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Samenvatting

In deze masterproef wordt een routeplanningssysteem voor openbaar vervoer ontwik-
keld dat routes kan plannen met dienstregelingdata van verschillende openbaar vervoers-
maatschappijen, zonder dat er verbindingen bestaan tussen de data van de verschillende
maatschappijen. Voor dit systeem is het van cruciaal belang dat het makkelijk is om
nieuwe datasets toe te voegen en dat het hele systeem schaalbaar blijft naarmate de rou-
teplanning op meer datasets inwerkt. Er zal een Linked Open Data model gecreëerd wor-
den dat de dienstregelingdata van openbaar vervoersmaatschappijen op een efficiënte en
integreerbare manier kan beschrijven. Daarna zal dienstregelingdata van enkele openbaar
vervoersmaatschappijen worden gemapt naar dat model en zal er een systeem ontwikkeld
worden dat deze data op een snelle en efficiënte manier kan beschikbaar stellen aan rou-
teplanners. Het is de snelheid waarmee het beschikbaar stellen van de data kan gebeuren,
die bepaalt hoe up-to-date deze datasets zijn, en dus hoe snel de laatste nieuwe informatie
over vertragingen in de routeplanner kan gebruikt worden. Als proof of concept zal ook
een routeplanningsapplicatie gemaakt worden om te testen of het mogelijk is om in rede-
lijke tijd routeplanning te doen voor openbaar vervoernetwerken aan de hand van Linked
Open Data.

Trefwoorden: Linked Open Data, Resource Description Framework, openbaar vervoer,
routeplanning, Connection Scan Algorithm
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Abstract— This paper describes the development of a route
planning system for public transport that can plan routes using
timetable data from different public transport companies, with-
out the existence of connections between the data of the different
companies. For this system it is crucial that it is easy to add new
datasets and that the whole system remains scalable as the route
planning acts on more datasets. A Linked Open Data model will
be created that can describe the data in an efficient and integrat-
able way. After that, data from some public transport companies
will be mapped to that model and a system will be developed to
make this data available for route planners in a quick and efficient
manner. It is the speed at which the data can be made available,
that determines how up to date these datasets are, and therefore
how quickly the latest information about delays can be used in the
route planner. As proof of concept, a route planning application
will also be constructed to test if it is possible to do route planning
for public transport in reasonable time using Linked Open Data.

Keywords— Linked Open Data, Resource Description Frame-
work, public transport, route planning, Connection Scan Algo-
rithm

I. INTRODUCTION

PUBLIC transport is becoming more and more im-
portant as roads are clogging and getting some-

where by car during rush hour takes a little bit longer ev-
ery day. But the accuracy of public transport companies
is often substandard. Many delays caused by all kinds
of problems cripple the image of these companies, and
a lot of potential customers are choosing the car over
public transport for this reason. But a lot of these dis-
comforts that discourage people to take the train or the
bus, can be solved by good communication to the trav-
elers. If a commuter could get a message that his train
will be delayed, when he is about to leave the house in
the morning, he could decide to spend a little bit more
time at breakfast. He could also get a message that sug-
gests an alternative way to get to work faster. But today
this kind of communication is absent for most compa-
nies. There is a need for a route planner that responds to
the needs of the user, namely getting him from point A
to point B as soon as possible using the public transport
companies of his choice.

The Linked Open Data initiative can help here, as
Linked Open Data can be easily integrated with each
other and is yet queryable in a scalable way because
each dataset can be queried separately. But today
timetable data is mostly not freely available to the pub-
lic, except for a website that accepts queries for the
times of passages at a certain station. It would be handy
if timetable data from public transport companies would
be available in a Linked Open Data format, so that de-
velopers could make apps that are better than those of

the companies themselves, and satisfy the needs of the
users more.

In this paper timetable data from different public
transport companies will be converted to a Linked Open
Data format, that will be designed to make the timeta-
bles available as efficiently as possible. In addition, it
will be investigated how these Linked Open Datasets
can be made available best, and a route planner that
uses these datasets, will be implemented. The purpose
of this paper is to investigate whether it is possible to
do route planning in reasonable time for public trans-
port networks using Linked Open Data. It is crucial that
it is easy to add new datasets and that the whole sys-
tem remains scalable as the route planning acts on more
datasets. The speed at which the publication of Linked
Open Data can be achieved, determines how up to date
the datasets are, and therefore how quickly the latest in-
formation about delays can be used in the route planner.

This paper is organised as follows. In section II,
a brief overview of the algorithm that will be used
for route planning, is given. Section III describes the
Linked Open Data model that will be used to publish
timetable data. The programs that are used to map the
timetable data to the model, and those that are used to
make the data available, are described in section IV. In
section V, the implementation of the route planner is
described. Section VI discusses the results of the eval-
uation of the system. And finally, in section VII, the
conclusion is formulated, and section VIII contains im-
provements that could still be made to the system in the
future.

II. RELATED WORK

Over the last decades, a lot of research has been done
on route planning algorithms [1], but only in 2012 and
2013, two algorithms were developed that perform well
for public transport. These two algorithms, namely
RAPTOR and CSA, perform very well to plan routes
that take into account delays and cancellations without
needing a lot of preprocessing. To find the right al-
gorithm for the routeplanner, the pros and cons were
weighed.

The first algorithm RAPTOR [2], which stands for
Round-Based Public Transit Routing, seemed like a
good choice, but it needs knowledge of the different
routes that exist in the public transport network. Be-
cause sometimes this information is not known, and
routes can be changed during the ride, for example when



extra stops are added or stops are cancelled due to un-
expected circumstances, this algorithm is not usable for
this system. Because of this, the only algorithm left is
CSA [3], [4], which stands for Connection Scan Algo-
rithm. This algorithm can solve the earliest arrival prob-
lem, which searches a route that, given a departure time,
reaches its destination as soon as possible. It doesn’t
use routes like RAPTOR, but connections, which rep-
resent a connection between a departure of a vehicle
from a certain station and an arrival at its next stop.
CSA doesn’t work by searching in a graph, but by going
through or linearly ’scanning’ an array of connections
sorted by departure time. The algorithm works by keep-
ing labels for every station with the earliest arrival time
at that station. These labels all contain the value infinity
before starting. When scanning the connections, these
labels are improved, and at the end, each label contains
the earliest arrival time at that station. This algorithm
seems very useful, and because it has a lot of exten-
sions, like minimum change times or minimal number
of changes, it will be used for the route planner in this
system.

The algorithms discussed here, all assume that data
is already available locally, for consumption, and thus
the latency on the realtimeness of the data will be high,
while in this paper, because the data model is simple,
it will be tried to minimize the latency for intermodal
route planning using the CSA algorithm.

III. RDF MODEL

To use Linked Open Data for publishing schedules of
public transport, a model is needed to define the struc-
ture of the data, which allows datasets to be easily inte-
grated with each other. At the moment GTFS [5], which
stands for General Transit Feed Specification, is most
used for publishing timetable data, but it has two major
disadvantages. The first is that it doesn’t allow to make
additional statements about exactly one departure. The
second is that a lot of processing would be required on
the route planner before route planning could be done,
which would not be good for the latency on the realtime-
ness of the data. The Linked Open Data model created
here, is called RPLOD or Route Planning Linked Open
Data. It is based on the CSA algorithm, and defines
departures and stations. The departures model a depar-
ture from a certain station and an arrival at the next sta-
tion, with all information about the times, delays, plat-
forms, route and destination. The stations contain the
name of the station and its coordinates. Because it is
Linked Open Data, it can be put into a triplestore and
can be queried with SPARQL. The data can be easily
kept up to date to take into account delays and cancel-
lations, it allows route planning, and is suitable for all
forms of public transport. An example of an instance of
the RPLOD model in Turtle notation is given in listing
1. The triples that represent the departures and stations,
all have a unique URI as subject, that uniquely denotes
each departure or station. The objects of the fixed pred-

icates all represent some information about a departure
or station. All dates are in ISO 8601 notation for good
integration with other time zones. The model uses its
own vocabulary and namespace, but also depends on the
TRANSIT vocabulary [6].

Listing 1: Example of the RPLOD model

@pref ix r d f s : <h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 0 / 0 1 /
r d f−schema#> .

@pref ix geo : <h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 3 / 0 1 / geo /
wgs84 pos#> .

@pref ix r p l o d : <h t t p : / / semweb . mmlab . be / ns /
r p l o d /> .

@pref ix t r a n s i t : <h t t p : / / vocab . o rg / t r a n s i t /
t e r m s /> .

<h t t p : / / i r a i l . be / s t a t i o n s /NMBS/008894508>
r d f s : l a b e l ” S i n t−N i k l a a s [NMBS/SNCB] ” ;
geo : l a t ”51 .171472” ;
geo : l on g ”4 .142966” .

<h t t p : / / i r a i l . be / s t a t i o n s /NMBS/ 0 0 8 8 9 4 5 0 8 /
d e p a r t u r e s /201501101820 cde6c4cbc5e7745d1ec
3 c68eddef4eda>
r p l o d : a c t u a l D e p a r t u r e T i m e

”2015−01−10T18 : 3 1 : 0 0 + 0 1 : 0 0 ” ;
r p l o d : d e l a y ”11” ;
r p l o d : n e x t S t o p

<h t t p : / / i r a i l . be / s t a t i o n s /NMBS/
008894201> ;

r p l o d : n e x t S t o p A c t u a l A r r i v a l T i m e
”2015−01−10T18 : 3 7 : 0 0 + 0 1 : 0 0 ” ;

r p l o d : n e x t S t o p D e l a y ”9” ;
r p l o d : n e x t S t o p P l a t f o r m ”1” ;
r p l o d : n e x t S t o p S c h e d u l e d A r r i v a l T i m e

”2015−01−10T18 : 2 8 : 0 0 + 0 1 : 0 0 ” ;
r p l o d : p l a t f o r m ”2” ;
r p l o d : r o u t e L a b e l ” IC 3018” ;
r p l o d : s c h e d u l e d D e p a r t u r e T i m e

”2015−01−10T18 : 2 0 : 0 0 + 0 1 : 0 0 ” ;
r p l o d : s t o p

<h t t p : / / i r a i l . be / s t a t i o n s /NMBS/
008894508> ;

t r a n s i t : h e a d s i g n
” Gent−S i n t−P i e t e r s [NMBS/SNCB] ”

.

. . . . .

IV. RDF MAPPER

To be able to plan a route with the route planner,
timetable data is needed in the RPLOD format. For
this reason, two programs were written that collect data
from a source and map that data to the RPLOD model.
The first program fetches real-time data from the mobile
website of the only Belgian railway company NMBS. It
scrapes the website and parses all the data of all trains
for a whole day for the whole country in less than 1
minute, which is enough to be able to get real-time up-
dates of the data. The second program is able to parse
data from GTFS files and map it to RPLOD. Because
data from all 3 bus companies in Belgium (De Lijn,
TEC and MIVB) is available as GTFS datasets, this pro-
gram can provide the route planning system with a lot
of useful data. This also paves the way for the addition
of more datasets that are available in GTFS, also from
other countries. The data from GTFS is however not



real-time, so the delay information in the RPLOD feed
will be empty. The mapping to RPLOD, is the same for
both programs, but the serialization method depends on
the way the triples will be made available.

These programs were only written to supply the proof
of concept with data. It is assumed that in the future
the public transport companies will provide up to date
information in RPLOD themselves. The program that
maps GTFS to RPLOD is used to be able to work with
data that is as close to the real world as possible.

Two ways were elaborated to publish the RPLOD
data for usage in a route planner. The first way is
by loading the data into a triplestore, and enabling
SPARQL queries by route planners. These queries can
ask for connection data sorted on departure time, and
for station data. The whole system remains scalable be-
cause for each data source from each public transport
company another triplestore can be used. Data from all
different data sources can then be merged into a single
whole at the route planner. Figure 1 shows the structure
of the system using triplestores. To be able to load the
datasets into the triplestores, they need to be serialized
first. This is done by using Apache Jena [7], which can
serialize triples in different formats. The datasets will
be serialized in Turtle format and will be loaded into the
triplestores via ISQL commands. Then the route plan-
ner will query the triplestores via SPARQL over HTTP
to get the stations and the departures sorted on depar-
ture time. The result will be passed to the route plan-
ner in CSV format, with the values that were selected
in the query. This approach seems fine, but there are
some drawbacks. The execution time for the queries
takes too long, because the sorting has to be done at
execution time. But the biggest drawback is that noth-
ing more than 2 or 3 simultaneous requests can crash
the triplestore, because the sorting asks too much CPU
power. This makes this approach worthless in practice,
so it was decided to go for another approach.
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Fig. 1. Structure of the system using triplestores

Therefore, a second way of publishing the RPLOD
data was elaborated, in order to have better performance

than for the first one. In this approach the structure
from the previous approach will be kept, but the triple-
stores will be replaced by web services that can make
the triples available in a sorted manner. By doing this,
the load time for the triplestores is eliminated. The data
will be mapped to RPLOD, then it will be sorted and se-
rialized, and finally it will be made available via HTTP.
For saving CPU power, the sorting will be done once,
and then the sorted data can be retrieved as many times
as wanted. This sorting can be done in linear time in
stead of O(n log(n)) time, with n the number of depar-
tures, because there are only about 1000 unique dates in
an average data set for 1 day, in comparison to the num-
ber of departures that have to be sorted, which can be
millions. The millions of departures can be grouped in
about 1000 different groups in linear time, and then only
those groups have to be sorted. Because the number of
groups is much smaller than the number of departures,
only linear time is needed for sorting the departures. For
the serialization, Apache Jena was used, but it does not
keep the sorting, so other serialization methods were
tried. The formats Apache RDF Thrift [8], HDT [9],
[10], [11], [12] and ERI [13], are all binary formats
and some use compression, but none of them can keep
the sorting. The ones that can keep the sorting are Tur-
tle [14] and Linked CSV [15]. These two will be used to
serialize the RPLOD data of the stations and the depar-
tures. To make the triples available via HTTP, Simple
Framework [16] will be used, because it is an easy-to-
use framework that implements an HTTP server without
the need of an external server like Tomcat or Jetty, and
it can cope with huge loads. When a HTTP request ar-
rives at the server, the path will be checked to see which
data set is asked. Then the HTTP Accept header will
be viewed to see which serialization format is wanted.
And after that, the Accept-Encoding header will
be checked to see if the client supports GZIP, so that the
server can send the data in compressed form. This will
save a lot of MBs and also time during sending. The
new structure of the route planning system using HTTP
servers, is shown in figure 2.
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Fig. 2. Structure of the system using HTTP servers



V. ROUTE PLANNER

CSA will be used as algorithm for the route planner.
First, a basic version of the algorithm will be imple-
mented for solving the earliest arrival problem, which
searches a route that, given a departure time, reaches its
destination as soon as possible. It works like described
in the related work section, but there is a problem with
it. After scanning all the connections, each label con-
tains the earliest arrival time at its station, but there is
no possibility to trace the route that was followed to ar-
rive at that time in that stop. To solve this, each station
will also keep a previous connection, which points to
the connection that improved the label of that station
last. This way the route can be traced back from the
arrival station to the departure station.

The first improvement for the algorithm will take
minimum change times into account. It does this by
checking for every connection if it is reachable at its
departure station by taking into account the minimum
change time if the previous connection at the station is
not served by the same vehicle as the current connec-
tion.

In the current version of the algorithm, routes can
only be planned between stations of the same data set.
This is not desirable, so a second improvement will
make it possible to make connections between stations
from different datasets. This is done by creating those
connections as footpaths, which are walking connec-
tions between two stations. The calculation of those
footpaths can be done by iterating over all stations in a
double loop and calculating the Haversine distance be-
tween the coordinates of all pairs of stations. Because
this is a straight distance, and real roads aren’t straight,
33% is added to the distance. The walking time is cal-
culated for a walk at 5 km/h. Because a double loop is
used for the calculation, O(n2) time is needed with n
the number of stations. But this calculation does dupli-
cations, because a footpath from A to B is the same as
from B to A. If we don’t do the duplicate calculations,
the time complexity is O(n

2−n
2 ), which is still quadratic

time, but the calculations take only half the time. Be-
cause the calculations still take a long time, the result
can also be serialized to a file, and then deserialized
when needed at the next startup of the route planner.
In principle, information about footpaths between cer-
tain datasets could also be collected from Linked Open
Datasets. To the algorithm for calculating the routes,
some adjustments will have to be made to consider the
footpaths. Also a stop criterion will be added to the al-
gorithm so that not all connections have to be scanned,
since all connections that depart after the earliest arrival
time at the arrival stop, can’t improve the earliest arrival
time anymore, which saves time in calculating a route.

The RPLOD data with the stations and sorted con-
nections, will be requested by an Apache HTTP Client.
This client will first load station data from all speci-
fied servers, which will be used for footpath calcula-

tion and for searching the name of departure and arrival
stations in connections. The connection data from the
different servers will be collected in a separate list for
every server, because the connections from each server
are sorted, but all connections together aren’t. To join
all these connections into one sorted list, a merge is
done by looking at all the first elements of each list, re-
moving the element that has the earliest departure time,
and putting it in the resulting sorted list, for all connec-
tions. The collection and merging of all connections is
repeated at a specified interval, to always provide the
route planner with the latest information about delays,
cancellations and extra stops. All of this happens in the
background, so that the route planner does not suffer
from these updates.

VI. EVALUATION

The results of the evaluation of the route planning
system will be discussed in this section. To repro-
duce these results, BASH scripts and JAR files are
provided to start servers and route planning instances.
These files can be found on GitHub via https://
github.com/NicolaDeClercq/Thesis in the
folder RPLODTestSetup. The other folders contain
sample data dumps, the source code of the different pro-
grams, and the RDF scheme of RPLOD.

A. Server

The server has the task of making the RPLOD data
available in both Turtle and Linked CSV format, with
or without using GZIP. These 4 possibilities all result in
a different file size, which is shown in figure 3 for some
datasets of NMBS and De Lijn. It is clear that Turtle re-
sults in the greatest size, while Linked CSV has a much
smaller size, because Linked CSV is a more compact
notation. GZIP causes a high compression for both for-
mats, because there is many redundant information in
the datasets, but the compression is a little bit better for
Linked CSV.

NMBS	  -‐	  
Whole	  day	  

De	  Lijn	  -‐	  
0400-‐0800	  
hours	  

De	  Lijn	  -‐	  
0400-‐1200	  
hours	  

De	  Lijn	  -‐	  
0400-‐1600	  
hours	  

De	  Lijn	  -‐	  
0400-‐2000	  
hours	  

De	  Lijn	  -‐	  
Whole	  day	  

Turtle	   33,88739	   185,826866	   417,454164	   658,454998	   944,206613	   1019,168194	  
Turtle	  +	  GZIP	   2,073198	   10,471541	   23,735685	   37,713925	   53,805628	   58,317009	  
Linked	  CSV	   12,778908	   75,710544	   170,132112	   268,367051	   384,786471	   415,315887	  
Linked	  CSV	  +	  GZIP	   1,667845	   8,710707	   19,864992	   31,614978	   45,11267	   48,877261	  
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Fig. 3. File sizes of the different serialization formats with and with-
out GZIP

The results also show that the sorting of the depar-
tures can indeed be done in linear time. Note that sort-
ing over a million departures, can still be done in less



than 500 ms.
In addition to the collection of the data from different

sources, the mapping to Turtle and Linked CSV takes
some time too. This time is linear in function of the
number of triples for both formats, but because Linked
CSV is a more compact format, less data has to be cre-
ated, which takes less time than for Turtle.

B. Client

The client is responsible for updating the data and
for all the work that has to be done before a route can
be planned. To avoid network delay on the connection
between client and server, all tests were run on the same
machine. All running applications were provided with
enough memory to not affect the results by a shortage
of memory.

The first thing the client has to do, is collecting and
parsing the data from the servers. This can be done
much faster for Linked CSV than for Turtle, because
it has a smaller file size, so less bytes have to be read
and parsed.

After loading the sorted departures from the differ-
ent servers, they have to be merged into 1 list of sorted
departures. This can be done in linear time, because
per merge operation only the first element of each list
of each server has to be viewed. Since the number of
servers is negligible compared to the number of depar-
tures, the merging can be done in linear time. Note that
the merging of more than 1.6 million departures from
four different data sources, can be done in less than 400
ms.

The time that passes from the creation of the depar-
ture data until the departures are ready for usage at the
client, is shown in figures 4 and 5 for different com-
binations of data sources, for Turtle and Linked CSV
respectively. The datasets of NMBS, De Lijn, TEC and
MIVB contain 38931, 1059789, 356157 and 197329 de-
partures respectively. Since the scale on the y-axis for
both graphs is the same, one can easily compare the re-
sults with each other. It is clear that Linked CSV will al-
ways have better times. The times for internal mapping
and merging are negligible, and the times for mapping
the data are much better for Linked CSV than for Turtle,
as mentioned in section VI-A. Collecting and parsing
the departures takes the biggest chunk of time, and can
be done much faster for Linked CSV than for Turtle, as
mentioned above. One can therefore conclude that the
appropriate format for transferring data from server to
client, is Linked CSV, because it is both faster to create,
send and parse.

Some tests on the calculation of footpaths also show
that this can indeed be done in quadratic time. The se-
rialization and deserialization of the footpaths can be
done in linear time, but the serialization takes more time
than the deserialization, because writing to disk always
takes longer than reading from disk.
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C. Route Planner

Finally, the performance of the route planner was also
tested. Because CSA is used, planning a route can be
done in linear time. The stop criterion makes sure that
most of the time not the whole list of departures has to
be scanned. Because of this, the algorithm will very
often be able to plan a route slightly faster than in linear
time, which is always an advantage.

VII. CONCLUSION

The results of the evaluation clearly showed that
Linked CSV is the best serialization format in this use
case, for Linked Open Data that needs to be published
in real time in a sorted manner. Hopefully, in the future
more research can be done to invent or discover bet-
ter serialization techniques for this type of Linked Open
Data.

By working with Linked CSV and CSA the route
planner can always use the latest data, integrating the
latest information about delays, cancellations and extra
stops directly into the planned routes.

The total delay the end user will notice on the real-
time data, is acceptable, because the results show that



for over 1.6 million departures, the total delay is less
than 100 seconds, which is acceptable, knowing that
most public transport companies only update their data
once a minute. But improvement of the delay should
certainly still be possible by using other, faster serial-
ization techniques.

Due to the structure of the route planning system, it
is very easy to add new datasets. The entire system re-
mains scalable as a separate route planner can be started
for each combination of datasets. This allows, for ex-
ample, route requests to be forwarded through a central
system to the appropriate route planner, permitting the
load to be distributed across different autonomous route
planners, each responsible for updating their own con-
nections. From both the HTTP servers and the route
planners, multiple instances can be created to cope with
the number of requests to the system.

One may conclude that it is indeed possible to do
route planning in reasonable time for public trans-
port networks using Linked Open Data. Adding new
datasets is easy, the whole system remains scalable and
route planners always have the most recent data at their
disposal.

VIII. FUTURE WORK

Although the system works very well and fast, there
is still room for improvement. Further investigation
could improve all sorts of things to make the system
work faster and more efficiently. In addition, extensions
of the current system are also very useful.

The central system, that was discussed in the previous
section, can be implemented and apps can be developed
that use the system to allow users to plan a route with it.

Furthermore, the current implementation of CSA can
also be extended to support new features, or developers
can also design other, perhaps better and faster route
planners using the RPLOD servers to collect data.

In addition, technologies like VoID [17] and
DCAT [18] could be used to allow datasets to spec-
ify links to other relevant datasets. As a result, other
RPLOD datasets can easily be discovered and used in
the system.

Finally, improvements for footpaths are also still pos-
sible. Currently, the distances of footpaths are only cal-
culated as straight distances, but online map services
could be used to calculate exact distances. Addition-
ally, instead of calculating footpaths at the route plan-
ner, Linked Open Data could be used to publish infor-
mation about footpaths between certain datasets.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

De dag van vandaag wordt mobiliteit meer en meer een probleem. Volgens het Vlaams

Verkeerscentrum is de filezwaarte sinds 2007 bijna verdubbeld en wordt het mogelijk nog

erger [38]. Uit cijfers van het Kabinet van Hilde Crevits, voormalig Vlaams minister

van Mobiliteit en Openbare Werken [42], blijkt ook dat in 2012 maar liefst 68% van alle

verplaatsingen met de auto gebeurde, tegenover 24,7% te voet of met de fiets, en amper

5,7% met het openbaar vervoer. In figuur 1.1 worden de percentages van elk vervoermid-

del gegeven in functie van het aantal kilometers dat afgelegd moet worden. Als men zich

gaat verplaatsen binnen een straal van 1 kilometer, zal men vaak te voet gaan, maar bij

afstanden van meer dan 1 kilometer, wordt al snel naar de auto gegrepen. Slechts wanneer

afstanden van meer dan 40 kilometer overbrugd moeten worden, zal de auto concurrentie

krijgen van de trein. Het totaal aantal gereden kilometers per jaar per auto daalde wel

licht van 16315 km in 2008, naar 15709 km in 2012. Toch blijft meer dan 15000 km erg veel.

Figuur 1.1: Grafiek die het percentage weergeeft van elk vervoermiddel in functie van het aantal
kilometers dat afgelegd moet worden [42]
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Daarnaast zijn slechts 17% van de Vlamingen geregelde gebruikers van bus, tram of

metro, en gebruikt meer dan 70% van de mensen zelden of nooit bus, tram of metro. Bij de

trein is het zowaar nog erger gesteld, want daar gebruikt bijna 87% zelden of nooit de trein,

tegenover slechts 6,5% regelmatige gebruikers. Het gebruik van openbaar vervoer dient dus

meer te worden aangemoedigd, maar bijvoorbeeld de stiptheidcijfers van de NMBS hebben

niet echt een gunstig effect. De stiptheid van de treinen gaat namelijk al jaren achteruit.

In 2014 is er nu wel een kleine verbetering merkbaar, maar toch rijdt nog steeds meer dan 1

trein op 10 niet op tijd [26], dus met een vertraging van minstens 6 minuten. Toch zijn vele

problemen vaak te vermijden met een goede communicatie. Als de reiziger ’s morgens voor

hij wil vertrekken al weet dat zijn trein vertraging zal hebben, kan hij beslissen om nog

even langer tijd te nemen voor het ontbijt. De NMBS kan hem misschien ook een ander

alternatief voorstellen. Maar tegenwoordig is de communicatie nog ondermaats. Er is dus

nood aan een dynamische en gëıntegreerde manier van communicatie, een routeplanner

die inspeelt op de noden van de gebruiker, namelijk zo snel mogelijk van punt A naar

punt B geraken via de openbaar vervoermiddelen van zijn keuze. Het Linked Open Data

initiatief kan hierbij helpen doordat Linked Open Data makkelijk kunnen gëıntegreerd

worden met elkaar en toch op een schaalbare manier kunnen bevraagd worden omdat elke

dataset apart kan bevraagd worden.

1.1 Probleemstelling

Tegenwoordig wordt op het internet een enorme hoeveelheid aan data gebruikt door web-

sites en applicaties [43]. Spijtig genoeg zijn deze data niet toegankelijk voor gebruikers

maar enkel voor de eigenaars van de data. Het Open Data initiatief, dat recentelijk het

levenslicht zag, vindt dat bepaalde data voor iedereen vrij toegankelijk zouden moeten

zijn op het internet. Hierdoor zou een hele community van ontwikkelaars applicaties kun-

nen maken die deze data gebruiken, in plaats van enkel de eigenaar.

Open Data bestaan in 5 categorieën of sterren [9]. Data krijgen een eerste ster als ze

via het web vrij beschikbaar zijn, een tweede als dit in een gestructureerd en machine-

leesbaar formaat is, en een derde als dit formaat ook niet-propriëtair is. Een vierde ster

valt te verdienen als URI’s worden gebruikt om dingen in de data te beschrijven, zoals

bijvoorbeeld bij RDF. Een vijfde en laatste ster wordt verkregen als de data ook aan data

van anderen worden gelinkt.

Het zou handig zijn mochten data van openbaar vervoersmaatschappijen vrij beschik-

baar zijn in een Linked Open Data formaat. Hierdoor zouden ontwikkelaars applicaties

kunnen maken die beter presteren dan de huidige applicaties van bijvoorbeeld de NMBS
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of De Lijn, of die meer inspelen op de noden van de gebruikers. Momenteel zijn dienstrege-

lingen niet vrij of helemaal niet beschikbaar. In deze masterproef zullen deze dienstrege-

lingen omgezet worden naar een Linked Open Data formaat, dat zal ontworpen worden om

dienstregelingen zo efficiënt mogelijk beschikbaar te stellen. Daarnaast zal er onderzocht

worden hoe deze Linked Open Data het beste kunnen beschikbaar gesteld worden, en zal

een routeplanner gëımplementeerd worden die gebruik maakt van deze data. Het doel van

deze masterproef is het onderzoeken of het mogelijk is om in redelijke tijd routeplanning

te doen voor openbaar vervoernetwerken aan de hand van Linked Open Data. Hierbij is

het van cruciaal belang dat het makkelijk is om nieuwe datasets toe te voegen en dat het

hele systeem schaalbaar blijft naarmate de routeplanning op meer datasets inwerkt. Een

zeer belangrijk onderdeel is het beschikbaar stellen en inladen van de datasets, wat zo

snel en efficiënt mogelijk moeten gebeuren. Het is immers de snelheid waarmee dit kan

gebeuren, die bepaalt hoe up-to-date deze datasets zijn, en dus hoe snel de laatste nieuwe

informatie over vertragingen in de routeplanner kan gebruikt worden.

1.2 Overzicht

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van technologieën en algoritmen die nuttig

kunnen zijn voor dit werk. Om routeplanning te kunnen doen aan de hand van Linked

Open Data, is er eerst een model nodig dat gebruikt kan worden om de datasets op een

uniforme manier te bevragen. De opbouw van dit model wordt in hoofdstuk 3 besproken.

Daarnaast is het ook belangrijk om dienstregelingen van openbaar vervoer te verkrijgen,

deze in het bekomen model te gieten en beschikbaar te stellen. Hoe dat kan gedaan

worden, valt te lezen in hoofdstuk 4. De manier waarop de routeplanning gerealiseerd

wordt via de Linked Open Datasets, is terug te vinden in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6

wordt uitgelegd hoe de evaluatie van het routeplanningssysteem werd uitgevoerd en hoe

deze te reproduceren valt, waarna in hoofdstuk 7 de resultaten van verschillende testen

op het systeem worden besproken. Ten slotte wordt de conclusie van deze masterproef,

alsook wat er in de toekomst nog kan verbeterd worden, gegeven in hoofdstuk 8.
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Hoofdstuk 2

Literatuurstudie

Vermits in dit werk veel gebruik zal worden gemaakt van RDF en Linked Open Data,

is het nuttig om enkele reeds bestaande technologieën te bespreken die data omzetten

naar RDF. Daarnaast is het ook belangrijk om deze Linked Data te kunnen opslaan en

bevragen. Dit gebeurt doorgaans via triplestores, die een soort van databanken voor

Linked Data zijn. De voor- en nadelen van enkele bekende triplestores worden dan ook

in deze studie besproken. Verder wordt ook bekeken hoe dienstregelingen van openbaar

vervoer vandaag opgeslagen en beschikbaar gesteld worden. Ten slotte worden ook enkele

algoritmen besproken die gebruikt worden door vele routeplanners voor openbaar vervoer.

2.1 RDF en Linked Open Data

RDF en Linked Open Data zijn twee begrippen die veel met elkaar te maken hebben,

maar ze zijn geen synoniemen. RDF is een W3C standaard datamodel dat machinelees-

baar is en gebruikt wordt om data uit te wisselen over het web [25]. Door net als het

wereldwijde web gebruik te maken van URI’s om dingen aan elkaar te linken, kunnen

verschillende datasets makkelijk samengevoegd worden tot een groter, verbonden geheel.

Het model zelf bestaat uit triples [27]. Dit zijn kleine graafstructuren die bestaan uit twee

knopen en een boog die de link vormt tussen deze knopen. Een schematische voorstelling

is te zien in figuur 2.1. De knopen zijn resources die zowel platte tekst (literal) als een

URI kunnen zijn. De ene wordt het subject genoemd en de andere heet het object. De

boog wordt het predicaat genoemd, en benoemt de verwantschap tussen het subject en

het object. Door URI’s te gebruiken in de triples, wordt het mogelijk om links te leggen

tussen verschillende triples, waardoor één grote graafstructuur ontstaat. Verder zijn er

ook verschillende formaten om RDF te serialiseren. De meest gebruikte [47] zijn: Turtle,

RDF/XML, N3, N-Triples en JSON-LD [46].
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Subject 

Predicaat 

Object 

Figuur 2.1: Een schematische voorstelling van een RDF-triple

Linked Data [10] gaat daarentegen over het gebruiken van HTTP URI’s en RDF om

datasets op een gestructureerde manier op het web te publiceren en verschillende datasets

met elkaar te linken. Er bestaat ook het Linking Open Data project [40, 10], in samen-

werking met het W3C, dat als doel heeft om datasets te zoeken die onder open licenties

beschikbaar zijn, deze om te zetten naar RDF, ze te publiceren op het web, en links te

leggen met andere Linked Open datasets. Een grafische voorstelling van al deze datasets

en de links ertussen, is in figuur 2.2 te zien.
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Figuur 2.2: Het Linking Open Data cloud diagram 2014, door Max Schmachtenberg, Christian
Bizer, Anja Jentzsch en Richard Cyganiak. http://lod-cloud.net
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2.1.1 REST en Linked Data

Het Linked Data principe zegt dat dingen uniek kunnen gedefinieerd worden aan de hand

van URI’s en dat HTTP kan gebruikt worden voor deze URI’s om er informatie over op

te zoeken. REST of Representational State Transfer [22] is een architectuur die gebruik

maakt van het wereldwijde web voor interactie tussen machines. Zeer vaak wordt hier-

voor HTTP gebruikt om data te posten, lezen of verwijderen. REST kan gezien worden

als een simpel alternatief voor techonologieën als SOAP (Simple Object Access Protocol)

of RPC (Remote Procedure Call), want er is geen specifiek server- en clientprogramma

nodig. Het gebruik van URI’s houdt echter sterk verband met REST, maar toch worden

REST en Linked Data zelden tezamen beschouwd [34].

Enkele gelijkenissen zijn dat bij REST een resource de abstractie van de informatie

is en dus fundamenteel is, en dat bij Linked Data (voorgesteld via RDF) zowel de re-

source als de links tussen resources voorgesteld worden door URI’s. Omdat Resource

Oriented Architectures en Linked Data de meeste voorkomende realisaties zijn van REST

en het Semantische Web, en ze beiden gebruik maken van HTTP (URI’s), kan men dat

beschouwen als een gemeenschappelijk bouwblok. Toch zijn REST en RDF niet specifiek

gebonden aan HTTP. Het voorzien van links naar andere URI’s is 1 van de 4 principes

van Linked Data. Bij REST kunnen ook links voorzien worden om van de ene resource

naar de andere over te gaan. Een voorstelling die linken mogelijk maakt, is dus vereist

voor beiden. Bij Linked Data zijn links ingebouwd in de RDF- en SPARQL-standaarden,

maar bij REST is er geen specifieke standaard. Wat semantiek van de relaties tussen

resources betreft, worden die bij Linked Data beschreven door RDFS en OWL en bij

RESTful implementaties door de relaties zelf. Daarnaast bevatten zowel REST als het

Semantische Web ontwerpfacetten die het mogelijk maken om de relaties tussen resources

te veranderen zonder dat de interfaces naar de clients veranderen.

Hierna volgen enkele verschillen tussen REST en Linked Data. Bij RESTful systemen

zorgt de API ervoor dat data kunnen opgevraagd worden en de links zorgen ervoor dat in

de API kan genavigeerd worden. Bij RDF worden de links eerder gebruikt om de verschil-

lende secties van het model met elkaar te verbinden. Hoewel SPARQL-endpoints vooral

in RPC-stijl gëımplementeerd zijn, bestaan er ook RESTful interfaces die de resources

aanbieden en SPARQL-query’s doen als er informatie opgevraagd moet worden. Verder

gebruiken RESTful services content negotiation om te bepalen hoe de clients en server

de representatie moeten coderen en decoderen. Er bestaat echter een probleem omdat

REST de resources als information resource zal beschouwen, terwijl bij Linked Data er

ook non-information resources bestaan, zoals concepten of objecten. Een oplossing is om

semantiek toe te voegen aan de content negotiation en zo onderscheid te maken tussen
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information en non-infomation resources. Een andere veelgebruikte oplossing is om een

HTTP Redirect (303) bericht te gebruiken dat verwijst van de non-information resource

URI naar de information resource.

Om RDF en REST harmonieus samen te laten werken, moet men een systeem bouwen

dat RDF gebruikt om de data te modelleren en gebruik maakt van een REST API om de

deze data snel en eenvoudig te kunnen opvragen en bewerken. Een recente ontwikkeling

die dit implementeert, is Hydra [29, 31]. Het is een poging om Hypermedia Web API’s

te maken, en steunt op JSON-LD [30, 46] en de Hydra Core Vocabulary [28]. JSON-LD

wordt gebruikt als serialisatieformaat voor de communicatie tussen client en server, en

Hydra Core Vocabulary wordt gebruikt als vocabularium om alles machineleesbaar te

maken. Met Hydra kunnen generieke API’s gebouwd worden die de expressiviteit van

Linked Data hebben, en ook profiteren van de voordelen van REST, zoals schaalbaarheid,

loose coupling en onderhoudbaarheid.

2.1.2 (R2)RML

R2RML (RDB to RDF Mapping Language) [48] is een W3C-aanbeveling bedoeld om re-

lationele databanken te mappen op RDF (RDB2RDF). Een probleem is dat de huidige

oplossingen om mappings van data naar RDF te maken vrij specifiek zijn en gebruik maken

van schematische of syntactische mappings zonder rekening te houden met de semantiek.

Dit is echter niet wenselijk, en dus is een meer generieke aanpak nodig die onafhankelijk

van de structuur van de brondata een mapping maakt. Dit gebeurt door alle formaten

brondata op een uniforme manier te behandelen, dus geen aparte mapping te maken per

formaat brondata, waardoor de aanpassing aan specifieke soorten brondata beperkt blijft.

De RDF-grafen die de R2RML produceert, zijn bedoeld om mappings te maken on-

afhankelijk van het type brondata. Dit gebeurt door middel van het behouden en herge-

bruiken van de mappings en door enkel de verwijzingen naar de brondata te veranderen.

Een voorgestelde uitbreiding van R2RML wordt in verschillende stukken bekomen [17].

Een eerste zaak is het uitbreiden van de triples map door niet alleen te werken met rijen

in een logische tabel, maar met resources in een logische structuur. Daarnaast worden

ook de term maps uitgebreid door voor de verschillende logische resources RDF-terms

te produceren. De column-valued term map wordt uitgebreid naar een meer algemene

resource term map. Vervolgens wordt er anders dan in de gewone mappingtalen geen

entity-per-row model gebruikt waarbij elke rij in het bronbestand op hetzelfde subject ge-

mapt wordt, maar wordt er gebruikgemaakt van een predicate-object triples map waarbij

groepen van kolommen samen kunnen gemapt worden op verschillende subjecten. Ook

8



het uitvoeren van query’s op een bronbestand wordt uitgebreid van SQL naar bijvoorbeeld

ook XML door ze als sub-property te definiëren van een query property. Ten slotte wordt

ook de reference object map uitgebreid om subjecten van andere triple maps te gebruiken

als objecten die door een predicate-object map worden gegenereerd.

Naast R2RML zijn er ook nog andere talen om data te mappen naar RDF. Zo zijn er

vele talen om CSV en XML te mappen naar RDF (CSV2RDF en XML2RDF), maar deze

maken veelal enkel gebruik van de syntax en niet van de semantiek, en zijn bijgevolg niet

veralgemeenbaar. Er zijn echter ook enkele talen die verschillende dataformaten kunnen

omzetten naar RDF. De belangrijkste hiervan is RML (RDF Mapping Language) [18], dat

een uitbreiding is van R2RML en een generieke mappingtaal gebruikt om verschillende

datastructuren en serialisaties om te zetten naar RDF. RML behoudt de mappingdefinities

van R2RML, maar verwijdert de databankspecifieke verwijzingen. Een belangrijk verschil

met R2RML is dus dat de input niet gelimiteerd is tot databanken, maar een brede

waaier aan brondata mogelijk is. In RML worden de mappings generiek gedefinieerd zodat

ze makkelijk verwijzingen naar andere datastructuren kunnen bevatten, ze hergebruikt

kunnen worden voor verschillende bronnen, en toch steeds achterwaarts compatibel blijven

met relationele databanken. Een RML-mappingdefinitie volgt ook dezelfde syntax als

R2RML. Om een mapping uit te voeren met RML, moet de gebruiker een geldige en

goed geformatteerde inputdataset meegeven, alsook de mappingdefinitie die bepaald hoe

de RDF-outputdata er zullen uitzien.

2.1.3 The DataTank

The DataTank [43] is een open source data adapter platform, dat lokale Open Data on-the-

fly kan publiceren als een Web API, waardoor de originele data onmiddellijk en via het web

bruikbaar zijn voor ontwikkelaars. Het is een PHP-serverapplicatie die een data-adapter

vormt tussen de originele databron en de datagebruiker (bv. app ontwikkelaars). The

DataTank heeft 3 grote features. De eerste is dat de data via een RESTful interface kunnen

bereikt worden en dat de datasets via HTTP-requests kunnen bevraagd en gewijzigd

worden. De tweede feature is dat data niet worden opgeslagen, maar enkel de locatie van

de databron, wat inhoudt dat de data on-the-fly worden geconverteerd en gepubliceerd.

Een laatste feature is dat data van verschillende formaten omgezet kunnen worden naar

andere formaten. Deze feature werkt door de brondata via een parselogica voor dat

specifiek dataformaat om te zetten naar een generiek dataobject. Dat generiek dataobject

kan dan door een formatteerder voor de output omgezet worden naar een bepaald formaat

via een specifieke serialisatielogica voor dat formaat. Door loose coupling te gebruiken,

kunnen ook nieuwe formaten makkelijk toegevoegd worden. Daarnaast zijn er ook nog

uitbreidingen om een omzetting naar RDF te voorzien. Hierbij is er een ontology mapping
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module gemaakt die het generiek dataobject kan mappen op een ontologie, waardoor de

data machineleesbaar worden. De data en de mapping kunnen dan samen gebruikt worden

om een RDF-graaf te genereren.

2.1.4 Publiceren van datastromen als Linked Data

Om datastromen te publiceren als Linked Data bestaat er een mogelijkheid om te werken

met named graphs [6]. Daarvoor moet men twee types named graphs onderscheiden: de

Stream Graphs of s-graphs en de Instantaneous Graphs of i-graphs. Een RDF-stroom kan

dan voorgesteld worden door 1 s-graph, en meerdere i-graphs per tijdstip. Een s-graph

bevat metadata over de data die momenteel geldig zijn en heeft ook verwijzingen naar

elke i-graph, samen met wanneer elke i-graph ontvangen is. Daarnaast bevat de s-graph

ook informatie over wanneer de graaf voor het laatste geüpdatet is en tot wanneer de data

geldig zijn. De i-graphs bevatten dan zelf ook de informatie over wanneer ze ontvangen

zijn en een link naar de s-graph. In de i-graph kan dan de informatie gevonden worden

die op het ontvangen tijdstip geldig is of was.

2.2 Triplestores

Triplestores zijn raamwerken om RDF-data op te slaan en te bevragen. Ze zorgen voor

een persistente opslag van de data en verwerken query’s om toegang tot de data te geven.

Er zijn enkele tientallen triplestoreoplossingen, waarvan hierna enkele vaak gebruikte op-

lossingen besproken zullen worden. De meesten zijn open source, wat als voordeel heeft

dat ze door iedereen opgezet kunnen worden zonder zware investeringen te moeten doen.

Triplestores kunnen in drie categorieën [23] verdeeld worden. Een eerste categorie zijn

de in-memory triplestores, die de gehele RDF-graaf in het geheugen houden. Dit is niet

interessant voor heel grote volumes data, maar voor kleinere grafen zullen ze sneller zijn

omdat er geen lees- en schrijfoperaties naar de harde schijf moeten gebeuren. Een tweede

catergorie zijn de native triplestores die persistente opslag voorzien door middel van eigen

database-implementaties. Sesame en Virtuoso zijn voorbeelden van deze categorie. Een

derde en laatste categorie zijn de non native non memory triplestores. Zij maken gebruik

van reeds bestaande databanktechnologieën. Een voorbeeld hiervan is Jena SDB, dat kan

gekoppeld worden met MySQL, PostgreSQL en Oracle. Native triplestores blijken ech-

ter het beste te presteren omdat ze betere laadtijden hebben en geoptimaliseerd kunnen

worden voor RDF-opslag.
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2.2.1 Jena

Jena [1] is een open source raamwerk, geschreven in Java, dat gemaakt is om applica-

ties voor het Semantische Web en Linked Data mee te bouwen. Het omvat een API om

RDF-triples mee te creëren, beheren en serialiseren. Daarnaast is er ook nog een rea-

soning engine die simpele RDFS-reasoning of meer geavanceerde OWL-reasoning toelaat

in-memory. Ten slotte zijn er ook nog twee triplestoreoplossingen, namelijk SDB en TDB.

SDB

SDB [3] is een voorbeeld van een non native non memory triplestore, en maakt dus

gebruik van een standalone SQL-databank die zowel open source als propriëtair kan zijn.

Toegang tot SDB kan zowel via de commandolijn als de Jena API gebeuren, en SDB kan

ook gekoppeld worden met een webserver waarmee SPARQL query’s kunnen gebeuren

over HTTP. Het gebruik van deze triplestore wordt echter niet meer aangeraden omdat

er een beter versie, namelijk TDB, beschikbaar is die veel sneller en schaalbaarder is en

beter ondersteund wordt. SDB wordt ook niet meer onderhouden door de makers.

TDB

TDB [4] is dus een betere keuze dan SDB. Het is een native triplestore die hoog perfor-

mante RDF-opslag aanbiedt. Ook TDB kan zowel via de commandolijn als de Jena API

gemanipuleerd worden, en TDB kan ook gekoppeld worden met een webserver (Fuseki [2])

waarmee SPARQL query’s, updates en REST-updates kunnen gebeuren over HTTP.

2.2.2 Sesame

Sesame [36] is een open source de-facto standaard framework om RDF-data te stockeren,

bevragen, en er reasoning op toe te passen. De features zijn ongeveer dezelfde als Jena:

er is ook een Java API, webserver en SPARQL-endpoint ter beschikking. Net als Jena

SDB biedt Sesame ook ondersteuning voor verschillende opslagsystemen zoals relationele

databanken, bestandssystemen en in-memory-systemen. Het is dus net als Jena SDB een

non native non memory triplestore. Verder ondersteunt Sesame ook alle vaak gebruikte

RDF-bestandsformaten, zoals RDF-XML, Turtle, N-Triples en JSON-LD.

2.2.3 Virtuoso

Virtuoso [37] is een totaalpakket dat niet enkel een triplestore bevat, maar ook een re-

lationele databank, een object-relationele databank, een webapplicatieserver, en nog veel
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meer. Dit alles draait op één meerdradig proces dat alle verschillende protocollen onder-

steunt. Virtuoso behoort tot de native triplestores en is zowel in een open source versie

als in een commerciële versie beschikbaar. Ook hier is er een API aanwezig, kunnen data

ingeladen worden via de commandolijn, en kunnen SPARQL-query’s uitgevoerd worden

over HTTP. Daarnaast zijn er ook providers beschikbaar om rechtstreeks te communiceren

met Virtuoso vanuit Java en Sesame.

2.3 Opslag en beschikbaarheid van dienstregelingen

voor openbaar vervoer

Tegenwoordig worden de dienstregelingen van openbaar vervoersmaatschappijen beschik-

baar gesteld op het web. Het gaat echter meestal om een website die beheerd wordt door

de maatschappij zelf en enkel mogelijkheid biedt om de dienstregeling van een bepaalde

lijn te bekijken of de doorkomsten aan een bepaalde stopplaats op te vragen. De volledige

dienstregeling van alle lijnen aan alle haltes kan niet zomaar bekomen worden, en dan nog

rijst de vraag in welk formaat die dan zouden moeten beschikbaar gesteld worden. Een

oplossing voor dit probleem is een gemeenschappelijk formaat dat door alle maatschap-

pijen gebruikt kan worden. Dit werd verwezenlijkt door GTFS of General Transit Feed

Specification. Hierna worden zowel GTFS als GTFS-realtime, wat een uitbreiding is van

GTFS, besproken. Intussen zijn zowel de dienstregeling van De Lijn als van TEC, MIVB

en NMBS beschikbaar in GTFS-formaat via de website van iRail [11].

2.3.1 GTFS

De General Transit Feed Specification (GTFS) [14] definieert een gemeenschappelijk for-

maat voor dienstregelingen van openbaar vervoer, samen met geografische informatie.

Openbaar vervoersmaatschappijen kunnen hun vervoersdata nu publiceren in dit formaat,

en ontwikkelaars kunnen dan programma’s schrijven die data in GTFS-formaat gebruiken

om bijvoorbeeld routeplanning te verwezenlijken over datasets van verschillende maat-

schappijen. Een GTFS-feed bestaat uit verschillende .txt-bestanden die doorgaans in

een zip-archief worden samengevoegd. Elk bestand beschrijft een bepaald aspect van de

dienstregeling. Zo is er een bestand dat alle stops bevat en hun coördinaten. Een ander

bestand bevat alle routes en ook welk soort voertuig deze route bedient (bus, tram, me-

tro, trein, ...) Het doorgaans grootste bestand bevat alle aankomst- en vertrektijden van

alle routes aan alle stopplaatsen. GTFS-feeds kunnen publiek gemaakt worden door de

bestanden op een webserver te plaatsen. Daarnaast kunnen ze ook aan Google bezorgd

worden om ze te laten integreren in Google Maps. Momenteel zijn doorkomsttijden aan
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stopplaatsen van De Lijn en MIVB beschikbaar op Google Maps, maar niet van TEC en

NMBS.

2.3.2 GTFS-realtime

GTFS-realtime [15] is een uitbreiding van GTFS en is bedoeld om realtime updates te

kunnen voorzien. Er zijn 3 soorten updates die ondersteund worden. Ten eerste zijn er

trip updates, die informatie geven over vertragingen, afschaffingen en gewijzigde routes.

Daarnaast zijn er ook service alerts, die informatie verschaffen over niet-bediende haltes

en problemen op het netwerk. Als laatste zijn er ook de vehicle positions, die informatie

geven over de huidige locatie van alle voertuigen. Deze drie soorten updates zijn in

aparte feeds beschikbaar via HTTP, het zijn binaire bestanden die regelmatig geüpdatet

worden en kunnen gehost worden op elk soort webserver. Deze informatie kan ook aan

Google bezorgd worden om gebruikt te worden in Live Transit Updates, een feature van

Google Maps, die de gebruikers kan voorzien van realtime doorkomsten aan stopplaatsen.

Momenteel is dit voor geen enkele Belgische vervoersmaatschappij beschikbaar.

2.4 Algoritmen voor routeplanning in openbaar ver-

voernetwerken

Voor het plannen van routes in wegennetwerken zijn reeds vele algoritmen bedacht en

papers over geschreven. Hoewel deze algoritmen ook toepasbaar zijn voor openbaar ver-

voernetwerken, en er veel speed-up technieken bestaan, presteren deze toch slechter voor

openbaar vervoernetwerken dan voor wegennetwerken [7]. Er zit namelijk veel minder

structuur en hiërarchie in openbaar vervoernetwerken. Daarom zijn er ook routeplan-

ningsalgoritmen ontwikkeld specifiek voor openbaar vervoernetwerken. Hierna worden er

enkele van deze besproken, maar eerst volgt een verduidelijking van een aantal termen die

vaak gebruikt worden in de beschrijving van deze algoritmen.

2.4.1 Vocabularium

Om de algoritmen goed te kunnen begrijpen, is het nodig om vooraf enkele termen te

verduidelijken. Dit vocabularium is gebaseerd op termen en definities die voorkomen in

de artikels die deze algoritmen beschrijven. Een stop is een plaats waar een passagier

kan in- of uitstappen. In elke stop geldt een minimale overstaptijd om van voertuig te

wisselen. Een connectie is een verbinding tussen 2 stops met vertrek- en aankomsttijd,

die niet stopt in een tussenliggende stop. Een verzameling van verschillende connecties
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die door hetzelfde voertuig gerealiseerd worden, is een trip. Deze trips kunnen dan nog

eens gegroepeerd worden in een route die trips bevat met exact dezelfde stops, met als

extra voorwaarde dat die trips elkaar niet mogen voorbijsteken onderweg. Daarnaast zijn

er ook nog footpaths of transfers die het wandelen tussen 2 stops modelleren. Elk foot-

path bestaat uit 2 stops en een geassocieerde constante wandeltijd. Ten slotte zijn er ook

journeys die de output van elk routeplanningsalgoritme zijn. Een journey bestaat uit een

reeks van trips en transfers in volgorde van de reis, waarbij elke trip bestaat uit een begin-

en eindstop waar men de trip start en beëindigt.

Naast deze termen, zijn er ook bepaalde problemen die de algoritmen trachten op te

lossen. Het bepalen van de beste route tussen twee stations heeft verschillende varianten.

Het earliest arrival probleem zoekt een route die, gegeven een vertrektijdstip, zo snel

mogelijk de bestemming bereikt. Het multi-criteria probleem houdt hier bovenop nog

eens rekening met bijvoorbeeld het aantal overstappen. En ten slotte is er het profile

query probleem, dat een aantal optimale routes zoekt in een gegeven tijdspanne. Deze

problemen kunnen via een Dijkstra-achtig algoritme opgelost worden aan de hand van een

graaf. Er bestaan echter ook algoritmen die zonder graaf werken, maar via dynamisch

programmeren op de dienstregeling zelf.

2.4.2 Connection Scan Algorithm

Het Connection Scan Algoritme (CSA) [16] lost het earliest arrival probleem op zonder

gebruik te maken van een graaf. Het algoritme werkt met één enkele array en scant die

eenmalig lineair om routes naar alle stops in het netwerk te berekenen. CSA kan ook

uitgebreid worden om het multi-criteria probleem op te lossen. Daarnaast is er ook het

minimum expected arrival time probleem (MEAT), dat stochastische vertragingen op de

voertuigen in rekening brengt om zo de verwachte aankomsttijd te minimaliseren. CSA

kan ook hiervoor uitgebreid worden en maakt gebruik van een beslissingsboom die alle

mogelijke keuzes voor elke stop in kaart brengt. Er wordt weinig of geen preprocessing

gebruikt, waardoor er dynamisch rekening kan gehouden worden met afgeschafte ritten,

vertragingen en extra stops.

Om het earliest arrival probleem op te lossen, zou men Dijkstra kunnen gebruiken,

maar dit presteert slecht door de vele prioriteitswachtlijnoperaties en suboptimale geheu-

gentoegangen. Maar omdat de dienstregelingen aperiodisch zijn, is de Dijkstragraaf wel

acyclisch, waardoor men de graaf kan voorstellen als een array die alle connecties bevat,

gesorteerd op vertrektijd. Voor elke stop wordt een label bijgehouden dat de vroegste

aankomsttijd bevat. In het begin staan alle labels op oneindig, behalve het label van
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de vertrekstop. Daarna worden alle connecties ’gescand’ en wordt bekeken of ze kunnen

bereikt worden. Als dit het geval is en de aankomsttijd van deze connectie is vroeger

dan die van het label van de stop, wordt het label aangepast aan de nieuwe vroegste

aankomsttijd. Als het scannen gedaan is, bevat de array de vroegste aankomsttijd voor

elke stop.

Het CSA-algoritme kan nu ook uitgebreid worden naar pCSA om profile queries toe

te laten. Het algoritme scant eerst over alle connecties en houdt voor elke stop een pro-

fiel bij. In het begin zijn alle profielen leeg, maar tijdens het scannen worden dan de

gedeeltelijke profielen steeds aangepast met de vroegste aankomsttijd van die bepaalde

connectie over alle reizen. Voor het bijhouden van deze profielen zijn er twee varianten.

De eerste is pCSA-P die Pareto-optimale paren van aankomst- en vertrektijd bijhoudt die

dalend geordend zijn volgens deze tijden. De profielen kunnen in constante tijd geüpdatet

worden omdat enkel het laatste paar bekeken moet worden, wegens het geordend zijn van

de paren. Het nieuwe paar wordt achteraan toegevoegd als het beter is, of niet toege-

voegd als het bestaande beter is. De evaluatie van het profiel gebeurt door het aflopen

van de vrij korte rij paren. De tweede variant is pCSA-C, die het overlopen in constante

tijd kan doen omdat paren altijd toegevoegd worden, ook als ze slechter zijn, en er dus

niet moet gekeken worden welke beter zijn. Een kleine variant op dit algoritme is pCSA-

CT, dat niet de aankomsttijden zelf gaat bijhouden, maar indices die minder bits innemen.

Wanneer men enkel een point-to-point connectie nodig heeft, kan men snoeien in de

profielen. Als men bij pCSA-P een beter paar gevonden heeft, dan kan het bestaande paar

in het profiel gesnoeid worden. Ook multi-criteria problemen kunnen met CSA opgelost

worden, meer bepaald met mcpCSA-CT, dat nu gebruik maakt van triples in plaats van

paren.

Het minimum expected arrival time probleem (MEAT) houdt rekening met onvoor-

ziene omstandigheden en verzekert dat de reiziger altijd een reisadvies heeft. Men berekent

daarom een aantal connecties die ervoor zorgen dat op elk punt op de reisweg, de reiziger

altijd een goede optie heeft om zijn reis voort te zetten richting zijn bestemming. Men

doet dit door het gemiddelde te berekenen van de verwachte aankomsttijden van alle

uitgaande connecties van een bepaalde stop, gewogen met de kans dat de reiziger deze

connectie haalt. De CSA-oplossing voor MEAT is gebaseerd op het pCSA-P algoritme

waarbij geen paren van vertrek- en aankomsttijden gebruikt worden, maar paren van

vertrektijden en minimaal verwachte aankomsttijden. De minimaal verwachte aankomst-

tijden worden dan berekend door een gewogen som van de verwachte aankomsttijden en

de kans dat de aansluiting gehaald wordt.
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De verschillende algoritmes werden uitgetest op 3 dienstregelingen (Londen, Duits-

land en Europa) en vergeleken met Dijkstra-achtige, graaf gebaseerde algoritmen. Voor

het earliest arrival probleem, blijkt CSA bijna altijd stukken beter dan Dijkstra, alhoe-

wel het meer labels scant en dus meer geheugentoegangen moet doen. Naargelang het

soort Dijkstra-algoritme waarmee CSA vergeleken wordt, is CSA 2 tot 52 keer sneller voor

dezelfde query. Bij multi-criteria en profile queries, werd er zowel vergeleken met Dijkstra-

algoritmen als met een extensie van het RAPTOR-algoritme (zie sectie 2.4.3). Ook hier

ziet men dat CSA veel beter is dan Dijkstra, terwijl CSA nochtans meer werk doet. Het

verschil met het RAPTOR-algoritme is wel veel kleiner, maar uiteindelijk blijkt mcpCSA-

CT-SSE het beste algoritme te zijn voor het multi-criteria probleem. Voor MEAT werden

ook testen uitgevoerd, maar er was geen realtime vertragingsinformatie beschikbaar, dus

werd de vertraging van een voertuig probabilistisch gemodelleerd. Ook werd enkel het

pCSA-P algoritme getest op de 3 datasets. Voor het Duitse en Europese netwerk, bleek

de beslissingsboom niet erg groot, in tegenstelling tot de dataset van Londen, die veel

groter was doordat het netwerk veel dichter is en er veel meer ritten zijn. Uiteindelijk

bleek dat voor de dataset van Londen een uitvoeringstijd van 272 ms kon bereikt worden,

wat nog steeds snel genoeg is voor interactieve applicaties, als er vanuit gegaan wordt dat

1 à 2 seconden wachttijd nog voor voldoende interactiviteit zorgt.

CSA is kortom simpel, makkelijk te implementeren, en toch flexibel genoeg voor com-

plexe situaties. Daarnaast is het ook sneller dan de andere vergelijkbare algoritmes.

Vermits het geen gebruik maakt van prioriteitswachtlijnen, lijkt het parallelliseren van

het algoritme mogelijk in de toekomst. Ten slotte zou het ook gebruikt kunnen worden

in samenwerking met huidige technieken voor routebepaling in wegennetwerken.

2.4.3 Round-Based Public Transit Routing

RAPTOR of Round-Based Public Transit Routing [13] is een routeplanningsalgoritme dat

alle Pareto-optimale journeys kan berekenen in openbaar vervoernetwerken. Net als bij

CSA wordt er geen gebruikgemaakt van een graaf en is RAPTOR dus geen Dijkstra-achtig

algoritme. RAPTOR gebruikt simpele datastructuren en heeft zeer goede geheugenloka-

liteit. Het algoritme werkt met rondes, waarin elke route maximaal 1 keer bekeken wordt,

en kan nog versneld worden door te snoeien en te parallelliseren. In tegenstelling tot

Dijkstra-achtige algoritmen valt RAPTOR namelijk zeer goed te parallelliseren omdat

het bekijken van de routes die niet met elkaar verbonden zijn over meerdere CPU-cores

kan verspreid worden. Omdat er geen preprocessing gebruikt wordt, kan RAPTOR op een

dynamische manier werken en rekening houden met veranderende vertrek- en aankomst-
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tijden ten gevolge van vertragingen. Dit is niet het geval bij het Transfer Patterns algo-

ritme [8] dat query’s over zeer grote openbaar vervoernetwerken in enkele milliseconden

kan beantwoorden, maar wel duizenden uren processortijd nodig heeft voor preprocessing.

Hierdoor is Transfer Patterns niet bruikbaar voor dynamische scenario’s die eigen zijn aan

openbaar vervoernetwerken door hun vele vertragingen en afschaffingen.

Een basisversie van het RAPTOR-algoritme kan een journey berekenen die zowel de

aankomsttijd als het aantal overstappen minimaliseert, en dit dus zonder gebruik te ma-

ken van een graaf of prioriteitswachtlijn. Het algoritme werkt in rondes, waarbij ronde

x de snelste journey berekent die x − 1 overstappen bevat. Voor elke stop wordt een

multilabel bijgehouden dat voor elk van de rondes bijhoudt wat de vroegste aankomsttijd

is. In het begin worden alle labelwaarden op oneindig gezet, behalve het label van de

startstop voor de eerste ronde, dat op de vertrektijd wordt ingesteld. De bedoeling van

het algoritme is dat na elke ronde x de labels van de stops voor ronde x de vroegste

aankomsttijd bevatten voor die stop met maximaal x− 1 overstappen.

Het algoritme verloopt per ronde in drie stappen. In de eerste stap worden voor

alle stops de labels van de vorige ronde gekopieerd naar de labels van de huidige ronde.

Hierdoor wordt een bovengrens opgelegd aan de vroegste aankomsttijd zodat enkel aan-

komsttijden met een overstap meer, die vroeger zijn dan de huidige vroegste aankomsttijd,

aanvaard worden. De tweede stap verwerkt elke route 1 keer. Men kan elke route be-

schouwen als een reeks van trips die geordend zijn volgens stijgende vertrektijd. Voor elke

route beschouwt men enkel de journeys waarbij de laatste trip van de journey deze route

gebruikt. Om de route nu te verwerken, gaat men de stops van de route overlopen tot er

een stop gevonden wordt met een trip die toelaat om deze route te nemen. Hierna wordt

dan de route verder overlopen en worden de labels van de volgende stops voor deze ronde

aangepast naar de aankomsttijden van deze trip. Om de journey opnieuw te kunnen re-

construeren achteraf, wordt er ook bij elke stop van de route een verwijzing bijgehouden

naar de stop waar men op deze route gestapt is. Bij de derde en laatste stap worden

de footpaths in rekening gebracht. Voor elk footpath tussen 2 stops wordt gekeken of

het voor een verbetering kan zorgen ten opzichte van de huidige vroegste aankomsttijden.

Het algoritme kan gestopt worden na een bepaalde ronde als geen enkel label in die ronde

werd aangepast.

De bovengrens voor de complexiteit van het algoritme is lineair per ronde, want

per ronde worden enkel alle stops van de routes, alle trips en alle footpaths overlopen.

Dijkstra-achtige algoritmen zijn een logaritmische factor trager omdat ze gebruik maken

van prioriteitswachtlijnen. Wanneer men RAPTOR toepast op het volledige netwerk van
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Londen, met meer dan 20000 stops en 5 miljoen vertrekken per dag, kunnen alle Pareto-

optimale journeys tussen twee willekeurig gekozen stops in minder dan 8 ms berekend

worden. Dit is een grootteorde sneller dan vorige aanpakken, wat makkelijk interactieve

applicaties toelaat. Naast het basisalgoritme zijn er ook nog twee uitbreidingen van RAP-

TOR. De eerste is McRAPTOR en kan nog meer criteria aan. De tweede is rRAPTOR

en kan volledige Pareto-optimale journeys berekenen voor alle vertrekken binnen een be-

paalde tijdspanne.

2.4.4 TDplanner

TDplanner [33] is een alternatieve routeplanner voor openbaar vervoernetwerken. Het

is een systeem dat gebruikt wordt voor het busnetwerk in Boston en geoptimaliseerd is

voor mobiele toestellen. Wanneer de gebruiker een route plant, wordt een optimale route

berekend en aan de gebruiker voorgesteld. Tijdens de reis zijn er echter realtime updates,

die de route aanpassen als de gebruiker zijn bus mist of als er vertragingen zijn. Deze

routeplanner maakt gebruik van een eigen oplossing voor het kortste padprobleem. Hier

wordt er wel gebruikgemaakt van een graaf, die een ’exploded graph’ genoemd wordt, om-

dat elk busstation waar meerdere routes halt houden, ’geëxplodeerd’ wordt in een node

per route. Nodes in hetzelfde station worden met elkaar verbonden met dynamisch ge-

wogen ’transferbogen’, die de wachttijd voorstellen tot het eerstvolgende vertrek. Deze

aanpassingen zorgen ervoor dat het standaard Dijkstra-algoritme kan toegepast worden

op de graaf en tegelijk het aantal overstappen automatisch geminimaliseerd wordt. Een

voorbeeld van een exploded graph is te zien in figuur 2.3.

Figuur 2.3: Voorbeeld van een Exploded Graph bij TDplanner
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Als er in dit voorbeeld nu een route gepland wordt van node s naar node t, moeten

verschillende nodes ’geëxplodeerd’ worden omdat er verschillende routes toekomen of ver-

trekken. Node i wordt opgesplitst in i1 en i2, van waaruit respectievelijk de blauwe en

rode route vertrekt. Als men voor de blauwe route kiest, duurt het 40 minuten om in

node k te arriveren. Daarna moet er nog 20 minuten gewacht worden op een bus naar t,

wat voorgesteld wordt door een transferboog. De andere route start vanuit i2 en gaat via

de rode buslijn naar j en van daaruit via de oranje lijn naar k. Zowel node j als k worden

ook ’geëxplodeerd’ om transferbogen met wachttijden te kunnen invoegen.

De architectuur van het systeem bestaat uit 4 componenten: een Javaserver, een lo-

catieserver, GTFS Map Data en een J2ME-toestel. Figuur 2.4 toont een overzicht van de

communicatie tussen de verschillende componenten.

Figuur 2.4: Architectuur TDplanner

De Javaserver krijgt van het J2ME-toestel van de gebruiker de coördinaten van de 2

punten waartussen een route berekend moet worden, zoekt de nabijgelegen stops, berekent

het korste pad en geeft dit samen met een sessie-ID terug aan het mobiele toestel. Tijdens

de reis zal de server dan periodiek locatie-updates van het mobiele toestel ontvangen en

kijken of op basis van de huidge locatie van de gebruiker de huidige route nog altijd de

snelste is, en zoniet een nieuwe route berekenen en voorstellen. Daarnaast zal de server

ook berichten sturen naar de gebruiker wanneer die moet afstappen.

De locatieserver kan via HTTP bevraagd worden om de locatie van alle bussen, samen

met het routenummer en de richting, terug te geven in XML-formaat. Ook de eerstvol-

gende aankomsttijden van een bepaald routenummer in een bepaalde richting aan een
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bepaalde stop kan via HTTP in XML-formaat bekomen worden.

De GTFS Map Data gebruikt het GTFS-formaat om de dienstregelingen op te slaan.

Meer informatie over GTFS is te vinden in sectie 2.3.

Het J2ME-toestel ontvangt het aankomstadres van de gebruiker en vraagt ook zijn

eigen GPS-locatie op. Deze gegevens worden dan doorgestuurd naar de server, waarna

er gewacht wordt op antwoord en uiteindelijk de route verkregen wordt. Daarna zal het

toestel periodiek zijn locatie doorsturen naar de server, waarna het bepaalde alerts zal

ontvangen, die ofwel melden dat de route veranderd is, ofwel aan de gebruiker zeggen dat

hij moet afstappen of zijn bestemming nadert.

Afgaande op het huidige literatuur, is dit het eerste systeem dat in staat is om gebrui-

kers realtime updates te geven van hun route, rekening houdend met vertragingen en de

huidige locatie van de gebruiker.
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Hoofdstuk 3

RDF-Model

Om Linked Open Data te kunnen gebruiken voor het ter beschikking stellen van dienstre-

gelingen van openbaar vervoer, is het nodig om een model te hebben dat definieert wat de

structuur van de dataset moet zijn. Hierdoor kunnen verschillende datasets makkelijk met

elkaar gëıntegreerd worden, want elke dienstregeling kan in hetzelfde formaat geraadpleegd

worden. Momenteel is GTFS het standaardformaat om dienstregelingen voor openbaar

vervoer beschikbaar te stellen, maar het beschikbaar stellen gebeurt door .txt-bestanden

via een webserver toegankelijk te maken via het web. Deze bestanden moeten echter nog

op verschillende plaatsen via ID’s aan elkaar gelinkt worden om bijvoorbeeld de vertrek-

ken van een bepaalde dag aan een bepaalde stop te kunnen bekomen. Dit parsen neemt

veel tijd in beslag, nog het meest omdat sommige bestanden zeer groot zijn en volledig

moeten worden ingelezen, terwijl vaak slechts een deel van de data echt nuttig is voor

een specifiek geval. Een Linked Open Dataset kan echter bijvoorbeeld in een triplestore

opgeslagen worden, wat SPARQL-query’s mogelijk maakt om specifiek bepaalde data op

te vragen. De data kunnen ook makkelijk up-to-date gehouden worden, waardoor steeds

de meest recente data teruggegeven worden en dus bijvoorbeeld de huidige vertraging

van een voertuig kan gegeven worden. Linked Open Data hebben dus een groot voordeel

tegenover GTFS omdat het een webservice ter beschikking stelt in plaats van enkel sta-

tische tekstbestanden die moeilijk te parsen zijn. Query’s laten ook toe enkel bepaalde

stukken van de data op te vragen (bv. alle vertrekken binnen een bepaalde tijdspanne,

enkel de vertrekken in een bepaalde stop, ...). Bij GTFS moet elke dataset in zijn geheel

opgevraagd worden en moet dan gekeken worden welke data op welke dag van kracht zijn.

Daarnaast kunnen via SPARQL ook nog vele andere bewerkingen op de data gebeuren bij

het opvragen, zoals bijvoorbeeld sorteren op vertrektijdstip. Ook realtimegegevens zijn

veel makkelijker beschikbaar dan bij GTFS-realtime, want men moet niet constant upda-

tes binnenhalen over de huidige data. Bij Linked Open Data zijn de data die opgehaald

worden al meteen up-to-date.
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Het model moet gebruikt kunnen worden voor alle vormen van openbaar vervoer,

rekening kunnen houden met vertragingen en afschaffingen, en toelaten een routeplanning

te doen. Dit laatste kan gerealiseerd worden doordat bij Linked Open Data links tussen

informatie binnen het model kunnen gelegd worden. Het idee hierachter is dat men bij

elk vertrek in een stop een link geeft naar de volgende stop. Hierdoor bekomt men een

graaf die het hele netwerk modelleert en waar een routeplanning in kan gebeuren. Om

te komen tot een model dat geoptimaliseerd is om routeplanning mee te doen, waren

verschillende iteraties nodig. Deze iteraties worden hierna besproken, met uitleg waarom

bepaalde keuzes werden gemaakt.

3.1 Eerste versie

Een eerste versie van het model werd ontworpen op basis van het TRANSIT vocabu-

larium [12] dat gebaseerd is op GTFS. Dit vocabularium bevat onder andere een pre-

dicaat service dat een openbaar vervoerdienst aanduidt die opereert op een bepaalde

route op een bepaald tijdstip. Dit predicaat wordt in deze versie van het model ge-

bruikt om een vertrek van een voertuig aan een bepaalde stop op een bepaald tijd-

stip voor te stellen. In deze versie bestaat het model uit 1 triplegroep per stop in

het netwerk. De stop zelf wordt voorgesteld aan de hand van een URI van volgende

vorm: http://semweb.mmlab.be/ns/transit/station/{ID van de stop}. Voor deze

stop zijn meerdere predicaten gegeven. De coördinaten van de stop worden gegeven door

de predicaten latitude en longitude die respectievelijk de breedte- en lengteligging van

de stop aanduiden. Daarnaast is er ook een predicaat name dat de naam van de stop

weergeeft. Ten slotte is er per vertrek in de stop een voorkomen van het hierboven reeds

besproken predicaat service. Het object van dit predicaat is telkens een lege node die

meer predicaten bevat die deze service beschrijven. Sommige predicaten zijn overgenomen

uit het TRANSIT vocabularium zoals departureTime, dat de vertrektijd van de service

voorstelt, en toStop, dat de bestemming van de service voorstelt. Andere predicaten die

nog niet bestonden in het TRANSIT vocabularium, werden extra toegevoegd omdat ze

cruciale informatie bevatten. Het gaat hier om delay dat het aantal minuten vertraging

van de service bevat. Daarnaast ook nog trainNumber dat de unieke identificatie geeft

van de trein (in deze versie was er enkel nog maar sprake van treinen, nog geen bussen,

trams of andere openbaar vervoermiddelen). Het predicaat platform geeft aan van welk

perron in het station de service vertrekt. Als laatste is er ook nog een predicaat nextStop,

dat informatie geeft over de volgende stop van deze service. Dit is opnieuw een lege node

die meerdere predicaten bevat die de volgende stop beschrijven. De predicaten delay en

platform worden hier opnieuw gebruikt om respectievelijk de vertraging bij aankomst

en het perron van aankomst in de volgende stop weer te geven. Daarnaast is er ook een
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predicaat arrivalTime dat het tijdstip van aankomst in de volgende stop aangeeft. Het

predicaat stop geeft de URI naar de volgende stop zodat er een graaf ontstaat waarin

routeplanning kan gebeuren. Ook de naam van deze volgende stop wordt meegegeven.

Dit gebeurt via het predicaat name. Een voorbeeld van een deel van een instantie van

deze versie van het model in Turtlenotatie wordt gegeven in listing 3.1. Hier wordt een

vertrek van een NMBS-trein gemodelleerd vanuit het station van Gent-Sint-Pieters. Deze

trein (IC 716) rijdt naar Lille Flandres en vertrekt normaal om 17:46 uur van perron 4,

maar heeft 5 minuten vertraging. De eerstvolgende halte na Gent-Sint-Pieters is Ware-

gem, waar de trein normaal aankomt op perron 3 om 18 uur, maar de trein zal dan nog

4 minuten vertraging hebben.

Listing 3.1: Instantie van de eerste versie van het model

@pref ix s t a t i o n : <http :// vocab . org / t r a n s i t / terms / s t a t i o n#> .

@pre f ix t r a n s i t : <http :// vocab . org / t r a n s i t / terms/> .

<http :// semweb . mmlab . be/ns/ t r a n s i t / s t a t i o n /008892007>

t r a n s i t : s e r v i c e [

t r a n s i t : de lay ”5” ;

t r a n s i t : departureTime ”17:46” ;

t r a n s i t : nextStop [

t r a n s i t : a r r iva lTime ”18:00” ;

t r a n s i t : de lay ”4” ;

t r a n s i t : p lat form ”3” ;

s t a t i o n : name ”Waregem [NMBS/SNCB] ” ;

t r a n s i t : stop

<http :// semweb . mmlab . be/ns/ t r a n s i t / s t a t i o n /

008896149>

] ;

t r a n s i t : p lat form ”4” ;

t r a n s i t : toStop ” L i l l e Flandres ( f )” ;

t r a n s i t : trainNumber ”IC 716”

] ;

t r a n s i t : s e r v i c e [

. . . . .

] ;

. . . . .

s t a t i o n : l a t i t u d e ”51.035896” ;

s t a t i o n : l ong i tude ”3.710675” ;
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s t a t i o n : name ”Gent−Sint−P i e t e r s [NMBS/SNCB] ” .

3.2 Eigen naamruimte en eigenschapen

Uiteindelijk wordt er in de eerste versie van het model niet veel gebruikgemaakt van de

predicaten uit het TRANSIT vocabularium en worden sommige predicaten enkel gebruikt

omdat ze nu eenmaal al bestaan in dat vocabularium, terwijl andere namen voor deze pre-

dicaten geschikter zouden zijn. Zo drukt destination beter uit wat er bedoeld wordt met

toStop. Er werd dus beslist om een eigen vocabularium op te stellen met een eigen naam-

ruimte. Dit kreeg de naam RPLOD, wat staat voor Route Planning Linked Open Data.

Qua structuur verandert er niets aan het model. De benamingen veranderen wel licht. Zo

worden de transit prefixen vervangen door rplod prefixen. Het predicaat toStop wordt

vervangen door destination voor de duidelijkheid, en het predicaat trainNumber wordt

vervangen door id voor de algemeenheid van het model. Ten slotte zijn ook de URI’s die

de stops voorstellen aangepast naar een nieuwe vorm waarbij de naam van de vervoers-

maatschappij in de padnaam voorkomt, waaruit men kan afleiden welke maatschappij deze

stop bedient. Dit zorgt er tevens ook voor dat de ID’s van de stops enkel uniek moeten

zijn binnen de maatschappij, en niet over alle maatschappijen. De vorm van de nieuwe

URI’s is: http://semweb.mmlab.be/ns/rplod/{OV-maatschappij}/station/{ID van

de stop}. Een voorbeeldinstantie van deze versie van het model in Turtlenotatie wordt

gegeven in listing 3.2.

Listing 3.2: Instantie van de tweede versie van het model

@pref ix s t a t i o n : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /vocab/

s t a t i o n/> .

@pre f ix rp lod : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /vocab/> .

<http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /NMBS/ s t a t i o n /008822004>

rp lod : s e r v i c e [

rp lod : de lay ”” ;

rp lod : departureTime ”16:56” ;

rp lod : d e s t i n a t i o n ”Leuven [NMBS/SNCB] ” ;

rp lod : id ”IR 2737” ;

rp lod : nextStop [

rp lod : ar r iva lTime ”17:00” ;

rp lod : de lay ”” ;

rp lod : p lat form ”1” ;
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s t a t i o n : name ”Muizen [NMBS/SNCB] ” ;

rp lod : stop

<http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /NMBS/ s t a t i o n /

008822426>

] ;

rp lod : p lat form ”2”

] ;

rp lod : s e r v i c e [

. . . . .

] ;

. . . . .

s t a t i o n : l a t i t u d e ”51.017648” ;

s t a t i o n : l ong i tude ”4.482785” ;

s t a t i o n : name ”Mechelen [NMBS/SNCB] ” .

3.3 Datum- en uurweergave

Tot nu toe werd zowel bij departureTime als bij arrivalTime enkel het tijdstip in uren en

minuten gegeven (bv. 15:45). Opdat het model ook zou gebruikt kunnen worden over de

verschillende tijdszones heen en met vertrekken die vroeger of later dan de huidige datum

vallen, was het nodig om de tijdsaanduiding aan te passen. Als immers de tijdsaanduiding

op een eenduidige manier kan vastgelegd worden, is het mogelijk om datasets van over

de hele wereld met elkaar te integreren en hierop een routeplanning te doen. Er bestaat

een standaard die wordt gebruikt om datum en tijd voor te stellen, namelijk de ISO 8601

standaard. Het voorstellen van bijvoorbeeld 9 april 2014 om 14 uur 2 minuten en 0 se-

conden met een offset van plus 2 uur ten opzichte van de Coordinated Universal Time

(UTC), gebeurt in ISO 8601 als 2014-04-09T14:02:00+02:00. Vermits in SPARQL-

query’s kan gesorteerd worden op tijdstip via data van het datatype xsd:dateTime, en

dit datatype de ISO 8601 standaard gebruikt, is het gebruiken van deze standaard bij

zowel departureTime als arrivalTime dus een must. Naast deze aanpassing werd ook

besloten om bij nextStop het predicaat name te laten vallen omdat dit predicaat redun-

dante informatie bevat. De naam van de volgende stop kan namelijk ook nog opgezocht

worden door de link van het predicaat stop te volgen en daarvan het predicaat name te

gebruiken. Deze aanpassingen zijn te vinden in listing 3.3, die een voorbeeldinstantie van

de nieuwe versie van het model in Turtlenotatie bevat.

Listing 3.3: Instantie van de derde versie van het model
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@pref ix s t a t i o n : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /vocab/

s t a t i o n/> .

@pre f ix rp lod : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /vocab/> .

<http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /NMBS/ s t a t i o n /008894433>

rp lod : s e r v i c e [

rp lod : de lay ”” ;

rp lod : departureTime ”2014−04−10T08 :08 :00+02:00” ;

rp lod : d e s t i n a t i o n ” Lokeren [NMBS/SNCB] ” ;

rp lod : id ”L 2657” ;

rp lod : nextStop [

rp lod : ar r iva lTime ”2014−04−10T08 :11 :00+02:00” ;

rp lod : de lay ”” ;

rp lod : p lat form ”2” ;

rp lod : stop

<http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /NMBS/ s t a t i o n /

008894425>

] ;

rp lod : p lat form ”2”

] ;

rp lod : s e r v i c e [

. . . . .

] ;

. . . . .

s t a t i o n : l a t i t u d e ”51.150994” ;

s t a t i o n : l ong i tude ”4.088608” ;

s t a t i o n : name ” B e l s e l e [NMBS/SNCB] ” .

3.4 Eigenlijke aankomst- en vertrektijden

Wanneer men nu bij SPARQL-query’s de vertrekken wil sorteren op vertrektijdstip, duikt

er een probleem op. Als een vertrek vertraging heeft, zal het vertrek gesorteerd worden

volgens het vertrektijdstip van de dienstregeling. Er wordt dus geen rekening gehouden

met de eigenlijke vertrektijd van het voertuig bij het sorteren. Hierdoor zullen vertrek-

ken met vertragingen als gewoon op tijd beschouwd worden. Er moest dus een manier

gevonden worden om rekening te kunnen houden met vertragingen bij het sorteren, maar

zonder dat het vertrektijdstip van de dienstregeling onopvraagbaar wordt. Als oplossing

werd het huidige predicaat departureTime, dat het geplande vertrektijdstip uit de dienst-
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regeling bevat, vervangen door scheduledDepartureTime, wat duidelijker aangeeft waar

dit predicaat voor bedoeld is. Verder werd er een nieuw predicaat actualDepartureTime,

dat de werkelijke vertrektijd geeft, toegevoegd. Het object van dit predicaat is dus het

tijdstip van het predicaat scheduledDepartureTime plus het aantal minuten vertraging

van het predicaat delay. Het ietwat redundante predicaat delay wordt wel behouden zo-

dat er geen extra berekeningen nodig zijn om het aantal minuten vertraging op te vragen.

Voor het predicaat arrivalTime zijn de aanpassingen analoog. Er zijn nu predicaten

scheduledArrivalTime en actualArrivalTime. Een voorbeeldinstantie van deze versie

van het model in Turtlenotatie is terug te vinden in listing 3.4.

Listing 3.4: Instantie van de vierde versie van het model

@pref ix s t a t i o n : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /vocab/

s t a t i o n/> .

@pre f ix rp lod : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /vocab/> .

<http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /NMBS/ s t a t i o n /008833308>

rp lod : s e r v i c e [

rp lod : actualDepartureTime

”2014−04−14T13 :27 :00+02:00” ;

rp lod : de lay ”11” ;

rp lod : d e s t i n a t i o n ”Genk [NMBS/SNCB] ” ;

rp lod : id ”IC 1511” ;

rp lod : nextStop [

rp lod : actua lArr iva lTime

”2014−04−14T13 :37 :00+02:00” ;

rp lod : de lay ”11” ;

rp lod : p lat form ”” ;

rp lod : scheduledArr iva lTime

”2014−04−14T13 :26 :00+02:00” ;

rp lod : stop

<http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod /NMBS/ s t a t i o n /

008833605>

] ;

rp lod : p lat form ”” ;

rp lod : scheduledDepartureTime ”2014−04−14T13 :16 :00+02:00”

] ;

rp lod : s e r v i c e [

. . . . .
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] ;

. . . . .

s t a t i o n : l a t i t u d e ”50.808020” ;

s t a t i o n : l ong i tude ”4.925810” ;

s t a t i o n : name ”Tienen [NMBS/SNCB] ” .

3.5 Wegwerken lege nodes

Lege nodes worden niet gëıdentificeerd met vaste URI’s, maar worden enkel lokaal bij

serialisatie in bijvoorbeeld een triplestore gekoppeld aan een willekeurige URI. Het is een

aanbeveling om geen lege nodes meer te gebruiken, maar om alles met URI’s te benoemen,

zodat data nog meer aan elkaar gelinkt kunnen worden en informatie over de zaken, die

voorgesteld worden door deze URI’s, via deze URI’s opvraagbaar is op het web. Om dit

te kunnen garanderen is het uiteraard vereist dat de URI’s die gegenereerd worden, uniek

zijn. Dit kan onder meer door gebruik te maken van een hashwaarde van de gegevens.

Om nu ook de lege nodes weg te werken in het RPLOD-model, waren enkele grote

aanpassingen nodig. Vanaf nu bestaat het model uit 2 delen in plaats van 1. Er

zijn triples die informatie bijhouden over de stops, en er zijn triples die informatie bij-

houden over de vertrekken. Beide soorten triples worden gëıdentificeerd aan de hand

van unieke URI’s die voortaan het domein http://irail.be gebruiken. Het domein

http://semweb.mmlab.be wordt enkel nog gebruikt voor de predicaten van het model.

Hierdoor is het onderscheid tussen de naamruimte van de predicaten en de URI’s voor de

voorstelling van triples duidelijker. De eerste soort triples, die de stops voorstellen, worden

gëıdentificeerd via een URI van de vorm http://irail.be/stations/{OV-maatschappij}
/{ID van de stop}. De uniciteit van deze URI wordt afgedwongen doordat het ID van

elke stop binnen een bepaalde openbaar vervoersmaatschappij uniek is. Dit soort triples

bevatten opnieuw informatie over de breedte- en lengteligging van de stop (predicaten

latitude en longitude), alsook de naam (predicaat name). Daarnaast bevatten deze tri-

ples ook een opsomming van URI’s die verwijzen naar de verschillende vertrekken die in

die stop plaatsvinden via het predicaat service. Deze URI’s identificeren de triples van de

tweede soort en zijn van de vorm http://irail.be/stations/{OV-maatschappij}/{ID
van de stop}/departures/{Hashwaarde}. De uniciteit van dit soort URI’s moet wor-

den gegarandeerd door de hashwaarde. Deze waarde moet uniek zijn voor elk vertrek

binnen een bepaald station van een bepaalde maatschappij. Een logische keuze voor

de informatie waarvan de hashwaarde berekend wordt, zijn objecten van predicaten van

het vertrek die niet veranderen. Deze predicaten zijn scheduledDepartureTime, id en
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destination. De hashwaarde van deze 3 waarden gecombineerd zou voldoende uniciteit

moeten garanderen, aangezien het niet waarschijnlijk is dat twee voertuigen, die dezelfde

route doen en dezelfde bestemming hebben, op hetzelfde moment gepland zijn om te ver-

trekken vanuit dezelfde stop. Er is echter wel nog steeds een kleine kans op botsingen in

de hashfunctie. Hiervoor zal in de volgende iteratie een oplossing gezocht worden.

De predicaten bij dit soort triples geven alle informatie over het vertrek van een voer-

tuig van een bepaalde maatschappij in een bepaalde stop. Alle informatie die in de

vorige versie van het model in de lege node zat bij het predicaat service, zit nu als

predicaten in dit soort triples. Ook de lege node die informatie gaf over de volgende

stop van het voertuig bij vertrek (object van het predicaat nextStop) werd vervan-

gen door nieuwe predicaten binnen de triplegroep. De predicaten actualArrivalTime,

delay, platform, scheduledArrivalTime en stop werden vervangen door respectievelijk

nextStopActualArrivalTime, nextStopDelay, nextStopPlatform, nextStopScheduled-

ArrivalTime en nextStop. Hierdoor zijn nu alle lege nodes verdwenen uit het model, wat

het opzet was van deze iteratie. Een voorbeeldinstantie van deze versie van het model is

terug te vinden in listing 3.5.

Listing 3.5: Instantie van de vijfde versie van het model

@pref ix s t a t i o n : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod / s t a t i o n/> .

@pre f ix rp lod : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod/> .

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008891702>

rp lod : s e r v i c e

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008891702/ depar ture s /

29 a0e4196af3e3ed0ee7b76ecc f096d4> ,

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008891702/ depar ture s /

91 df2696456f4896eac863d9c6057421> , . . . . .

s t a t i o n : l a t i t u d e ”51.228212” ;

s t a t i o n : l ong i tude ”2.925809” ;

s t a t i o n : name ”Oostende [NMBS/SNCB] ” .

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008891702/ depar ture s /

29 a0e4196af3e3ed0ee7b76ecc f096d4>

rp lod : actualDepartureTime ”2014−04−22T14 :10 :00+02:00” ;

rp lod : de lay ”” ;

rp lod : d e s t i n a t i o n ” Kor t r i j k [NMBS/SNCB] ” ;

rp lod : id ”IC 814” ;
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rp lod : nextStop

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008891009> ;

rp lod : nextStopActualArr ivalTime

”2014−04−22T14 :24 :00+02:00” ;

rp lod : nextStopDelay ”” ;

rp lod : nextStopPlatform ”8” ;

rp lod : nextStopScheduledArrivalTime

”2014−04−22T14 :24 :00+02:00” ;

rp lod : p lat form ”” ;

rp lod : scheduledDepartureTime ”2014−04−22T14 :10 :00+02:00” .

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008891702/ depar ture s /

91 df2696456f4896eac863d9c6057421>

. . . . .

.

. . . . .

3.6 Integratie met TRANSIT vocabularium

Om toch meer integratie te hebben met andere bestaande vocabularia, werden enkele eigen

gecreëerde predicaten opnieuw vervangen door bestaande predicaten van het TRANSIT

vocabularium. Een eerste verandering is dat de triples die de stops voorstellen nu in-

stanties zijn van de klasse Stop uit het TRANSIT vocabularium. Deze klasse beschijft

een locatie waar passagiers in of uit een openbaar vervoermiddel stappen. Ze definieert

ondermeer de predicaten rdfs:label, geo:lat en geo:long, wat de vervangers zijn voor

respectievelijk name, latitude en longitude. Het bestaande predicaat service werd

vervangen door departure omdat dit semantisch correcter is. Het gaat tenslotte over

vertrekken in die stop, en minder over diensten in die stop. Het prefix station: ver-

dwijnt hier nu omdat alle predicaten die dit prefix gebruikten, vervangen zijn door andere

predicaten die andere prefixen gebruiken.

Bij de triples die de vertrekken voorstellen, zijn de meeste predicaten behouden. Enkel

de predicaten destination en id zijn vervangen door respectievelijk headsign en route

van het TRANSIT vocabularium. Het gebruik van headsign in plaats van destination

is louter een semantische keuze, want bij bijvoorbeeld bussen staat meestal niet enkel de

bestemming op het bord, maar vaak ook nog extra informatie, zoals langs welke straat of

30



gemeente de bus passeert. De vervanging van id door route gebeurde omdat bij bijvoor-

beeld bussen het ID niet enkel het nummer van de lijn is, maar ook vaak een omschrijving

van langs welke gemeenten en gehuchten de bus passeert.

Echt grote veranderingen aan de structuur zijn er niet, behalve dat opnieuw een lege

node wordt gëıntroduceerd bij het predicaat route. Dit is omdat het predicaat route

van het TRANSIT vocabularium als object een instantie van de klasse Route vereist.

Hieraan kunnen dan verschillende predicaten gekoppeld worden zoals de naam van de

route, achtergrond- en tekstkleur die bij de route horen, enz. Voorlopig wordt enkel het

predicaat voor de naam van de route gebruikt, omdat andere informatie meestal niet be-

schikbaar is voor de datasets die ter beschikking zijn. De naam van de route wordt ook

weergegeven door gebruik te maken van het predicaat rdfs:label.

Tot slot werd ook de hashwaarde in de URI van de vertrekken aangepast zodat de kans

op botsingen nog minder is. Voor de eigenlijke hashwaarde wordt eerst de datum en het

uur van het predicaat scheduledDepartureTime in cijfervorm geplaatst. Bijvoorbeeld 24

april 2014 om 15 uur en 4 minuten wordt voorgesteld als 201404241504. Daarna wordt

dan nog de hashwaarde berekend van de twee overgebleven waarden van de predicaten

headsign en label (van het predicaat route). Een voorbeeld van deze hashwaarden is

te vinden in een voorbeeldinstantie van deze versie van het model die terug te vinden is

in listing 3.6.

Listing 3.6: Instantie van de zesde versie van het model

@pref ix r d f s : <http ://www. w3 . org /2000/01/ rdf−schema#> .

@pre f ix geo : <http ://www. w3 . org /2003/01/ geo/ wgs84 pos#> .

@pre f ix rp lod : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod/> .

@pre f ix t r a n s i t : <http :// vocab . org / t r a n s i t / terms/> .

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008811718>

r d f s : l a b e l ” Bierges−Walibi [NMBS/SNCB] ” ;

rp lod : departure

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008811718/ depar ture s /

201404251659444 ea28fe509bb5eb533d5f125ccb2ef> ,

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008811718/ depar ture s /

201404250731 d502a923c314bdd11c002f23cf f13f9d> , . . . . .

geo : l a t ”50.707772” ;

geo : long ”4.594746” .
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<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008811718/ depar ture s /

201404251659444 ea28fe509bb5eb533d5f125ccb2ef>

rp lod : actualDepartureTime ”2014−04−25T16 :59 :00+02:00” ;

rp lod : de lay ”” ;

rp lod : nextStop

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008811726> ;

rp lod : nextStopActualArr ivalTime

”2014−04−25T17 :01 :00+02:00” ;

rp lod : nextStopDelay ”” ;

rp lod : nextStopPlatform ”3” ;

rp lod : nextStopScheduledArrivalTime

”2014−04−25T17 :01 :00+02:00” ;

rp lod : p lat form ”2” ;

rp lod : scheduledDepartureTime ”2014−04−25T16 :59 :00+02:00” ;

t r a n s i t : heads ign ”Leuven [NMBS/SNCB] ” ;

t r a n s i t : route [

r d f s : l a b e l ”L 6487”

] .

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008811718/ depar ture s /

201404250731 d502a923c314bdd11c002f23cf f13f9d>

. . . . .

.

. . . . .

3.7 Betere prestatie voor query’s

Wanneer men nu echter query’s wil gaan uitvoeren die alle vertrekken binnen een be-

paalde tijdsperiode gaan opvragen in een triplestore die data volgens het huidige model

bevat, dan blijkt het antwoord bij grote datasets lang op zich te laten wachten. Bij de

dataset van De Lijn bijvoorbeeld duurt het meer dan 3 minuten om de dataset van zo’n

2 miljoen vertrekken te bevragen voor alle vertrekken binnen een tijdspanne van 6 uur,

gesorteerd volgens vertrektijd. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat er telkens

2 joins moeten gebeuren om een vertrek op te vragen. De SPARQL-query in listing 3.7

gaat alle vertrekken binnen een periode van 6 uur opvragen en sorteren op de eigenlijke

vertrektijd. Men kan hier duidelijk zien dat er 2 joins nodig zijn per vertrek voor deze

bevraging. Eerst moet de informatie over het vertrek opgevraagd worden via een join met
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het object van het predicaat departure. Daarna moet ook nog eens de informatie uit de

lege node van het predicaat route opgevraagd worden met een join. Het zou dus handig

zijn moest het model zo aangepast kunnen worden dat er geen joins meer nodig zijn.

Listing 3.7: SPARQL-query voor het opvragen van alle vertrekken volgens de zesde versie van

het model

PREFIX rplod : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod/>

PREFIX t r a n s i t : <http :// vocab . org / t r a n s i t / terms/>

PREFIX r d f s : <http ://www. w3 . org /2000/01/ rdf−schema#>

PREFIX xsd : <http ://www. w3 . org /2001/XMLSchema#>

SELECT ? depar tureSta t i on Id ? scheduledDepartureTime

? departureDelay ? actualDepartureTime ? departurePlat form

? a r r i v a l S t a t i o n I d ? scheduledArr iva lTime ? a r r i v a l D e l a y

? actua lArr iva lTime ? a r r i v a l P l a t f o r m ? route ? heads ign

WHERE {
? depar tu reSta t i on Id rp lod : departure ? departure .

? departure rp lod : scheduledDepartureTime ? scheduledDepartureTime

; rp lod : de lay ? departureDelay ; rp lod : actualDepartureTime

? actualDepartureTime ; rp lod : p lat form ? departurePlat form ;

t r a n s i t : heads ign ? heads ign ; t r a n s i t : route ? blank ;

rp lod : nextStop ? a r r i v a l S t a t i o n I d ;

rp lod : nextStopScheduledArrivalTime ? scheduledArr iva lTime ;

rp lod : nextStopDelay ? a r r i v a l D e l a y ;

rp lod : nextStopActualArr ivalTime ? actua lArr iva lTime ;

rp lod : nextStopPlatform ? a r r i v a l P l a t f o r m .

? blank r d f s : l a b e l ? route .

FILTER ( xsd : dateTime (? actualDepartureTime ) >

xsd : dateTime( ’2014−04−28T08 :00 : 00+02 :00 ’ ) &&

xsd : dateTime (? actualDepartureTime ) <=

xsd : dateTime( ’2014−04−28T14 : 00 : 00+02 : 00 ’ ) )

}
ORDER BY ASC( xsd : dateTime (? actualDepartureTime ) )

Het model werd dus aangepast zodat joins niet meer nodig zijn bij het opvragen van

alle vertrekken. Bij de triples die de stops voorstellen, is nu geen predicaat departure

meer te vinden. In ruil daarvoor werd bij de triples die de vertrekken voorstellen een

extra predicaat stop toegevoegd dat de URI naar de triples over de stop van vertrek

geeft. Hierdoor is de eerste join overbodig gemaakt, want het ID van het vertrekstation
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is direct opvraagbaar via het predicaat stop. De tweede join had te maken met de lege

node. De simpelste oplossing was dus om de lege node opnieuw weg te laten. De naam

van de route wordt nu gegeven via een nieuw predicaat routeLabel dat de naam van de

route rechtstreeks opvraagbaar maakt. Wanneer we nu een vernieuwde query toepassen

op het nieuwe model met dezelfde dataset van De Lijn, blijkt de query dubbel zo snel uit

te voeren. Na minder dan anderhalve minuut wordt het resultaat al teruggegeven. Een

voorbeeldinstantie van de finale versie van het model in Turtlenotatie is terug te vinden in

listing 3.8. De nieuwe SPARQL-query die hoort bij dit model kan teruggevonden worden

in listing 3.9. Het RDF-schema dat bij dit model hoort, staat beschreven in appendix B.

Listing 3.8: Instantie van de finale versie van het model

@pref ix r d f s : <http ://www. w3 . org /2000/01/ rdf−schema#> .

@pre f ix geo : <http ://www. w3 . org /2003/01/ geo/ wgs84 pos#> .

@pre f ix rp lod : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod/> .

@pre f ix t r a n s i t : <http :// vocab . org / t r a n s i t / terms/> .

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008894508>

r d f s : l a b e l ” Sint−Nik laas [NMBS/SNCB] ” ;

geo : l a t ”51.171472” ;

geo : long ”4.142966” .

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008894508/ depar ture s /

201405021820 cde6c4cbc5e7745d1ec3c68eddef4eda>

rp lod : actualDepartureTime ”2014−05−02T18 :20 :00+02:00” ;

rp lod : de lay ”” ;

rp lod : nextStop

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008894201> ;

rp lod : nextStopActualArr ivalTime

”2014−05−02T18 :28 :00+02:00” ;

rp lod : nextStopDelay ”” ;

rp lod : nextStopPlatform ”1” ;

rp lod : nextStopScheduledArrivalTime

”2014−05−02T18 :28 :00+02:00” ;

rp lod : p lat form ”” ;

rp lod : routeLabe l ”IC 3018” ;

rp lod : scheduledDepartureTime ”2014−05−02T18 :20 :00+02:00” ;

rp lod : stop

<http :// i r a i l . be/ s t a t i o n s /NMBS/008894508> ;
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t r a n s i t : heads ign ”Gent−Sint−P i e t e r s [NMBS/SNCB] ”

.

. . . . .

Listing 3.9: SPARQL-query voor het opvragen van alle vertrekken volgens de finale versie van

het model

PREFIX rplod : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod/>

PREFIX t r a n s i t : <http :// vocab . org / t r a n s i t / terms/>

PREFIX xsd : <http ://www. w3 . org /2001/XMLSchema#>

SELECT ? depar tureSta t i on Id ? scheduledDepartureTime

? departureDelay ? actualDepartureTime ? departurePlat form

? a r r i v a l S t a t i o n I d ? scheduledArr iva lTime ? a r r i v a l D e l a y

? actua lArr iva lTime ? a r r i v a l P l a t f o r m ? route ? heads ign

WHERE {
? departure rp lod : stop ? depar tureSta t i on Id ;

rp lod : scheduledDepartureTime ? scheduledDepartureTime ;

rp lod : de lay ? departureDelay ; rp lod : actualDepartureTime

? actualDepartureTime ; rp lod : p lat form ? departurePlat form ;

t r a n s i t : heads ign ? heads ign ; rp lod : routeLabe l ? route ;

rp lod : nextStop ? a r r i v a l S t a t i o n I d ;

rp lod : nextStopScheduledArrivalTime ? scheduledArr iva lTime ;

rp lod : nextStopDelay ? a r r i v a l D e l a y ;

rp lod : nextStopActualArr ivalTime ? actua lArr iva lTime ;

rp lod : nextStopPlatform ? a r r i v a l P l a t f o r m

FILTER ( xsd : dateTime (? actualDepartureTime ) >

xsd : dateTime( ’2014−04−28T08 :00 : 00+02 :00 ’ ) &&

xsd : dateTime (? actualDepartureTime ) <=

xsd : dateTime( ’2014−04−28T14 : 00 : 00+02 : 00 ’ ) )

}
ORDER BY ASC( xsd : dateTime (? actualDepartureTime ) )
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Hoofdstuk 4

RDF-Mapper

Om een route te kunnen plannen met een routeplanner, heeft men natuurlijk eerst dienst-

regelingdata nodig. Omdat de RPLOD-routeplanner werkt met Linked Open Data volgens

het model uit hoofdstuk 3, is het ook noodzakelijk dat de data in dit formaat beschikbaar

zijn. Er moet dus een programma geschreven worden dat ten eerste data van dienst-

regelingen (in realtime) verzamelt, en ten tweede deze verzamelde data omzet naar het

RPLOD-model. Er werden voor twee verschillende soorten databronnen programma’s

geschreven, één voor realtime data van de NMBS (zie sectie 4.1) en één voor GTFS-data

van bijvoorbeeld De Lijn, TEC en MIVB (zie sectie 4.2). Daarna moeten deze data

ook op een efficiënte manier ter beschikking kunnen gesteld worden van de routeplanner.

Hiervoor werden twee verschillende aanpakken uitgewerkt. Een eerste aanpak (zie sec-

tie 4.3) bestaat uit het serialiseren van de bekomen triples in Turtle, waarna deze kunnen

ingeladen worden in een triplestore. Deze triplestore kan dan bevraagd worden door de

routeplanner via SPARQL-query’s. De tweede aanpak (zie sectie 4.4) werkt niet met een

triplestore, maar stelt de triples rechtstreeks en gesorteerd beschikbaar aan de routeplan-

ner via HTTP. Informatie over hoe de code van al deze programma’s kan opgevraagd

worden, is beschikbaar in appendix A.

4.1 Scraper en mapper voor realtime NMBS-data

Aangezien de data van de NMBS niet open beschikbaar zijn, werd gekozen om de data te

scrapen van de mobiele website van de NMBS. Een eerdere poging, die gebruikmaakte van

een webservice, leverde niet het gewenste resultaat op. Treinen die vertraging hadden,

werden niet meer weergegeven van zodra het geplande vertrektijdstip voorbij was. Ook

was het ophalen van de data te traag om alle data van het hele land voor een hele dag

in een realistische tijd op te halen. Alle code die geschreven werd voor het scrapen en

mappen van de NMBS-data, werd in Java 7 geschreven.
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Om via de mobiele website de dienstregelingen te kunnen ophalen voor elk NMBS-

station voor een hele dag, is een volledige lijst met alle stations nodig. Deze lijst kon na

enig zoekwerk gevonden worden op een pagina van de NMBS-website. De lijst bevatte wel

nog dubbele stationsnamen (in zowel Frans als Nederlands). Een toepassing van enkele

reguliere expressies op die lijst kon deze al omzetten naar een gefilterde lijst van stati-

onsnamen, aangezien bij de meeste dubbele namen er steeds een verwijzing stond naar

de ’echte’ naam van het station. Voor de handigheid werd deze gefilterde lijst al in een

.txt-bestand gegoten, om een lijst te hebben die makkelijk kan ingeladen worden en niet

afhankelijk is van een webpagina die elk moment kan verdwijnen. Maar de stationsnaam

alleen hebben, is eigenlijk niet genoeg. Om een routeplanning te kunnen doen, zijn de

coördinaten van het station ook nodig. Daarnaast is voor het ophalen van de dienstrege-

ling van een station, via een directe link naar de mobiele website, het ID van dat bepaald

station nodig. Er is echter een webservice voor handen die bij ingave van de naam van een

station al deze informatie teruggeeft. Een deel van het programma gaat dus de gefilterde

lijst met stations inladen, hetzij via de webpagina, hetzij via het .txt-bestand. Daarna

worden alle stationsnamen overlopen en wordt elke naam doorgegeven aan de webservice.

Deze geeft dan telkens de juiste stationsnaam, en het ID en de coördinaten van het station

terug. Deze gegevens worden dan in het geheugen bijgehouden, tenzij er zich al een sta-

tion met hetzelfde ID bevindt, dan stond er nog een dubbel station in de gefilterde lijst.

Op het einde wordt al deze informatie dan persistent opgeslagen in een JSON-bestand.

Dit deel van het programma is te vinden in de klasse StationFetcher.

Verder is er ook een klasse StationDatabase die code bevat om de informatie uit het

JSON-bestand in te laden in het geheugen. Eens de informatie is ingeladen, kan men info

opvragen van een station met bepaald ID, het ID opvragen van een station met gegeven

naam, of de ID’s van alle stations in de database opvragen.

Om nu de dienstregelingen van de stations of liveboards op te vragen via de mobiele

site, volstaat het om een bepaalde URL te construeren die het ID van het station, de

datum en tijd vanaf wanneer de dienstregeling moet weergegeven worden, en het aantal

treinen dat moet getoond worden in het resultaat, meegeeft. Deze URL werd bekomen

door enkele opvragingen te doen via de mobiele site, te kijken welke parameters in de

URL veranderden, en zelf aanpassingen in de URL te doen en te kijken wat het effect

was. Wanneer datum en tijd niet worden opgegeven, wordt de huidige datum en tijd geno-

men bij opvraging. Dit is al interessant voor het programma, aangezien het de bedoeling

is om realtime data op te vragen. Verder kan men het aantal vertrekken in het resultaat

op een groot getal zetten, waardoor de website alle treinen binnen een tijdspanne van 24
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Figuur 4.1: Resultaat van een opvraging van de eerste 10 treinen bij vertrek in Gent-Sint-Pieters
op 8 december 2013 om 17:40

uur vanaf de opvraagtijd weergeeft. Dit is ruim voldoende, aangezien het om realtime

data gaat. Als voorbeeld wordt het resultaat van een opvraging van de eerste 10 treinen

bij vertrek in Gent-Sint-Pieters op 8 december 2013 om 17:40, getoond in figuur 4.1.

Men kan zien dat er bij elke trein bij vertrek op het treinnummer kan geklikt worden.

Wanneer men bijvoorbeeld klikt op trein IC 716 naar Lille Flandres, krijgt men de pagina

zoals in figuur 4.2. Deze trein lijkt Gent-Sint-Pieters als beginstation te hebben, maar

eigenlijk vertrekt de trein vanuit Antwerpen-Centraal. De site geeft hier enkel de dienst-

regeling vanaf het station van opvraging tot de eindbestemming, en niet de voorgaande

stations. Er kan echter in de URL van deze link een aanpassing gedaan worden, waardoor

toch alle stations die de trein passeert, worden weergegeven. Het resultaat is te zien in

figuur 4.3.

In een eerste versie van het programma gebeurde het scrapen van de data door voor

alle stations het liveboard op te vragen en dan voor elke trein binnen die liveboards de

dienstregeling van die trein op te vragen en de informatie over de volgende stop eruit te

halen. Dit is echter zeer inefficiënt omdat bij elk station dat de trein aandoet, de dienst-

regeling opnieuw zal gedownload worden om informatie over de volgende stop te weten

te komen. Dit verklaart waarom het programma nooit binnen een redelijke tijd de gehele

Belgische dienstregeling kon binnenhalen. Zelfs het binnenhalen van informatie over de

eerste 10 vertrekkende treinen in alle stations van de NMBS, duurde bijna 10 minuten.
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Figuur 4.2: Resultaat van de opvraging van trein IC 716 naar Lille Flandres bij vertrek in
Gent-Sint-Pieters

Figuur 4.3: Resultaat van de opvraging van trein IC 716 naar Lille Flandres bij vertrek in
Gent-Sint-Pieters na aanpassing van de URL
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Ook al werd er gewerkt met een FixedThreadPool én met Callable en Future objecten,

het gebruik van draden kon niet zorgen voor een al te grote versnelling van het scrapen.

Dit komt mede doordat de website bij een te groot aantal (bijna) gelijktijdige aanvragen,

na een tijd geen antwoord meer teruggeeft en de aanvraag opnieuw moet gebeuren.

Er moest dus een manier gevonden worden om het scrapen efficiënter te maken door

minder calls te doen naar de website. Uiteindelijk bleek caching de beste optie te zijn.

Het ophalen van de dienstregeling van een bepaalde trein hoeft eigenlijk maar 1 keer te

gebeuren en niet bij elke stop. Door deze informatie op te slaan in een soort cache, kan

bij het ophalen van de informatie over de volgende stop van diezelfde trein in een ander

station, de informatie over de volgende stop uit de lokale cache gehaald worden, en moet

er dus geen webpagina meer opgevraagd worden, wat heel wat calls bespaart. Door te

werken met ConcurrentHashMaps die als caches dienen, hoeven er geen Callables met

Future objecten gebruikt te worden in de draden, maar kunnen gewone Runnables ge-

bruikt worden. De code van de scraper is terug te vinden in de klasse LiveBoardFetcher

en wordt gestart via de methode getLiveBoards() die een lijst met alle ID’s van de

stations vereist, alsook de datum, tijd en het aantal treinen per station. De lijst met

alle ID’s kan opgevraagd worden aan de StationDatabase. De datum en de tijd kunnen

leeg gelaten worden, en het aantal treinen kan op 10000 gezet worden zodat zeker alle

treinen van de hele dag teruggegeven worden. Er rijden namelijk momenteel maar een

4000 treinen per dag in heel België.

Het scrapen begint met het leegmaken van de verschillende caches. Daarna wordt er

een FixedThreadPool opgestart, waarna alle liveboards meerdradig worden opgehaald en

in een cache gestopt. Indien het ophalen van een bepaald liveboard niet lukt (wegens

teveel aanvragen op korte tijd bijvoorbeeld), wordt het ID en de link opgeslagen in een

aparte cache. Wanneer de ThreadPool afgesloten is, wordt deze aparte cache overlopen

en wordt er opnieuw geprobeerd het liveboard op te halen. Indien dit nog niet slaagt,

wordt geprobeerd om slechts de eerste 10 treinen bij vertrek op te halen. Indien ook

dat niet lukt, wordt het liveboard en dus het station niet opgenomen in de data. Hierna

wordt een nieuwe ThreadPool opgestart om dienstregelingen van treinen meerdradig in

een nieuwe cache te kunnen stoppen. Hiervoor wordt de cache met de liveboards met een

for lus overlopen en gedeeltelijk geparset om het treinnummer, de bestemming en de link

naar de dienstregeling van de trein te weten te komen voor alle treinen van de liveboards.

Er wordt dan gekeken of de dienstregeling van de trein met een bepaald treinnummer en

een bepaalde bestemming zich reeds in de cache bevindt. Indien dit niet het geval is,

wordt de taak van het toevoegen van de dienstregeling aan de cache, voorgelegd aan de

ThreadPool die de taak meerdradig in de achtergrond zal uitvoeren. Deze taak bestaat
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uit het aanpassen van de link zodat alle stops getoond worden, het ophalen en parsen van

de pagina met de dienstregeling, en het opslaan van de informatie over de trein, inclusief

alle vertrek- en aankomsttijden, vertragingen en perrons. Nadat ook deze ThreadPool

afgesloten is, is alle informatie reeds opgehaald van het web. Het enige dat nog moet ge-

beuren, is het parsen van al deze informatie uit de caches zodat ze op een gestructureerde

manier kan opgeslagen worden.

Het parsen van de liveboards brengt wel nog enkele moeilijkheden met zich mee. Aan-

gezien op het liveboard bij elk vertrek enkel het tijdstip en niet de datum vermeld staat,

en beiden wel noodzakelijk zijn in het RDF-model, moet de datum nog bepaald worden.

Eerst wordt de datum van ophalen, die op de pagina vermeld staat, geparset en bijge-

houden. Daarna wordt de informatie van alle vertrekken geparset. Hierbij wordt ook

de informatie over de volgende stop opgevraagd door de dienstregeling van die bepaalde

trein uit de cache op te halen, en de informatie over de stop, die volgt na de stop waar-

van het liveboard geparset wordt, eruit te halen. Als een trein afgeschaft is, wordt bij

de vertraging van de huidige stop en van de volgende stop de waarde ’CANCELLED’

gebruikt. Nu moet enkel nog de juiste datum bepaald worden voor de tijdstippen. Eerst

wordt voor scheduledDepartureTime de datum van het ophalen gebruikt. Daarna wordt

de actualDepartureTime berekend aan de hand van de scheduledDepartureTime en de

eventuele vertraging. Nu deze 2 tijdstippen berekend zijn, moet nog gekeken worden of

de datum correct is. Als de actualDepartureTime voor het tijdstip van ophalen valt,

moet er nog een dag bijgeteld worden, aangezien het gaat om een tijdstip dat al in de

volgende dag ligt. Daarnaast moet er ook nog een correctie komen voor treinen die net

voor middernacht moesten vertrekken, maar door vertraging na middernacht vertrekken

en dus een dag teveel bijgeteld gekregen hebben in de vorige stap. Voor de tijdstippen

van de volgende stop, wordt dezelfde datum gebruikt als voor de tijdstippen van vertrek

in het huidige station. Dit is logisch want de volgende stop ligt meestal maar minuten

verwijderd van de huidige stop. Enkel wanneer een trein voor middernacht vertrekt en

net na middernacht aankomt in de volgende stop, moet er nog een dag bijgeteld worden.

Dit kan makkelijk gecontroleerd worden door te kijken of de aankomsttijd in de volgende

stop vroeger is dan de vertrektijd in de huidige stop. Dit kan uiteraard niet, en dus moet

er nog een dag bijgeteld worden bij de aankomsttijd. Uiteindelijk worden alle vertrek- en

aankomsttijden omgezet naar het ISO 8601 formaat en zo opgeslagen.

Nu alle informatie voorhanden is, moet deze enkel nog omgezet worden naar het

RPLOD-model. Alle informatie wordt per liveboard overlopen en omgezet naar triples.

Hoe dit precies gebeurt, hangt af van de manier waarop de triples beschikbaar zullen

gesteld worden, en is te lezen in sectie 4.3 en 4.4. Om de hashwaarden te maken die
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gebruikt worden voor de URI’s die de vertrekken voorstellen, wordt gebruikgemaakt van de

hashfunctie MD5, omdat deze slechts een 128-bit hashwaarde produceert, wat ruimschoots

voldoende is voor gebruik hier. Het treinnummer en de bestemming worden aan elkaar

geplakt en gehasht. Het resultaat hiervan wordt dan geplaatst na de cijfernotatie van

het geplande vertrektijdstip. Als alle liveboards overlopen zijn, zitten alle triples in het

geheugen. Het scrapen en parsen van alle liveboards met alle treinen van heel België voor

een hele dag, gaat met dit programma altijd in minder dan 1 minuut tijd, vaak zelfs in

minder dan een halve minuut tijd.

4.2 Mapper voor GTFS-data

De dienstregelingen van ondermeer De Lijn, TEC en MIVB zijn beschikbaar in GTFS-

formaat. Om deze data om te zetten naar het RPLOD-model werd ook een programma

geschreven, ook in Java 7. Het programma bestaat voornamelijk uit een klasse Fetcher,

die de GTFS-data gaat parsen. Deze klasse heeft 1 publieke methode fetch(), die het

parsen start. Deze methode vereist als input enkel de cijfernotatie van de datum waar-

voor de dienstregeling geparset moet worden. Voor bijvoorbeeld 3 januari 2015 wordt

dit 20150103. Een GTFS-feed bestaat uit verschillende .txt-bestanden die hier elk apart

zullen worden geparset en gekoppeld aan reeds ingeladen data uit andere bestanden. Elk

bestand bevat data in een CSV-formaat, een soort van tabellen met rijen van data ge-

scheiden door komma’s om kolommen te vormen. De eerste rij bevat informatie over welke

data zich in welke kolom bevinden. Vermits bij GTFS de specificatie van de kolommen

vast ligt, kan men de velden die nodig zijn selecteren uit gelijk welke GTFS-feed. Dus zal

deze parser zowel kunnen gebruikt worden om data van De Lijn als van TEC of MIVB te

parsen.

Als eerste wordt het bestand routes.txt ingelezen. Dit bevat informatie over de ver-

schillende routes die de maatschappij bedient. Verschillende velden worden gecombineerd

tot een naam voor de route en dan opgeslagen in een mapping van het ID van de route

op deze naam. Daarna wordt het bestand stops.txt, dat informatie over alle stops in

het netwerk bevat, ingelezen. Het ID, de naam en de coördinaten van de stops worden

in een mapping opgeslagen van het ID op al deze informatie. Het volgende bestand is

calendar dates.txt, dat aangeeft welke service ids er van kracht zijn op welke datums.

Hier worden alle service ids, die van kracht zijn op de opgegeven datum waarvoor men

de dienstregeling wil parsen, opgeslagen in een verzameling voor gebruik in de volgende

stap. In deze volgende stap wordt het bestand trips.txt ingelezen. Dit bevat voor elke

trip het ID van de trip, een tekst voor het headsign, en verwijzingen naar een route en een

service via de ID’s. Eerst wordt gekeken of het service id in de verzameling zit en of het
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ID van de route wel degelijk bestaat. Als dit het geval is, wordt de informatie opgeslagen

in een mapping van het ID van de trip op de tekst voor het headsign samen met een verwij-

zing naar een specifieke route. Als laatste wordt het bestand stop times.txt geparset.

Dit bevat alle mogelijke vertrek- en aankomsttijden aan alle mogelijke stops. Er staan

verwijzingen naar een stop en een trip via de ID’s, alsook de vertrek- en aankomsttijd, en

een getal dat aangeeft wat het volgnummer is van de stop in de trip. Alleen de stoptijden

met een ID van de trip dat opgeslagen werd in de vorige stap, zullen verwerkt worden. De

stoptijden zelf zijn van de vorm HH:MM:SS, waarbij tijdstippen die na middernacht vallen

als meer dan 24 uur worden beschouwd. Het tijdstip 01:59:00 bijvoorbeeld, dat reeds

valt in de volgende dag, maar nog hoort bij de dienstregeling van de huidige dag, wordt

dus genoteerd als 25:59:00. Hierdoor is het makkelijk om datums te koppelen aan de

tijdstippen bij het parsen. Men kan gewoon een Calendar object gebruiken dat de datum

bevat die in cijfernotatie werd doorgegeven, en de uren, minuten en seconden instellen.

Als het uur dan bijvoorbeeld op 25 wordt ingesteld, zal de datum automatisch aangepast

worden naar de volgende dag met als tijdstip 1 uur ’s nachts. De datums die bekomen

worden, worden al direct omgezet naar het ISO 8601 formaat, zodat ze later snel in triples

kunnen gegoten worden. De informatie over de stoptijden wordt bijgehouden in de reeds

bestaande mapping van de trips. Aan elke trip wordt een extra TreeMap toegevoegd die

de volgnummers van de stops gesorteerd mapt op het ID van de stop en de stoptijden.

Hierdoor kunnen bij het opvragen van de waarden van deze TreeMap, de stoptijden in

volgorde getoond worden.

Nu alle informatie uit de bestanden gehaald is, moet enkel nog de omzetting gebeuren

naar triples van het RPLOD-model. Hoe dit precies gebeurt, hangt af van de manier

waarop de triples beschikbaar zullen gesteld worden. In sectie 4.3 en 4.4 wordt hierop

meer in detail ingegaan. De manier waarop de informatie overlopen wordt, is wel hetzelfde

voor beide aanpakken. Eerst worden alle stops overlopen en worden de ID’s van de stops

in URI’s gegoten. Daarna worden alle trips overlopen, waarbij telkens de stoptijden van

de trip in volgorde worden opgevraagd aan de TreeMap en dan worden overlopen. Bij het

overlopen van de stoptijden, worden telkens de stoptijden van het huidige en het volgende

volgnummer beschouwd. Dit is nodig om triples te kunnen maken die vertrekken in een

bepaalde stop en aankomsten in de volgende stop beschrijven, conform het RPLOD-model.

Aangezien er geen vertragingsinformatie in GTFS zit, zal er bij delay en nextStopDelay

geen tekst staan. Dit betekent ook dat de actualDepartureTime gelijk zal zijn aan de

scheduledDepartureTime. Hetzelfde geldt ook voor nextStopActualArrivalTime en

nextStopScheduledArrivalTime. Ook informatie over de perrons is niet beschikbaar

en zal leeg blijven. De URI’s die de vertrekken modelleren, worden op vrijwel dezelfde

manier geconstrueerd als voor de NMBS-mapper (zie sectie 4.1), alleen wordt hier niet

het treinnummer gebruikt, maar de naam van de route.
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4.3 Beschikbaar stellen van data via triplestore

Het oorspronkelijke idee van het routeplanningssysteem, bestond uit mappers die dienstre-

gelingdata omzetten naar het RPLOD-model, waarna deze data kunnen ingeladen worden

in triplestores. Deze triplestores kunnen dan bevraagd worden door de routeplanner via

SPARQL-query’s om de dienstregelingdata te kunnen opvragen en er routes mee te plan-

nen. Het hele systeem blijft schaalbaar omdat er per databron, dus eigenlijk per openbaar

vervoersmaatschappij, een aparte triplestore gebruikt wordt. De data van de verschillende

maatschappijen kunnen dus vanuit verschillende bronnen tegelijk opgevraagd worden en

daarna worden samengevoegd tot één geheel. Figuur 4.4 toont schematisch de structuur

van het systeem.
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Figuur 4.4: Structuur van het routeplanningssysteem waarbij gebruikgemaakt wordt van tri-
plestores

Hoe de Realtime RDF-Mapper werkt, werd uitgelegd in sectie 4.1. De werking van

de RDF-Mapper GTFS, werd uit de doeken gedaan in sectie 4.2. Om nu de data in te

kunnen laden in een triplestore volgens het RPLOD-model, moeten eerst triples gecreëerd

worden in het geheugen van het programma. Hiervoor wordt Apache Jena [1] gebruikt,

omdat het veel mogelijkheden biedt om triples in RDF mee te creëren, beheren en te se-
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rialiseren in allerhande formaten. De code hiervoor is te vinden in de klasse JenaMapper.

Er wordt eerst een DefaultModel aangemaakt, waarna de prefixen worden ingesteld en

de predicaten worden aangemaakt. Daarna wordt alle informatie van de dienstregelingen

in het model gestopt.

Om nu het model, dat in het geheugen zit, te serialiseren in een triplestore, zijn er

enkele opties. Een eerste optie is om rechtstreeks een verbinding te maken met een tri-

plestore via JDBC, en het gehele model direct vanuit het geheugen door te sturen naar

de triplestore om daar ingeladen te worden. Dit lijkt een zeer snelle manier, maar in de

praktijk bleek de implementatie te traag te zijn om triples in te laden in een Virtuoso

6 triplestore. Er werden namelijk maar een tiental triples per seconde ingeladen, ter-

wijl er honderdduizenden in het geheugen zaten. Een andere optie was dus noodzakelijk.

De meest eenvoudige optie bestaat er in om het gehele model weg te schrijven naar een

bestand. Dat bestand kan dan later gebruikt worden om in bulk alles in de triplestore

te laden. Er zijn verschillende formaten mogelijk voor de serialisatie, maar één van de

meest compacte is de Turtlenotatie, waarvoor hier gekozen werd. Het wegschrijven naar

de harde schijf duurt meestal enkele tientallen seconden, afhankelijk van de grootte van

de dataset.

Hierna moeten de triples in Turtlenotatie in bulk worden ingeladen in een triplestore.

Er werd gekozen voor een Virtuoso 6 triplestore omdat deze veel functies heeft en toch

makkelijk valt te installeren en configureren. Voor het inladen werd een klein BASH-script

geschreven dat het mapperprogramma uitvoert, waardoor de triples naar een .ttl-bestand

worden geschreven, en deze daarna inlaadt in de triplestore. De code van dit script is te

vinden in listing 4.1.

Listing 4.1: BASH-script om triples te genereren en in bulk in te laden in de triplestore

1 java −j a r RDFMapperNMBS. j a r

2 i s q l−vt 1111 dba dba exec=”SPARQL CLEAR GRAPH <http ://www.

opentransport . com/NMBS>;”

3 i s q l−vt 1111 dba dba exec=”DELETE FROM DB.DBA. l o a d l i s t ; ”

4 i s q l−vt 1111 dba dba exec=” l d d i r ( ’ / home/ e l g a r /RDFMapper ’ , ’NMBS

. t t l ’ , ’ ’ ) ; ”

5 i s q l−vt 1111 dba dba exec=” r d f l o a d e r r u n ( ) ; ”

In dit geval is het een script voor de NMBS-mapper. Op lijn 1 wordt met java -jar

het javaprogramma dat de mapper voor NMBS-data implementeert, uitgevoerd. Daarna
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wordt via ISQL-commando’s de triplestore rechtstreeks via de commandolijn aangespro-

ken. De code op lijn 2 gaat de graaf, waar de triples moeten inkomen, leegmaken, waarna

op lijn 3 alle metadata worden verwijderd. Het commando op lijn 4 zet de uitvoering

klaar om de data uit het Turtlebestand NMBS.ttl, dat door uitvoering van lijn 1 werd

aangemaakt, in te laden in de NMBS-graaf van de triplestore. Door de uitvoering van

lijn 5, wordt het inladen gestart.

Opdat de routeplanner nu met deze data een route zou kunnen plannen, moeten

deze data kunnen opgevraagd worden bij de triplestores. Dit gebeurt aan de hand van

SPARQL-query’s. De query om alle informatie over de stops op te vragen, is te vinden

in listing 4.2. In sectie 3.7 werd reeds de query vermeld die gebruikt wordt om de ver-

trekken op te vragen, namelijk in listing 3.9. Omdat de routeplanner gebruik zal maken

van het CSA-algoritme, en dit algoritme vereist dat alle vertrekken gesorteerd zijn, moet

de query de vertrekken die opgevraagd worden, gesorteerd teruggeven. Daarom wordt in

de query gebruikgemaakt van ORDER BY ASC(xsd:dateTime(?actualDepartureTime)).

Dit zorgt ervoor dat de vertrekken gesorteerd worden op de eigenlijke vertrektijd, dus

rekening houdend met vertragingen. De communicatie tussen de triplestores en de route-

planner verloopt via HTTP. Virtuoso biedt namelijk de mogelijkheid om SPARQL-query’s

over HTTP uit te voeren en het resultaat via HTTP terug te krijgen. Er werd gekozen

om dit resultaat terug te krijgen in CSV-formaat, omdat dit het aantal MB’s dat over

het netwerk moet passeren zo minimaal mogelijk houdt. Elke rij van het CSV-bestand

bevat dan 1 resultaat van de query, dus informatie over 1 stop of 1 vertrek. De kolommen

bevatten telkens de waarden van alle variabelen die in het SELECT gedeelte van de query

werden opgevraagd.

Listing 4.2: SPARQL-query voor het opvragen van alle stops

PREFIX r d f s : <http ://www. w3 . org /2000/01/ rdf−schema#>

PREFIX geo : <http ://www. w3 . org /2003/01/ geo/ wgs84 pos#>

SELECT ? id ?name ? l a t i t u d e ? l ong i tude

WHERE {
? id r d f s : l a b e l ?name ; geo : l a t ? l a t i t u d e ; geo : long ? l ong i tude

}

Deze aanpak vertoonde echter enkele fundamentele problemen. Ten eerste duurt het

inladen van de triples in de triplestore veel te lang. Dit komt omdat er bij het inladen ver-

schillende indexen moeten opgebouwd worden om verschillende soorten query’s sneller te

kunnen uitvoeren. Ten tweede is er ook bij het opvragen van de vertrekken een probleem.
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Het opvragen zelf kan nog in een redelijke tijd gebeuren, maar als er meerdere query’s

tegelijk worden uitgevoerd om dezelfde lijst van vertrekken gesorteerd terug te geven,

crasht de triplestore vaak al bij 2 of 3 gelijktijdige verzoeken. Dit komt zeer waarschijn-

lijk omdat bij het opvragen de vertrekken nog eerst allemaal moeten gesorteerd worden,

wat veel CPU-tijd vraagt. Het zou dus wenselijk zijn, moesten de triples reeds gesorteerd

kunnen opgeslagen worden in de triplestore, maar op dit moment ondersteunt geen enkele

triplestore dit. Ter illustratie worden de tijden meegegeven van het inladen en bevragen

van een Turtlebestand van 521 MB met 573527 vertrekken van De Lijn. Voor het inladen

zijn maar liefst 589 seconden nodig, of dus net geen 10 minuten. Voor realtime data mo-

gen de data maar enkele minuten oud zijn, dus is 10 minuten echt onaanvaardbaar. Het

opvragen van alle vertrekken met sortering duurt 180 seconden, dus 3 minuten. Zonder

sortering duurt het 135 seconden. Al deze vaststellingen zorgen ervoor dat deze aanpak

in de praktijk waardeloos is. Er moest dus gezocht worden naar een nieuwe aanpak die

de triples gesorteerd kan bijhouden, veel sneller werkt en meer aanvragen tegelijk aankan.

Deze aanpak wordt besproken in de volgende sectie.

4.4 Beschikbaar stellen van data via HTTP-server

Aangezien de aanpak in sectie 4.3 op vlak van structuur zeer goed zat, leek het een eviden-

tie om deze structuur in grote lijnen te behouden. Er kunnen namelijk makkelijk nieuwe

databronnen toegevoegd worden naast de bestaande 4, en daarnaast kan de routeplanner

zelf kiezen welke databronnen hij wenst te gebruiken en welke niet. Een probleem van

de aanpak met triplestores, is dat het inladen van de triples in de store te lang duurt.

Een oplossing die voor de hand lag, was om een ander soort triplestore uit te proberen.

Virtuoso laadt namelijk alle triples in, door ze weg te schrijven naar de harde schijf en

er indexen voor te maken. Dit neemt veel tijd in beslag, dus werd geprobeerd om met

een in-memory triplestore te werken. Om dit uit te testen werd een in-memory Fuseki [2]

triplestore gebruikt. Voor hetzelfde Turtlebestand van 521 MB als uit de vorige sectie,

duurde het inladen nu ’slechts’ 82 seconden. Dit is eigenlijk nog altijd veel, en het op-

vragen van de gesorteerde vertrekken duurt nu langer dan met een Virtuoso triplestore,

namelijk 211 seconden. Dit komt waarschijnlijk omdat Virtuoso door zijn indexen sneller

kan sorteren. Het rechtstreeks opvragen van alle vertrekken, duurt wel maar 5 seconden,

en is dus redelijk snel. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om de sortering pas in de

routeplanner uit te voeren, maar dat zou de routeplanner kunnen overbelasten. Hierdoor

zou ook de schaalbaarheid van het systeem verloren gaan, omdat dan in de routeplanner

een sortering van alle vertrekken van alle databronnen zou moeten gebeuren. Ook bleek

de Fuseki triplestore nog makkelijk te overbelasten door enkele gelijktijdige query’s. Er

werd dus gekozen om verder te zoeken naar een aanpak zonder triplestores.
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Deze nieuwe aanpak moest dus de triplestore vervangen door een webservice die de

triples op een gesorteerde manier kan aanbieden. Er werd gekozen om de mapperpro-

gramma’s aan te passen, zodat deze na het verzamelen van de data reeds de vertrek-

ken sorteren, alvorens alles in triples om te zetten. De code hiervan is te vinden in de

klasse SortedMapper van de mapperprogramma’s. Het sorteren kan sneller gebeuren dan

O(n log(n)) (complexiteit van quicksort), omdat er maar een beperkt aantal unieke tijd-

stippen zijn in de datasets. Voor de dataset van De Lijn bijvoorbeeld, gaat het om zo’n

1000 verschillende vertrektijdstippen voor de dienstregeling van 1 dag tegenover meer dan

1 miljoen te sorteren vertrekken. Aangezien quicksort niet goed presteert op rijen met wei-

nig unieke waarden, werd een andere manier om te sorteren bedacht. Deze maakt gebruik

van een TreeMap die elk uniek vertrektijdstip mapt op een ArrayList van vertrekken

met datzelfde vertrektijdstip. Tijdens het sorteren worden alle vertrekken overlopen, en

wordt er telkens gekeken of het vertrektijdstip reeds in de TreeMap zit. Als dit niet het

geval is, wordt dit tijdstip in de map gestopt, gekoppeld aan een nieuwe lege ArrayList.

Daarna wordt aan de mapping de lijst opgevraagd die gekoppeld is aan het vertrektijdstip

en wordt het vertrek aan deze lijst toegevoegd. Als men dit nu uitvoert op het voorbeeld

van De Lijn, zal elke lijst in de mapping gemiddeld 1000000
1000

of dus 1000 vertrekken bevat-

ten met hetzelfde vertrektijdstip. Als uiteindelijk alle vertrekken overlopen zijn, wordt

de TreeMap in volgorde van stijgende tijdstippen overlopen en worden de opeenvolgende

waarden, dus de lijsten met vertrekken met hetzelfde vertrektijdstip, aan elkaar geplakt

tot een nieuwe ArrayList waarin alle vertrekken gesorteerd zullen zijn op vertrektijd.

Om te bewijzen dat dit algoritme de vertrekken sneller kan sorteren dan O(n log(n)),

wordt de complexiteit van elk onderdeel van het het algoritme bepaald, en zal dit leiden

tot de totale complexiteit van het algoritme. Hierbij stelt n het aantal te sorteren ver-

trekken voor en m het aantal unieke vertrektijdstippen. Het is duidelijk dat m� n. De

verschillende stappen met bijhorende complexiteit zijn:

• Kijken of het vertrektijdstip reeds in de TreeMap zit. Het opzoeken van een sleutel in

een TreeMap, dus de methode containsKey(), kan in logaritmische tijd. Vermits het

aantal unieke vertrektijdstippen m is, en deze de sleutels van de map vormen, kost

het opzoeken dus O(log(m)). Omdat dit voor alle vertrekken gebeurt, zal de totale

complexiteit van dit onderdeel gelijk zijn aan O(n log(m)). Wegens m� n is log(m)

verwaarloosbaar klein ten opzichte van n. Dus kan de complexiteit vereenvoudigd

worden tot O(n).

• Als het vertrektijdstip niet in de mapping zit, wordt het toegevoegd, gemapt op een

nieuwe ArrayList. Het aanmaken van een nieuwe ArrayList kan in constante tijd,
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terwijl het toevoegen van deze lijst aan de TreeMap O(log(m)) kost. Aangezien er

m keer een nieuwe lijst zal toegevoegd worden, is de totale kost dus O(m log(m)).

• Voor elk vertrek wordt aan de mapping de lijst opgevraagd met vertrekken die

hetzelfde vertrektijdstip hebben, waarna het vertrek aan die lijst wordt toegevoegd.

Het opvragen van de lijst kan gebeuren in O(log(m)) tijd, terwijl het toevoegen aan

de lijst in geamortiseerde constante tijd kan. Vermits er n vertrekken zijn, zal het

opvragen en toevoegen in totaal dus O(n log(m)) kosten. Wegens m � n is dit te

vereenvoudigen tot O(n).

• Het overlopen van de TreeMap kan in O(m) tijd, omdat er maar m sleutels in de

mapping zijn. Het samenvoegen van de verschillende lijsten kan in O(n) tijd, omdat

er in totaal n vertrekken in de gesorteerde lijst zullen zitten. De totale complexiteit

van deze stap is dus O(m+n). Vermits m� n geldt, kan dit vereenvoudigd worden

tot O(n).

De totale complexiteit van het algoritme wordt bepaald door de complexiteiten van de

verschillende stappen van het algoritme op te tellen. Men krijgt dus O(n)+O(m log(m))+

O(n) +O(n). Dit kan vereenvoudigd worden tot O(n) omdat m � n. Het sorteren van

alle vertrekken kan dus in lineaire tijd gebeuren in plaats van in O(n log(n)), wat een

mooie tijdswinst oplevert. Daarnaast is het toevoegen aan de datastructuren extra snel

omdat de objecten reeds bestaan in het geheugen, en enkel pointers moeten toegevoegd

worden om objecten toe te voegen aan een datastructuur.

Nu de vertrekken gesorteerd zijn, moeten deze enkel nog beschikbaar kunnen gesteld

worden aan de routeplanner. Die kan dan meteen aan de slag met deze data en er recht-

streeks een route mee plannen zonder de vertrekken nog te moeten sorteren. Omdat de

routeplanner eigenlijk niet echt de volledige SPARQL-functionaliteit nodig heeft, maar

enkel alle informatie over de stops, en alle informatie over de vertrekken gesorteerd op

vertrektijd, werd besloten om gewoon een geserialiseerde versie van de triples via HTTP

te versturen. Dit is veel sneller dan de data eerst te serialiseren, daarna in een triplestore

te stoppen, om er dan een SPARQL-query op uit te voeren en deze data dan via HTTP in

CSV-formaat terug te krijgen. De geserialiseerde versie van de triples moet bij ontvangst

dan gewoon nog geparset worden door de routeplanner.

Eerst werd geprobeerd om de data te serialiseren via Jena [1], maar wanneer de triples

in het model van Jena worden gestopt, wordt de sortering tenietgedaan. Daarnaast duurt

het inladen van de triples in het Jenamodel langer dan men zou verwachten om triples

aan te maken. Dit komt omdat ook Jena indexen opbouwt om makkelijk query’s te

kunnen verwerken. Daarom werd besloten om de triples zelf aan te maken in een bepaald
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serialisatieformaat. Er werd geëxperimenteerd met verschillende formaten om triples te

serialiseren:

• Turtle [49] Als voor de hand liggend formaat, werd voor Turtle gekozen, omdat

het de triples mooi groepeert per vertrek. Dit zorgt ervoor dat de sortering behouden

blijft en het parsen van de vertrekken volgens stijgende vertrektijd, kan gebeuren

door het bestand lineair te overlopen.

• Apache RDF Thrift [35] Dit is een binair formaat om RDF te serialiseren, wat

als voordeel heeft dat het makkelijker is om de data te verwerken omdat er geen

parsing moet gebeuren. Spijtig genoeg is de enige gekende implementatie ingewerkt

in Apache Jena, dat eerder reeds afgeschreven werd wegens te traag en het niet

behouden van de sortering.

• HDT [20, 5, 32, 21] Dit formaat is ook binair en slaat triples op een gecompri-

meerde manier op, waarna het resulterende gecomprimeerde bestand direct en snel

bevraagdbaar is, zonder te hoeven decomprimeren. HDT staat voor Header, Dictio-

nary, Triples. De header bevat metadata, de dictionary is een woordenboek dat alle

voorkomende strings mapt op een ID, en triples bevat de structuur van de triples,

waarbij gebruik wordt gemaakt van de ID’s uit de dictionary. Dit lijkt interessant,

maar in de praktijk duurt het comprimeren redelijk lang omdat er een woorden-

boek moet worden aangemaakt en er verschillende indexen worden aangemaakt om

query’s toe te laten op de gecomprimeerde data. Daarnaast zorgt HDT er ook voor

dat de sortering tenietgedaan wordt, wat dit formaat onbruikbaar maakt.

• Efficient RDF Interchange (ERI) [19] ERI is ook een binair formaat dat

triples op een gecomprimeerde manier opslaat. Het is specifiek ontworpen voor

de compressie van datasets die veel dezelfde triplegroepen met dezelfde predicaten

bevatten, zoals het geval is bij het RPLOD-model. De compressieratio is zeer goed,

maar in tegenstelling tot HDT moet er wel eerst een decompressie gebeuren alvorens

de triples kunnen gelezen worden. Spijtig genoeg behoudt ook ERI de sortering van

de triples niet, en is dus waardeloos in dit geval.

• Linked CSV [41] Dit is een formaat dat triples opslaat in een CSV-formaat.

Per lijn wordt een volledige triplegroep geserialiseerd. De header van het bestand

bestaat uit de waarde $id, waarna de URI’s van de verschillende predicaten van

de triplegroep komen. Hierna wordt per lijn eerst het subject van de triplegroep

gegeven in de kolom $id, waarna dan de objecten van de predicaten komen, volgens

de volgorde in de header. Op deze manier worden bij de serialisatie de predicaten

niet bij elke triplegroep herhaalt, wat zorgt voor een veel kleinere bestandsgrootte

dan bij Turtle. Vermits er per lijn een triplegroep, dus een vertrek kan weggeschreven
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worden, kan de sortering behouden worden bij serialisatie in Linked CSV. Door de

CSV-structuur is het makkelijk om vertrekken in dit formaat gesorteerd te parsen

door gewoon het bestand lineair te overlopen.

Aangezien Apache RDF Thrift, HDT en ERI niet bruikbaar zijn omdat ze de sortering

van de triples niet behouden, werd gekozen om Turtle en Linked CSV te gebruiken om

de triples te serialiseren. De klasse SortedMapper bevat na het sorteren van de vertrek-

ken, een lijst met de gesorteerde vertrekken en een lijst met de stops. Omdat de stops

niet gesorteerd moeten zijn, en ze door de routeplanner niet elke paar minuten dienen

opgehaald te worden, werd besloten om de stops en de vertrekken als 2 aparte feeds te

serialiseren, zodat ze afzonderlijk door de routeplanner kunnen opgevraagd worden. Het

serialiseren gebeurt door de methodes mapTurtle() en mapLinkedcsv() die eerst de stops

omzetten naar triples, en dan de gesorteerde vertrekken. Dit omzetten gebeurt door per

stop of vertrek een String op te bouwen die de volledige triplegroep bevat, die de stop of

het vertrek beschrijft. Per stop of vertrek wordt deze String al direct omgezet naar een

bytearray, die de String codeert volgens UTF-8. Hierdoor zal bij het doorsturen geen

convertering meer hoeven plaats te vinden naar UTF-8, wat tijd en geheugen bespaart.

Per stop of vertrek zal er dus een bytearray gevormd worden. Al deze bytearrays worden

in twee grote ArrayLists gestopt voor triples van stops en vertrekken. Er is dus voor de

stops en de vertrekken een lijst van bytearrays.

Om nu de geserialiseerde triples beschikbaar te kunnen stellen via HTTP, is er een

HTTP-server nodig. Na enkele afwegingen werd Simple Framework [24] gekozen. Zoals de

naam al doet vermoeden, is het een simpel te gebruiken raamwerk dat een HTTP-server

implementeert. Omdat het een raamwerk is, moet er geen externe server zoals Tomcat of

Jetty gebruikt worden, maar kan de server draaien in de mapperapplicatie zelf. Daarnaast

kan Simple ook zeer grote loads aan en presteert beter dan de meeste Javagebaseerde ser-

vers. Het enige dat moet gebeuren om de server op te zetten, is een socket aanmaken

die omkan met een object dat de interface Container implementeert. Deze interface

bevat 1 methode, namelijk public void handle(Request req, Response resp), die

Simple gebruikt om het gedrag van de server te specifiëren. De klasse ServerContainer

in de mapper implementeert deze interface. Deze klasse krijgt een instantie van de klasse

SortedMapper mee in de constructor, om de bytearrays van de stops en gesorteerde ver-

trekken te kunnen raadplegen. Via een setmethode kan het object van de mapper ge-

wijzigd worden in een nieuw mapperobject om zonder problemen de bestaande data te

verwisselen met geüpdatete data. De handle() methode in de klasse ServerContainer

wordt opgeroepen bij elke HTTP-aanvraag naar de server. In het argument request zit

alle informatie over de aanvraag, en in het argument response kan informatie over het

HTTP-antwoord gestopt worden. Wanneer deze methode wordt opgeroepen, wordt eerst
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gekeken wat het pad is dat wordt aangevraagd. Dit pad wordt gebruikt om te bepalen

welke dataset er moet worden teruggegeven. De mogelijke paden zijn:

• /stations Dit pad zal de dataset met alle stops teruggeven.

• /departures Dit pad zal de dataset met de gesorteerde vertrekken teruggeven.

• Elk ander pad zal een pagina met een foutmelding teruggeven.

In de aanvraag kan ook de Accept header worden ingesteld. Hiermee kan worden

aangegeven welk serialisatieformaat gewenst wordt door de aanvrager, door als waarde

het MIME-type van het formaat op te geven. Hier zijn de mogelijkheden:

• text/turtle Dit zal de triples teruggeven in Turtlenotatie.

• text/csv Dit zal de triples teruggeven in Linked CSV-notatie.

• Elke andere waarde zal de triples sowieso in Turtlenotatie teruggeven.

Ten slotte kan in de aanvraag ook aangeduid worden dat de ontvanger de data graag in

gecomprimeerde vorm zou terugkrijgen. Dit kan door in de header Accept-Encoding de

compressiealgoritmen te specificeren die de ontvanger ondersteunt. Het is een zeer goed

idee om dit hier te gebruiken voor het doorsturen van de meestal grote datasets, omdat

de geserialiseerde triples vaak nog veel redundante informatie bevatten. Zo worden bij de

Turtlenotatie steeds de predicaten herhaald, en bevatten de objecten bij beide serialisatie-

formaten ook vaak dezelfde informatie, zoals bijna dezelfde URI’s, dezelfde bestemmingen,

routes en datums. Het voordeel van HTTP-compressie is dat aan de serverkant data on-

the-fly kunnen worden gecomprimeerd, terwijl er doorgestuurd wordt, en dat deze data

aan de clientkant direct kunnen worden gedecomprimeerd vanaf er data ontvangen wor-

den, terwijl de rest van de data nog aan het binnenkomen is. Hierdoor merkt de client

weinig van de decompressie en zijn de data ook veel sneller beschikbaar omdat er veel

minder bytes over het netwerk moeten gestuurd worden. De meest gebruikte compres-

siealgoritmen voor HTTP-verkeer zijn GZIP en DEFLATE. Aangezien GZIP het meest

gebruikte is, werd gekozen om enkel GZIP te ondersteunen.

Nu de aanvraag onderzocht is, moet er een antwoord aangemaakt worden. Eerst

wordt de naam van de server en het huidige tijdstip in het antwoord gestopt. Daarna

wordt de header Last-Modified toegevoegd aan het antwoord, samen met het tijdstip

waarop de dienstregelingdata voor de laatste keer werden aangepast. Uiteindelijk wordt

een OutputStream geopend in het antwoord om de data door te kunnen sturen. Voor

53



het doorsturen wordt de informatie uit de header van de aanvraag bekeken om te be-

slissen welke data er moeten doorgestuurd worden. Als er in de aanvraag een header

If-Modified-Since zit, en het tijdstip ervan is gelijk aan of later dan het tijdstip dat de

data laatst zijn aangepast, beschikt de aanvrager nog over de laatste versie van de data.

De normale status van het antwoord 200 OK wordt dan gewijzigd in 304 Not Modified

en de OutputStream wordt gesloten zonder data door te sturen, omdat er geen nieuwe

data beschikbaar zijn. Dit levert een besparing aan dataverkeer op omdat wanneer de

data nog niet gewijzigd zijn, dezelfde data niet nog eens worden verstuurd. Wanneer er

geen header If-Modified-Since in de aanvraag zit of de data wel zijn aangepast sinds

het tijdstip dat opgegeven werd, moeten er wel data verstuurd worden. Er wordt gekeken

naar het pad om te weten welke data moeten doorgestuurd worden. Daarna wordt gekeken

of er compressie met GZIP wordt gevraagd. Als dit het geval is, wordt in het antwoord

de header Content-Encoding gestopt met als waarde gzip. Dit geeft aan de ontvanger

aan dat hij data gecomprimeerd met GZIP mag verwachten, en deze dus eerst moet de-

comprimeren. De OutputStream wordt in dit geval in een GZIPOutputStream gestopt,

zodat de data tijdens het doorsturen zullen worden gecomprimeerd met GZIP. Vervolgens

wordt gekeken naar de Accept header om te zien welk serialisatieformaat gevraagd wordt.

In het antwoord zal dan de header Content-Type worden toegevoegd met als waarde het

MIME-type van het serialisatieformaat, gevolgd door charset=UTF-8 om aan te duiden

dat de data in UTF-8 gecodeerd zijn. De MIME-types van de serialisatieformaten werden

hierboven reeds vermeld bij de uitleg over de Accept header. Uiteindelijk zullen de data

in het juiste serialisatieformaat worden verstuurd naar de ontvanger via de OutputStream

of de GZIPOutputStream afhankelijk van of er compressie werd gevraagd. Het doorsturen

gebeurt door de lijst van bytearrays in volgorde te overlopen. Per schrijfoperatie wordt 1

bytearray verstuurd naar de (GZIP)OutputStream. Hierdoor kan de stream beter zorgen

voor een goede buffering van de data, dan wanneer er maar 1 grote schrijfoperatie is.

Als alle data verzonden zijn, wordt de stream gesloten en zal de HTTP-connectie geter-

mineerd worden. Wanneer er een onbestaand pad werd gekozen, zal een HTML-pagina

worden verstuurd met een foutboodschap. De header Content-Type zal worden ingesteld

op text/html; charset=UTF-8, en de status zal worden gewijzigd in 404 Not Found.

De data zijn nu via HTTP beschikbaar en kunnen bijvoorbeeld via een gewone web-

browser opgevraagd worden door naar het juiste adres te gaan. De doorsnee webbrowser

zal automatisch voor GZIP-compressie kiezen en door de instelling van de server zullen de

data in Turtlenotatie worden teruggegeven. De webbrowser zal ook rekening houden met

een 304 Not Modified en zal de huidige data opnieuw weergeven, hoewel er geen data in

het antwoord zaten. In het kader van het routeplanningssysteem zal de routeplanner een

HTTP-client gebruiken die de HTTP-headers juist zal instellen en de data zal opvragen

en parsen. Dit zal in detail worden besproken in hoofdstuk 5.
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Om te kunnen bekijken hoe de data er precies uitzien in de verschillende serialisatiefor-

maten, zijn er verschillende voorbeelddatadumps beschikbaar van de stops en vertrekken

in de verschillende serialisatieformaten. Meer informatie over hoe deze dumps kunnen op-

gevraagd worden, is te vinden in appendix A. Men kan ook zelf deze datadumps aanmaken

door een server op te starten. Meer informatie over hoe dit moet gedaan worden, staat in

hoofdstuk 6. Om dit hoofdstuk te besluiten, wordt ook nog de nieuwe structuur van het

routeplanningssyteem, dat nu gebruik maakt van HTTP-servers, getoond in figuur 4.5.

Dit is de finale structuur van het systeem en deze structuur zal verder gebruikt worden in

dit werk. De structuur van het systeem in sectie 4.3 wordt grootendeels behouden in de

nieuwe structuur. Alleen is nu de tussenstap van de triplestores verdwenen en vervangen

door extra functionaliteit in de mappers. Deze functionaliteit neemt alle functionaliteiten

over die de triplestores via SPARQL aanboden. Door meerdere opties te voorzien om de

data te transfereren naar de routeplanner, kan in de evaluatie gekeken worden welke optie

het beste presteert.
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RDF-Mapper 

+ 
Sorteren 

+ 
HTTP-server 

GTFS De Lijn Website NMBS GTFS TEC 

RPLOD-
Routeplanner 

GTFS MIVB 
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     CSV 
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Figuur 4.5: Structuur van het routeplanningssysteem waarbij gebruikgemaakt wordt van HTTP-
servers
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Hoofdstuk 5

Routeplanner

Als proof of concept werd gekozen om een mogelijke implementatie van een routeplanner

te maken. Hiermee kan worden aangetoond dat het hele routeplanningssysteem werkt,

en dat alles schaalbaar blijft als er meerdere databronnen tegelijk bevraagd worden. Uit

de literatuurstudie in hoofdstuk 2 bleek dat CSA en RAPTOR zeer goed presteerden om

routes te plannen die rekening houden met vertragingen en afschaffingen. Omdat dit iets is

waarmee elke openbaar vervoersmaatschappij te maken krijgt, en het RPLOD-model ook

vertragingen modelleert, is het zeker interessant om deze informatie in de routeplanner te

gebruiken om de best mogelijke route te kunnen aanbieden. CSA werkt net als RAPTOR

met weinig of geen preprocessing, waardoor het snel nieuwe data met de laatste nieuwe

informatie over vertragingen kan integreren in de routeplanning. RAPTOR werkt echter

met routes, wat kennis vereist van het netwerk van de maatschappij, omdat moet geweten

zijn welke routes er allemaal zijn bij elke maatschappij. Dit is niet altijd geweten, en routes

kunnen ook veranderen tijdens een rit, bijvoorbeeld wanneer een lokale stoptrein wordt

afgeschaft en de eerst volgende intercitytrein extra moet stoppen in bepaalde stations

waar normaal de stoptrein zou stoppen. Het zelf bepalen van de routes zou ook voor extra

preprocessing zorgen bij de routeplanner, wat niet wenselijk is. CSA daarentegen werkt

met een gesorteerde array van vertrekken. Aangezien RPLOD vertrekken modelleert en

deze vertrekken makkelijk te sorteren zijn, zoals reeds in sectie 4.4 werd vermeld, lijkt CSA

het beste algoritme in dit geval. Als proof of concept zal het basisalgoritme van CSA, dus

het algoritme dat het earliest arrival probleem oplost, gëımplementeerd worden. Omdat

CSA veel verschillende varianten heeft, kunnen deze later ook gëımplementeerd worden

om andere accenten te kunnen leggen in de routes die gepland worden. In wat volgt, zullen

de verschillende stappen worden uitgelegd die nodig waren om te komen tot de finale versie

van de routeplanner die altijd de snelste route vindt tussen vertrek- en aankomstpunt,

rekening houdend met vertragingen, afschaffingen en extra stops. In het begin zal er enkel

een basisversie van het algoritme beschreven worden, waarna telkens extra functionaliteit

zal toegevoegd worden zoals ondermeer minimale overstaptijden en wandelwegen tussen
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stopplaatsen. In de eerste secties wordt nog gewerkt met SPARQL query’s, omdat tijdens

de ontwikkeling maar beslist werd om over te stappen van triplestores naar HTTP-servers.

Voor beide aanpakken wordt dus ook de clientzijde besproken. De laatste secties zullen

wel met HTTP-servers werken, maar hiervoor zal de implementatie van de routeplanner

niet grondig moeten veranderd worden.

5.1 Basisversie

De basisversie van het algoritme omvat enkel een routeplanner die geen rekening houdt

met enige criteria en gewoon de snelst mogelijke route plant. De uitleg van het algoritme

in de paper over CSA [16] is redelijk vaag, maar in de thesis van één van de auteurs van

deze paper [39], wordt het algoritme veel uitgebreider uitgelegd en staan enkele stukjes

pseudocode. Aan de hand van deze thesis kon het algoritme beter begrepen worden.

CSA houdt voor elke stop een label bij met de vroegst mogelijke aankomsttijd in die

stop. In het begin wordt voor elke stop het label op oneindig gezet, behalve voor de start-

stop. Dat label wordt ingesteld op de gekozen vertrektijd. De vertrekken die door RPLOD

worden gemodelleerd, worden bij CSA doorgaans connecties genoemd, en zullen hierna

ook steeds zo genoemd worden. Het gaat immers over een connectie tussen 2 stops met een

vertrektijd in een bepaalde stop en een aankomsttijd in de volgende stop. Na het instellen

van de labels worden de connecties overlopen volgens stijgende vertrektijd. Aangezien de

connecties via RPLOD reeds gesorteerd kunnen worden beschikbaar gesteld, moet de lijst

met connecties dus gewoon lineair worden overlopen, wat ook een lineaire uitvoeringstijd

geeft. Tijdens het overlopen wordt voor elke connectie gekeken of de vertrektijd van de

connectie niet vroeger is dan de vroegst mogelijke aankomsttijd (dus het label) van de

stop waar de connectie vertrekt. Als de vertrektijd van de connectie wel vroeger is, kan

de connectie niet gehaald worden, omdat de reiziger nog niet in de stop kan zijn op dat

moment. Als de connectie wel haalbaar is, wordt het label van de aankomststop van

de connectie aangepast naar het minimum van de huidige waarde van het label en de

aankomsttijd van de connectie. Dit is dus eigenlijk hetzelfde als kijken of de aankomst-

tijd van de connectie het label van de aankomststop van de connectie kan verbeteren, en

deze verbetering dan ook doorvoeren. Hierdoor zullen de vroegste aankomsttijden in de

verschillende stops steeds verbeterd worden. Na alle connecties overlopen te hebben, zal

elke stop de vroegst mogelijke aankomsttijd voor die stop bevatten, als men op of na de

gekozen vertrektijd in de startstop vertrekt.

Er was wel nog een obstakel om te overwinnen. Het algoritme zegt namelijk dat na

het overlopen van de connecties, het label van de aankomststop de vroegst mogelijke
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aankomsttijd bevat. Maar daarmee kan men niet achterhalen wat de route is om op dat

tijdstip aan te komen in die stop. Het verder bestuderen van het algoritme leverde op dat

door bij elke aanpassing van een label ook de connectie bij te houden die deze aanpassing

veroorzaakte, men achteraf de route kan reconstrueren. Dit kan door vanaf de aankomst-

stop de connecties terug te volgen naar de startstop. Een bewijs dat dit algoritme wel

degelijk het earliest arrival probleem oplost, en de pseudocode, is te vinden in [39].

De implementatie van deze versie van CSA in de routeplanner, is te vinden in de klasse

BasicCSA1. De datastructuren die gebruikt worden, zijn:

• Een HashMap die de URI’s van de stops mapt op objecten die de informatie van de

stops bevatten. In plaats van stops wordt hier de naam stations gebruikt.

• Een ArrayList die de gesorteerde lijst van connecties bevat.

• Een ArrayList die DAO-objecten bevat. Dit zijn Data Access Objecten die zorgen

voor het opvragen van de RPLOD-data. Omdat hier de data nog aan triplestores

moeten worden opgevraagd, zijn het SPARQLDAO-objecten. Per triplestore is er

een apart SPARQLDAO-object dat de connectie met de triplestore verzorgt.

Bij het aanmaken van een object van de klasse BasicCSA1, worden eerst de datastruc-

turen gëınitialiseerd, waarna er nieuwe SPARQLDAO-objecten worden aangemaakt met

informatie om elke triplestore te kunnen aanspreken. Deze objecten hebben twee me-

thoden, één voor het inladen van de stations en één voor het inladen van de gesorteerde

connecties. Wat deze methoden eerst doen, is een SPARQL-query opbouwen, namelijk die

uit listing 4.2 voor de stations en die uit listing 3.9 voor de connecties. Voor de connecties

kan via de termen FILTER, LIMIT en OFFSET slechts een bepaald deel van de data opge-

vraagd worden. Daarna wordt de query gecodeerd in UTF-8, in een HTTP-link gegoten

volgens de informatie gegeven bij het aanmaken van het DAO-object, en verstuurd naar

de triplestore. Het antwoord van de triplestore zal worden geparset, waardoor objecten

van het type Station en Connection zullen worden aangemaakt. Deze objecten worden

dan in de datastructuren gestopt, behalve als het afgeschafte connecties betreft. Na het

aanmaken van de DAO-objecten wordt voor elke DAO de informatie over alle stations op-

gevraagd en opgeslagen in dezelfde HashMap. Deze mapping zal dus informatie bevatten

over alle stations van alle databronnen.

Het plannen van een route gebeurt door eerst de connecties op te vragen aan de

triplestore voor een bepaalde tijdsperiode. Daarna worden dan alle stations overlopen om

de namen van het gekozen vertrek- en aankomststation te kunnen koppelen aan URI’s van

RPLOD, die gebruikt worden in de connecties. De Station objecten bevatten reeds een
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label voor de vroegste aankomsttijd, dat op de maximale waarde voor de datums staat, en

een variabele om de vorige connectie in op te slaan, die nog op null staat. Het label van

het vertrekstation wordt op de gekozen vertrektijd ingesteld en dan begint het overlopen

van de connecties. Hierbij wordt voor elke connectie gecheckt of de connectie haalbaar

is, en of de connectie een verbetering kan zijn voor het label van het aankomststation

van de connectie. Als dit het geval is, wordt het label aangepast naar de nieuwe vroegste

aankomsttijd, en wordt deze connectie ook opgeslagen in dit station. Nadat alle connecties

overlopen zijn, kan de route bepaald worden door te beginnen in het Station object van

het gekozen aankomststation, en via de opgeslagen connecties telkens het object van

het vertrekstation van die connectie te bepalen en zo terug te gaan naar het gekozen

beginstation, dat null zal hebben als opgeslagen connectie, omdat men hier vertrokken

is. Alle connecties die hierbij worden overlopen, vormen de route in omgekeerde volgorde.

Deze route wordt dan uiteindelijk uitgeprint in de juiste volgorde. Vermits de connecties

alle informatie bevatten over elke verbinding in de route, is alle informatie over de reis

hiermee beschikbaar.

5.2 Minimale overstaptijden

Een probleem met het algoritme uit de vorige sectie is dat er geen minimale overstaptijden

in rekening worden gebracht. Het kan dus gebeuren dat men 0 minuten tijd heeft om over

te stappen van het ene voertuig naar het andere. Dit is weinig realistisch en dus moet het

algoritme hier voor worden aangepast. In [39] wordt een implementatie voorgesteld die

rekening houdt met minimale overstaptijden, maar deze maakt gebruik van een label dat

bijgehouden wordt in elke connectie. Omdat dit niet praktisch is, werd gekozen voor een

eigen oplossing. Deze zal gebruik maken van de reeds bestaande variabele die per station

de connectie kan opslaan die bij de vroegste aankomsttijd hoort. De code is te vinden

in de klasse BasicCSA2. Bij het berekenen van de route wordt nu een extra argument

gevraagd, dat de minimale overstaptijd in minuten bevat. Het label van het vertrek-

station wordt nu niet ingesteld op de gekozen vertrektijd, maar deze vertrektijd min de

minimale overstaptijd. Bij het overlopen van de connecties wordt nu de haalbaarheid van

de connectie op 2 manieren gecheckt. Er wordt eerst gekeken of de connectie haalbaar is

door te checken of de vertrektijd van de connectie niet vroeger is dan de tijd van het label

van het vertrekstation van deze connectie plus de minimale overstaptijd. Dit is waarom

bij het label van het gekozen vertrekstation de minimale overstaptijd in mindering wordt

gebracht. Door de optelling van de minimale overstaptijd wordt voor het vertrekstation

nu geen minimale overstaptijd in rekening gebracht, omdat bij het vertrekken geen over-

staptijd nodig is. Vervolgens wordt nagekeken of er een vorige connectie is, en of deze

dezelfde route en dezelfde bestemming heeft, want dan gaat het om hetzelfde voertuig,
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en is er dus geen minimale overstaptijd nodig, omdat men kan blijven zitten. In dat

geval wordt de minimale overstaptijd niet bijgeteld bij het label om de haalbaarheid te

checken. Na het checken van de haalbaarheid wordt dan ook gekeken of de aankomsttijd

van de connectie een verbetering kan zijn voor het label van het aankomststation van de

connectie. In dat geval wordt het label aangepast en de connectie opgeslagen. Voor de

rest blijft alles hetzelfde als in de vorige versie.

5.3 Wandelwegen tussen stopplaatsen

Met de huidige versie van het algoritme is het momenteel niet mogelijk om een route te

plannen die gebruik maakt van verschillende databronnen. Er zijn namelijk geen con-

necties die verbindingen leggen tussen de stations van verschillende databronnen. De

connecties leggen op dit moment enkel verbindingen tussen de stations van dezelfde da-

tabron. De manier om dit op te lossen, is het berekenen van wandelwegen of footpaths,

die connecties leggen tussen alle stations van alle databronnen. Daarnaast kunnen er ook

wandelconnecties gelegd worden tussen stations van dezelfde dataset, omdat deze soms

sneller kunnen zijn dan een connectie via een voertuig.

De implementatie die footpaths berekent en gebruikt, staat in de klasse BasicCSA3.

Na het inladen van alle stations worden eerst footpaths berekend. Dit gebeurt door de

methode calculateFootpaths() die als argument een natuurlijk getal verwacht. Dit is

het aantal meter dat de radius mag zijn voor de footpaths, dus hoe groot de afstand van

de footpaths maximaal mag zijn. De footpaths die berekend zullen worden, zullen worden

opgeslagen in een HashMap die de URI van het vertrekstation zal mappen op een lijst van

footpaths die dit station als vertrekpunt hebben. Het berekenen zelf gebeurt door alle

stations te overlopen in een lus met daarin een andere lus die ook alle stations overloopt.

In de binnenste lus wordt de afstand berekend in vogelvlucht tussen de twee stations

aan de hand van hun coördinaten. Dit gebeurt met een implemenatie van de Haversine

formule die de afstand tussen twee coördinaten op aarde bij benadering kan bepalen. Na

deze berekening wordt deze afstand met 25% vermeerderd omdat wandelen niet in vogel-

vlucht gebeurt, maar er straten zijn die de afstand verlengen. Daarna wordt gecheckt of

de maximale afstand niet overschreden is. Als dat in orde is, wordt het aantal minuten

berekend dat dit wandelen zal duren aan 5 km/h. Uiteindelijk wordt het footpath dan

opgeslagen. Nadat de lussen afgelopen zijn, zijn alle footpaths gevonden. Merk op dat

het berekenen van de footpaths complexiteit O(n2) heeft, met n het aantal stations van

alle databronnen tezamen, omdat de stations in een dubbele lus moeten overlopen worden.

Om nu bij het berekenen van de routes rekening te houden met de footpaths, zijn
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enkele aanpassingen nodig aan het algoritme. Voor de connecties worden overlopen, wor-

den eerst alle footpaths bekeken die vertrekken vanuit het gekozen vertrekstation. Elk

footpath wordt omgezet naar een connectie door de gekozen vertrektijd als vertrektijd te

nemen en de vertrektijd plus de wandeltijd als aankomsttijd. De route wordt veranderd

in WALK en de bestemming wordt leeg gelaten. Ook wordt de afstand die gewandeld moet

worden, opgeslagen in de connectie. Daarna wordt voor elk footpath het label van het

aankomststation van het footpath ingesteld op de aankomsttijd van het footpath, en wordt

de juist aangemaakte connectie ingesteld als vorige connectie bij dit station. Dit zorgt

ervoor dat de route die gepland wordt ook eventueel kan beginnen met een wandelpad

naar een ander station dat ervoor zorgt dat men sneller op zijn bestemming kan geraken.

Daarnaast zijn ook nog aanpassingen nodig tijdens het overlopen van de connecties.

Hierbij worden, wanneer er een label moet worden aangepast, alle footpaths overlopen die

vertrekken vanuit het aankomststation van de connectie. Hierdoor kan gekeken worden

of bepaalde footpaths vanuit het aankomststation voor een snellere verbinding kunnen

zorgen naar andere stations dan via een voertuig. Ook kunnen hierdoor verbindingen

gelegd worden tussen stations van verschillende databronnen, door het wandelen mogelijk

te maken tussen deze stations. Als de aankomsttijd van de connectie plus de minimale

overstaptijd plus de wandeltijd van het footpath vroeger is dan het label van het aan-

komststation van het footpath, dan moet dit footpath worden gekozen als nieuwe snelste

verbinding. Dan wordt het footpath omgezet naar een connectie met als vertrektijd de

aankomsttijd van de connectie die overlopen wordt plus de minimale overstaptijd, en met

als aankomsttijd de net bekomen tijd plus de wandeltijd. Daarna wordt het label aange-

past van het aankomststation van het footpath en wordt de net aangemaakte connectie

ingesteld als vorige connectie voor dit station.

Verder zijn er in de klasse BasicCSA3 ook nog enkele kleine aanpassingen die het

algoritme verbeteren. Zo is er een stopcriterium ingevoerd dat tijdens het overlopen van

de connecties constant kijkt of het tijdstip in het label van het gekozen aankomststation

(dus de bestemming van de route) vroeger is dan de vertrektijd van de connectie die

op dat moment wordt bekeken. Als dit zo is, is de snelste route zeker al gevonden, want

omdat de vertrekken gesorteerd zijn op vertrektijd, en alle komende vertrektijden dus later

zullen liggen dan de vroegst mogelijke aankomsttijd in het gekozen aankomststation, kan

deze aankomsttijd onmogelijk nog verbeterd worden. Het overlopen van de connecties kan

op dat moment dus al worden afgebroken, en de rest van de connecties hoeft niet meer

overlopen te worden. Dit zorgt ervoor dat het algoritme vaak sneller zal kunnen stoppen,

wat altijd goed is, want hoe sneller de route kan berekend worden, hoe beter. Een laatste

aanpassing is de verbeterde manier om de URI’s van het vertrek- en aankomststation te
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bepalen. Dit gebeurt niet meer door de exacte naam van de stations op te geven, maar er

wordt nu gebruikgemaakt van string matching. Hiervoor wordt voor alle stationsnamen de

Levenshteinafstand bepaald met de naam van het gekozen vertrek- en aankomststation.

De stationsnaam met de kleinste afstand zal gekozen worden, en hiervan zal de URI

worden opgehaald. Het is nu makkelijker om het juiste station te selecteren, want de

naam moet niet meer perfect kloppen.

5.4 Efficiënt ophalen van data via SPARQL

Omdat er gebruik werd gemaakt van triplestores en SPARQL, maar dit niet echt snel

werkte, werd geprobeerd om de data van connecties op andere manieren op te halen. In

de klasse BasicCSA4 1 werd geprobeerd om de data op te halen in delen, door gebruik te

maken van de termen LIMIT en OFFSET. Ondertussen werd dan telkens dat deel van de

connecties al verwerkt. Dit bleek echter te traag, dus werd in de klasse BasicCSA4 2 ge-

probeerd om dit meerdradig te doen. Dit zorgde er echter voor dat de triplestore crashte,

dus ook deze aanpak was niet bruikbaar.

De conclusie was dat data beter in 1 stuk kunnen opgehaald worden, omdat de query’s

altijd een zekere tijd vragen om uit te voeren. In de klasse BasicCSA5 worden de data

dus in 1 stuk opgehaald. Hier wordt ook meteen een implementatie gemaakt die connec-

tiedata van verschillende triplestores in de achtergrond kan ophalen en samenvoegen tot

1 gesorteerde lijst. Er wordt gebruikgemaakt van een ScheduledExecutorService die in

de achtergrond op geregelde tijdstippen de data zal verversen. Het updaten van de data

gebeurt door het oproepen van de methode updateConnections(). Die methode gebruikt

een CopyOnWriteArrayList die meerdradig data kan ontvangen. In deze lijst zit op elk

element een ArrayList die connecties van 1 databron zal bevatten. Er zijn dus zoveel ele-

menten als er databronnen of dus triplestores zijn waarvan data zullen worden opgehaald.

Een FixedThreadPool met evenveel draden als er databronnen zijn, zal de lijsten meer-

dradig opvullen door het meerdradig oproepen van de methode loadConnectionData()

voor elk DAO-object van elke databron. Wanneer de ThreadPool afgesloten is, heeft men

voor elke databron een gesorteerde lijst van connecties. Maar de routeplanner vereist 1

gesorteerde lijst van alle connecties. Er wordt daarom een merge uitgevoerd die de ge-

sorteerde connecties van de verschillende lijsten in 1 gesorteerde lijst zal stoppen. Van

elke ArrayList in de CopyOnWriteArrayList zal de eerste connectie worden bekeken, en

de connectie met de vroegste vertrektijd zal telkens verwijderd worden en in de nieuwe

gesorteerde lijst gestopt worden. Als alle lijsten leeg zijn, zal de nieuwe lijst alle connec-

ties bevatten gesorteerd op vertrektijd. Om de oude data feilloos te kunnen vervangen

door nieuwe opgehaalde data, werd een semafoor gemaakt die ervoor zorgt dat eerst alle
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reeds aangevraagde routes worden berekend, waarna de oude lijst wordt leeggemaakt en

vervangen door de nieuwe lijst, en daarna de ondertussen aangevraagde routes worden

berekend. Hierdoor ondervindt de routeplanner weinig of geen hinder van het updaten

van de data.

Ten slotte worden, voor het berekenen van de route start, ook alle Station objec-

ten gekopieerd. Hiervoor werd een copyconstructor voorzien in de klasse Station. Dit

kopiëren gebeurt omdat in deze objecten het label en de vorige connectie van de sta-

tions zitten opgeslagen. Om meerdere routes tegelijk te kunnen berekenen, is het dus

nodig om een kopie te hebben van de stationsinformatie, zodat elke methodeoproep van

calculateRoute() enkel zijn eigen labels kan aanpassen.

5.5 Verbeteringen voor berekenen van wandelwegen

In de klasse BasicCSA6 worden enkele verbeteringen aangebracht om het berekenen van

footpaths te versnellen. Ten eerste werd de complexiteit verbeterd van het algoritme

dat de footpaths berekent. Het algoritme dat werd gëıntroduceerd in sectie 5.3 heeft

complexiteit O(n2), met n het aantal stations van alle databronnen tezamen, omdat de

stations in een dubbele lus moeten overlopen worden. Het is echter niet nodig om alle

stations in de binnenste lus te overlopen. Als men namelijk de wandelafstand van punt

A naar punt B berekend heeft, weet men ook meteen de afstand van punt B naar punt

A. In het huidige algoritme wordt dus veel dubbelwerk gedaan. In het nieuwe algoritme

begint de binnenste lus altijd maar op station i + 1 als de buitenste lus station i bekijkt.

Dit werkt omdat alle footpaths met stations met een rangnummer kleiner dan i reeds

bekeken werden in vorige iteraties. Het geval waarbij beide lussen station i bekijken,

is ook overbodig omdat het dan gaat over een footpath van en naar hetzelfde station.

Wanneer nu een footpath gevonden wordt, worden er twee footpaths toegevoegd aan de

mapping, één voor elke richting. Vanaf nu wordt er ook gewerkt met een vermeerdering

van de afstand met 33% omdat dit een nog realistischere schatting geeft van de werkelijke

afstand. De complexiteit van het nieuwe algoritme is te bepalen via de somformule van

Gauss:

1 + 2 + 3 + 4 + ... + n =
n∑

k=1

k =
n(n + 1)

2
(5.1)

Er moet namelijk per iteratie van de buitenste lus telkens 1 station minder bekeken

worden in de binnenste lus. Dit begint met n− 1 stations bij de eerste iteratie en eindigt

met 1 bij de laatste iteratie van de buitenste lus. Er wordt hier begonnen met n − 1

stations omdat het beschouwde station in de buitenste lus niet hoeft bekeken te worden
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omdat dan een footpath van en naar hetzelfde station zou worden berekend. De formule

van Gauss kan makkelijk aangepast worden om te werken van n− 1 tot 1:

(n− 1) + (n− 2) + ... + 4 + 3 + 2 + 1 =
n−1∑
k=1

k =
n(n− 1)

2
(5.2)

Het uitwerken van de breuk geeft dus een complexiteit van O(n
2−n
2

), wat dus nog

steeds kwadratisch is, zoals de oude versie van het algoritme, maar wel dubbel zo snel.

Met de oude versie van het algoritme moesten voor het berekenen van de footpaths tus-

sen 40000 stations 400002, of dus 1,6 miljard Haversine berekeningen gebeuren. Met het

nieuwe algoritme zijn het er maar de helft, dus 800 miljoen. Het is tenslotte nog altijd

beter om maar 5 minuten te moeten wachten dan 10 minuten.

Omdat het berekenen van alle footpaths nog altijd vrij lang duurt, werd besloten om

deze berekeningen niet elke keer te doen wanneer de routeplanner opstart. Het is im-

mers niet nodig om deze berekeningen opnieuw te doen als alle stations hetzelfde zijn

gebleven. Daarom worden nu na de berekening van de footpaths, alle footpaths geseriali-

seerd met de methode serializeFootpaths(). De volledige HashMap wordt hier met een

ObjectOutputStream weggeschreven naar een bestand dat de naam van alle databronnen

bevat en de radius van de footpaths. Als nu de routeplanner wordt afgesloten en later

opnieuw wordt opgestart, zal de routeplanner eerst kijken of er nog een bestand bestaat

dat footpaths bevat voor zijn gekozen databronnen en radius. Als dit het geval is, zal de

methode deserializeFootpaths() worden opgeroepen, en kunnen de footpaths recht-

streeks worden ingeladen vanuit het bestand. Er hoeven dus geen berekeningen meer te

gebeuren, wat handig is omdat deze berekeningen veel tijd vragen vanaf men met enkele

duizenden stations te maken heeft.

5.6 Data ophalen via HTTP-servers

Vanaf klasse BasicCSA7 wordt er gewerkt met HTTP-servers in plaats van triplestores.

De gehele code van de routeplanner blijft praktisch hetzelfde, alleen wordt er nu met een

ander soort DAO-object gewerkt. De RPLODServerDAO biedt dezelfde functionaliteiten

aan als de SPARQLDAO, behalve dat connectiedata niet meer in delen kunnen opgehaald

worden. Daarentegen zal de RPLODServerDAO wel veel sneller data kunnen inladen in

de routeplanner, omdat niet meer met triplestores gewerkt wordt. De DAO werkt met

een Apache HTTP Client om HTTP-connecties met de server te maken. Deze client zal

automatisch kiezen voor GZIP-compressie en ondersteunt dit zonder dat het zichtbaar

is in de code van de DAO. Voor de aanvraag zal de Accept header worden ingesteld op

het juiste MIME-type, zodat de data in het gevraagde formaat worden teruggegeven. De
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DAO zal dan het juiste pad opgeven om stations- of connectiedata terug te krijgen. Aan

de hand van de header Content-Type van het HTTP-antwoord kan gekeken worden wat

het formaat is van de data die teruggegeven worden. Op basis hiervan wordt dan de

juiste parser gekozen om de data om te zetten naar Station of Connection objecten. Bij

het opvragen van de connecties kan ook gekozen worden om een tijdskader op te geven

waarbinnen de vertrektijd van de connecties moet vallen. Dit wordt gëımplementeerd

door bij het parsen van de connecties enkel de connecties met een vertrektijd die binnen

het tijdskader valt, om te zetten naar Connection objecten. Er zijn parsers beschikbaar

voor zowel Turtle als Linked CSV.

5.7 Finale versie

De klasse BasicCSAFinal bevat de code van de finale versie van de routeplanner. In verge-

lijking met de vorige versie zijn er nog hier en daar enkele aanpassingen gedaan die ervoor

zorgen dat het plannen van een route nog beter, sneller en efficiënter gebeurt. Een eerste

verandering is dat het opgeven van de informatie over de verschillende RPLOD-servers die

gebruikt worden door de routeplanner, niet langer hoeft te gebeuren in de broncode zelf.

Vanaf nu wordt een bestand ingelezen waar de gebruiker zelf kan oplijsten welke servers hij

wil gebruiken. Hoe dit bestand er moet uitzien en hoe dit werkt, wordt in detail besproken

in hoofdstuk 6. De code om het bestand te lezen, staat in de methode initializeDaos().

Een tweede verandering is er bij het mergen van de gesorteerde connecties van de

verschillende databronnen. Bij het testen van de uitvoeringstijd van het mergen, werd

vastgesteld dat dit abnormaal lang duurde. Deze lange uitvoeringstijd was te wijten aan

het feit dat bij het mergen telkens het eerste element wordt verwijderd van één van de

ArrayLists. Dit gebeurt bij een ArrayList niet in constante, maar in lineaire tijd, om-

dat telkens alle andere elementen in de lijst een plaats naar voren moeten opgeschoven

worden. Om dit op te lossen worden in de plaats nu LinkedLists gebruikt omdat deze

wel het eerste element kunnen verwijderen in constante tijd. Bij een test werd het mergen

nu uitgevoerd in ongeveer 100 ms in plaats van 2 minuten bij de vorige versie, wat een

enorme verbetering is.

Verder werd ook de ingevoerde semafoor weer verwijderd. Deze zorgde voor teveel ver-

traging, omdat routes die aangevraagd werden na het beginnen van de update, moesten

wachten tot alle reeds begonnen routeberekeningen gestopt waren. Als er dus een route

veel rekentijd in beslag zou nemen, of er een berekening zou vastlopen, zouden de update

en de andere routeaanvragen niet meer verwerkt worden. Bij nader inzien bleek dat de

semafoor ook niet echt nodig is, want als de oude lijst niet wordt leeggemaakt en de poin-
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ter naar de oude lijst wordt veranderd in een pointer naar de nieuwe lijst, zullen de reeds

begonnen aanvragen nog werken met de oude data, terwijl de nieuwe aanvragen met de

nieuwe data zullen werken.

Ten slotte werd ook nog een belangrijke aanpassing gedaan aan de implementatie van

het CSA-algoritme zelf. Bij het berekenen van enkele routes als test, werd vastgesteld

dat het huidige algoritme niet altijd de snelste route voorstelde. Het algoritme zal altijd

kiezen voor het snelste vertrek in een station, maar dat is niet altijd de goede aanpak als

men werkt met minimale overstaptijd. Zo zal er bijvoorbeeld een vroeger vertrekkende

lokale stoptrein genomen worden tot in een bepaalde stop waar een snellere intercitytrein

zal moeten genomen worden om de reis verder te zetten. Maar omdat er nu gewerkt

wordt met minimale overstaptijden, zal de overstap van de lokale trein naar de intercity-

trein soms niet gehaald kunnen worden, waardoor soms een uur moet gewacht worden,

terwijl de snelste route is om gewoon vanaf het begin de later vertrekkende intercitytrein

te nemen. De oplossing voor dit probleem bestaat er in om voor elk station naast de

vorige connectie, ook een lijst bij te houden van alle vorige connecties die door de reiziger

mogelijk genomen konden worden om dit station te bereiken. Bij het plannen van de route

zal bij het overlopen van de connecties de haalbaarheid gecheckt worden zoals voorheen,

maar een groot verschil is dat het checken of de vorige en huidige connectie door hetzelfde

voertuig worden bediend, nu anders gebeurt via de methode getPreviousConnection().

Deze methode zal de volledige lijst met mogelijke vorige connecties overlopen en kijken of

er een connectie bij zit die door hetzelfde voertuig bediend wordt als dat van de huidige

connectie. Als er zo een connectie bestaat, moet geen minimale overstaptijd in rekening

gebracht worden, anders wel. Als de connectie haalbaar blijkt, zal deze ook nog toege-

voegd worden aan de lijst met vorige connecties van het aankomststation van de huidige

connectie. Het enige wat dan nog aangepast moet worden, is het reconstrueren van de

route na het overlopen van de connecties. Er wordt nu niet steeds de vorige connectie

genomen bij het teruggaan, maar er wordt altijd gekeken of er in de lijst met vorige

connecties geen connectie zit die door hetzelfde voertuig wordt bediend als dat van de

huidige connectie. In dat geval wordt die connectie gekozen, anders gewoon de vorige con-

nectie. Hierdoor zal er geprobeerd worden om zo lang mogelijk op hetzelfde voertuig te

blijven zitten, waardoor er ook minder overstappen zijn, en de route de snelst mogelijke is.

Merk op dat hoewel het CSA-algoritme een bestaand algoritme is, er wel nog veel eigen

werk nodig was om dit algoritme aan te kunnen wenden voor routeplanning op RPLOD-

data. Het CSA-algoritme uit [39] plant immers geen routes, maar berekent enkel een

vroegste aankomsttijd. Ook deze laatste aanpassing om steeds de snelste route te kunnen

krijgen, rekening houdend met een minimale overstaptijd, moest volledig zelf bedacht
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worden, omdat er in de literatuur immers geen oplossing voor bestond. Ook werd er met

geen woord gesproken over hoe het berekenen van de footpaths moest gebeuren.
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Hoofdstuk 6

Evaluatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de resultaten van de evaluatie van het systeem, die

in het volgende hoofdstuk zullen worden besproken, kunnen gereproduceerd worden. Hier-

voor werden enkele BASH-scripts gebruikt die werken met gecompileerde JAR-bestanden

van de verschillende programma’s. Eerst zal besproken worden hoe men de mapperservers

kan configureren en opstarten, daarna hoe men de routeplanner moet instellen en starten.

Daarnaast is er ook nog een script dat gebruikt kan worden om de compressieratio te

bekijken voor data van de servers. Meer info over waar deze bestanden te vinden zijn, is

beschikbaar in appendix A.

6.1 Configureren en opstarten van mapperservers

Het script start.sh bevat de code om alle servers tegelijk te kunnen opstarten. Maar er

is voor het opstarten van de server wel nog een bestand config.properties nodig dat

instellingen bevat voor de server. Dit bestand is verschillend voor de NMBS-server en de

GTFS-server. Hierna zal getoond worden hoe zo een configuratiebestand er moet uitzien

voor beide soorten servers. Verder wordt ook besproken welke bestanden de servers nog

nodig hebben als databron.

NMBS-server Het configuratiebestand voor de NMBS-server ziet er uit zoals in lis-

ting 6.1 en bestaat uit 2 mogelijke parameters. De eigenschap port bevat het poort-

nummer waarop de server zal opgestart worden, en de eigenschap updateInterval stelt

de tijd voor in seconden die zit tussen het beginnen van een update van de data en

het beginnen van de volgende update. Verder vereist het programma ook het bestand

NMBS stations.json dat informatie over alle NMBS-stations bevat. Om dit bestand

opnieuw aan te maken, kan in de code van het programma een nieuw StationFetcher
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object worden aangemaakt en daarop de methode writeAllStationsToJson() toege-

past worden. Die methode vereist het bestand NMBS stations.txt dat een lijst met alle

NMBS-stationsnamen bevat.

Listing 6.1: Voorbeeld van een configuratiebestand voor een NMBS-server

port =50001

update Inte rva l=60

GTFS-server Voor de GTFS-server is er een ander configuratiebestand dat 2 dezelfde

parameters heeft als dat van de NMBS-server, en nog 3 andere parameters. In listing 6.2

wordt een voorbeeld van dit bestand getoond. De parameter date bevat de datum in

cijfervorm waarvoor GTFS-data moeten worden opgehaald. De instelling hours bevat

het aantal uur vanaf het tijdstip van een update waarvoor er vertrekken moeten worden

gestopt in de RPLOD-feed. Bij een waarde 6 bijvoorbeeld, worden enkel de vertrekken

vanaf het huidige tijdstip tot 6 uur na het huidige tijdstip in de feed getoond. De laatste

parameter is agency en bevat de naam van de openbaar vervoersmaatschappij waarvoor

data zullen beschikbaar gesteld worden. Het is ook deze naam die moet gebruikt worden

als naam voor de map waar de GTFS-bestanden in zullen zitten. Er staan als voorbeeld

GTFS-bestanden in de mappen, maar deze kunnen niet meer geldig zijn op het moment

dat deze tekst gelezen wordt. Daarom kunnen nieuwe GTFS-bestanden, die up-to-date

zijn, gedownload worden via de website van iRail [11].

Listing 6.2: Voorbeeld van een configuratiebestand voor een GTFS-server

port =50002

update Inte rva l=60

agency=De Li jn

date =20150103

hours=6

Het is echter niet nodig om zelf configuratiebestanden aan te maken als het script

start.sh wordt gebruikt. Via echo commando’s worden de bestanden namelijk op de

juiste plaats aangemaakt. Als men de parameters wil wijzigen, kan men de broncode van

het script aanpassen. Dit geldt niet voor de parameters date en hours, want de waarden

hiervan moeten altijd worden meegegeven aan het script als respectievelijk het eerste en

tweede commandolijnargument. De lijnen met het commando java -Xmx<getal>g -jar

*.jar zullen de servers opstarten. Door bepaalde van deze lijnen in commentaar te zetten,

kan makkelijk gekozen worden welke servers worden opgestart en welke niet. Het getal
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dat na de -Xmx staat, bepaalt hoeveel GB geheugen de server mag innemen. Dit moet

ingesteld worden naargelang de grootte van de dataset die ter beschikking wordt gesteld.

Voor de gekozen servers is al een getal gekozen dat normaal voldoende is om data van een

volledige dag te kunnen verwerken. Alle output van elke server zal worden weggeschreven

naar een logbestand.

6.2 Configureren en opstarten van routeplanner

Nadat de servers zijn opgestart, kan een instantie van de routeplanner worden aangemaakt

om routes te kunnen plannen met de data die deze servers aanbieden. Om een instantie

van de routeplanner op te starten, is het script routeplanner.sh voorzien. Dit script ver-

eist geen commandolijnargumenten, maar zal opnieuw via echo een config.properties

bestand aanmaken. Een voorbeeld van hoe dergelijk bestand er moet uitzien, staat in

listing 6.3. De betekenis van twee van de drie parameters werd reeds uitgelegd in de vorige

sectie. De eigenschap walkingDistance bevat de radius van de footpaths in meter.

Listing 6.3: Voorbeeld van een configuratiebestand voor een routeplanner

hours=200

walk ingDistance =1000

update Inte rva l =200

Daarnaast zal het script ook een bestand rplodservers.txt aanmaken, waarin kan

worden opgelijst welke servers de routeplanner moet gebruiken. Door enkele echo com-

mando’s in commentaar te zetten, kan makkelijk gekozen worden welke servers wel en

niet gebruikt worden. Het bestand heeft een CSV-structuur en moet eruitzien als het

voorbeeld in listing 6.4. Bij url moet de URL van de server komen, en bij name de naam

van de openbaar vervoersmaatschappij waarvan de data op de server afkomstig zijn.

Listing 6.4: Voorbeeld van een rplodservers.txt bestand

” u r l ” ,”name”

” http :// rp lod . noip .me:50001” ,”NMBS”

” http :// rp lod . noip .me:50002” ,”De Li jn ”

Ten slotte kan het script ook twee verschillende JAR’s starten, namelijk turtle.jar

en csv.jar. De eerste zal de connecties in Turtleformaat opvragen, terwijl de andere de

connecties in Linked CSV-formaat zal opvragen.
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6.3 Compressieratio van data bekijken

Om te kunnen kijken wat de compressieratio is van Turtle en Linked CSV, met en zonder

GZIP, is er het script compression check.sh. Het enige argument van het script is de

URL van de server waarvan data moeten worden opgehaald. Dit script maakt gebruik van

het curl commando om een bepaalde dataset op te vragen op 4 verschillende manieren.

Door te spelen met de HTTP-headers kan de dataset na elkaar worden opgehaald in de

2 formaten met of zonder GZIP. Per manier wordt dan uitgeprint hoeveel bytes de data

zijn, waardoor de compressieratio duidelijk wordt.
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Hoofdstuk 7

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken die bekomen werden bij het testen van

het routeplanningssysteem. In sectie 7.1 worden de resultaten van de server besproken,

in sectie 7.2 de resultaten van de client, en in sectie 7.3 de resultaten voor het plannen

van routes op de client. Meer informatie over hoe deze resultaten kunnen gereproduceerd

worden, is te vinden in hoofdstuk 6. De testen in secties 7.1 en 7.3 werden uitgevoerd op

een Amazon EC2 m3.xlarge General Purpose Instance met 4 vCPU’s en 16 GB RAM. De

testen in sectie 7.2 werden uitgevoerd op een Amazon EC2 r3.xlarge Memory Optimized

Instance met 4 vCPU’s en 32 GB RAM.

7.1 Server

De server heeft als taak om de RPLOD-data in zowel Turtlenotatie als Linked CSV-

formaat beschikbaar te stellen. Dit kan met of zonder gebruik te maken van GZIP. Er

zijn dus 4 mogelijkheden die elk zullen resulteren in een andere bestandsgrootte. In

figuur 7.1 wordt een grafiek getoond die de bestandsgroottes weergeeft voor de 4 moge-

lijkheden voor enkele datasets van NMBS en De Lijn. Men kan duidelijk zien dat het

gebruik van Turtle steeds resulteert in het grootste bestand, terwijl Linked CSV veel

kleiner is. Dit komt omdat Linked CSV een veel compactere notatie is, want Linked

CSV herhaalt de namen van de predicaten niet steeds. Het gebruik van GZIP zal zowel

voor Turtle als Linked CSV een enorme compressie teweegbrengen, maar voor Linked

CSV is deze compressie nog iets groter. De enorme compressie is te verklaren door het

feit dat zowel Turtle als Linked CSV nog veel redundante data bevatten. In figuur 7.2

worden dezelfde waarden weergegeven, maar genormaliseerd ten opzichte van het groot-

ste bestand, dus het Turtlebestand. Hieruit kan afgeleid worden dat de compressieratio’s

steeds hetzelfde blijven, onafhankelijk van de bestandsgrootte van de originele Turtledata.
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NMBS	  -‐	  Hele	  dag	   De	  Lijn	  -‐	  4-‐8	  uur	   De	  Lijn	  -‐	  4-‐12	  uur	   De	  Lijn	  -‐	  4-‐16	  uur	   De	  Lijn	  -‐	  4-‐20	  uur	   De	  Lijn	  -‐	  Hele	  dag	  
Turtle	   33,88739	   185,826866	   417,454164	   658,454998	   944,206613	   1019,168194	  

Turtle	  +	  GZIP	   2,073198	   10,471541	   23,735685	   37,713925	   53,805628	   58,317009	  

Linked	  CSV	   12,778908	   75,710544	   170,132112	   268,367051	   384,786471	   415,315887	  

Linked	  CSV	  +	  GZIP	   1,667845	   8,710707	   19,864992	   31,614978	   45,11267	   48,877261	  
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Figuur 7.1: Bestandsgroottes van de verschillende serialisatieformaten met en zonder GZIP
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Figuur 7.2: Genormaliseerde bestandsgroottes van de verschillende serialisatieformaten met en
zonder GZIP

De vertrekken die door de server worden beschikbaar gesteld, moeten wel gesorteerd

zijn. Het sorteren kan, zoals reeds in sectie 4.4 werd bewezen, in lineaire tijd gebeuren.

Figuur 7.3 toont een grafiek die het aantal vertrekken afbeeldt op de tijd die nodig is om

deze te sorteren. Men kan vaststellen dat dit zo goed als lineair verloopt en dus niet vol-

gens O(n log(n)). Merk ook op dat voor het sorteren van meer dan 1 miljoen vertrekken

nog altijd minder dan 500 ms nodig is.

74



0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

300	  

350	  

400	  

450	  

500	  

0	   200000	   400000	   600000	   800000	   1000000	   1200000	  

Ti
jd
	  (i
n	  
m
s)
	  

Aantal	  departures	  

Sorteren	  van	  departures	  

Figuur 7.3: Tijd om alle vertrekken te sorteren in functie van het aantal vertrekken

Naast het ophalen van de data van verschillende bronnen, neemt het mappen van de

vertrekken naar Turtle en Linked CSV ook enige tijd in beslag. Figuur 7.4 geeft de tijd

weer om vertrekken te serialiseren in Turtle en Linked CSV, in functie van het aantal

vertrekken. Men kan zien dat dit voor beide formaten ongeveer lineair verloopt. Dit is

omdat er per vertrek een bepaalde triplegroep zal aangemaakt en daarna geserialiseerd

worden. Daarnaast kan ook gezien worden dat het mappen naar Linked CSV sneller gaat

dan naar Turtle. Dit valt te verklaren door het feit dat Linked CSV een compacter for-

maat is, en er dus minder data moeten worden aangemaakt, wat minder tijd kost.
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Figuur 7.4: Tijd om alle vertrekken te mappen naar Turtle of Linked CSV afhankelijk van het
aantal vertrekken
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7.2 Client

In deze sectie worden de resultaten besproken van het deel van de client dat instaat voor

al het werk dat gebeurt voordat een route kan gepland worden, en voor het updaten van

de data. Omdat er geen netwerkvertraging zou zitten op de communicatie tussen ser-

ver en client, moeten voor deze testen zowel alle servers als de routeplanner draaien op

dezelfde machine. Er werd daarom gebruikgemaakt van een machine met 32 GB RAM.

Hierdoor is er voor alle draaiende applicaties voldoende geheugen beschikbaar en kunnen

de resultaten niet bëınvloed worden door een tekort aan geheugen.

Het eerste dat op de client moet gebeuren, is het ophalen en parsen van de data van

de server. Figuur 7.5 geeft de tijd weer die nodig is om alle vertrekken op te halen van

de server en ondertussen al te parsen. Er zijn metingen voor zowel Turtle als Linked

CSV, die beiden met GZIP-compressie werden verstuurd. Men kan duidelijk zien dat de

tijden voor Linked CSV veel beter zijn dan voor Turtle. De verklaring hiervoor is dat

Linked CSV minder bytes inneemt en daardoor sneller te parsen is, want per lijn kan een

volledig vertrek geparset worden, terwijl daar bij Turtle een 15-tal lijnen voor ingelezen

moeten worden. Merk op dat de tijden die hier weergegeven worden, afkomstig zijn van

het ophalen van data van tot wel 4 verschillende servers tegelijk.
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Figuur 7.5: Tijd om alle vertrekken op te halen en te parsen in functie van het aantal vertrekken

Nadat de gesorteerde vertrekken in de client zijn ingeladen, moeten de vertrekken van

de verschillende servers nog samengevoegd worden tot 1 lijst van gesorteerde vertrekken.

De tijden die hiervoor nodig zijn, afhankelijk van het aantal vertrekken dat gemerged

moet worden, zijn te zien in figuur 7.6. Men kan zien dat het mergen in quasi lineaire tijd
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kan gebeuren. Dit komt omdat er per te mergen vertrek maar moet vergeleken worden

met elk eerste vertrek in elke lijst van elke databron. Vermits het aantal databronnen ver-

waarloosbaar klein is ten opzichte van het aantal vertrekken, kan het mergen dus gebeuren

in lineaire tijd. Het mergen van meer dan 1,6 miljoen vertrekken van 4 verschillende da-

tabronnen kan gebeuren in minder dan 400 ms.
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Figuur 7.6: Tijd om alle vertrekken te mergen afhankelijk van het aantal vertrekken

De tijd die verloopt vanaf het aanmaken van de vertrekdata op de server totdat de

vertrekken klaar zijn voor gebruik op de client, wordt weergegeven in figuur 7.7 en 7.8

voor verschillende combinaties van databronnen, waarbij respectievelijk wordt gewerkt

met Turtle en Linked CSV. De datasets van NMBS, De Lijn, TEC en MIVB bevatten

respectievelijk 38931, 1059789, 356157 en 197329 vertrekken. Het aantal triples is te

bepalen door deze getallen maal 12 te doen, het aantal departures van combinaties van

datasets door optelling van de getallen. Aangezien de schaal op de y-as voor beide grafie-

ken dezelfde is, kan men de resultaten makkelijk met elkaar vergelijken. Het is duidelijk

dat voor Linked CSV altijd betere tijden zullen gehaald worden. De tijden die het aan-

maken van de data, dus de internal mapping, en het mergen van de vertrekken in beslag

nemen, zijn voor beide formaten hetzelfde en zijn niet echt groot. De tijden voor het

mappen zijn ook niet de grootste kost, maar zoals reeds in figuur 7.4 te zien was, gaat

het mappen naar Linked CSV wel heel wat sneller dan naar Turtle. Het ontvangen en

parsen van de vertrekken is voor beide formaten de grootste hap uit het tijdsbestek. Het

is duidelijk zichtbaar dat voor Linked CSV dit veel sneller gaat dan voor Turtle, vaak

zelfs bijna dubbel zo snel, wat ook al te merken was in figuur 7.5. Daarnaast is Linked

CSV ook het formaat met de kleinste bestandsgrootte in combinatie met GZIP, zoals in
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figuur 7.1 te zien is. Men kan dus besluiten dat Linked CSV het aangewezen formaat is

om data van de server naar de client over te brengen, want het is zowel sneller om aan te

maken, te versturen als te parsen.

NMBS	   MIVB	   TEC	   NMBS	  +	  TEC	  +	  
MIVB	   De	  Lijn	   NMBS	  +	  De	  

Lijn	  
NMBS	  +	  De	  
Lijn	  +	  TEC	  

NMBS	  +	  De	  
Lijn	  +	  TEC	  +	  

MIVB	  
Departures	  mergen	   24	   46	   66	   129	   196	   204	   329	   393	  

Turtle	  departures	  ontvangen	  en	  parsen	   4824	   20752	   37809	   44463	   114183	   116850	   135741	   137656	  

Turtle	  mapping	   114	   1091	   2461	   2461	   6170	   6170	   6170	   6170	  

Internal	  mapping	   300	   2093	   2828	   2828	   11406	   11406	   11406	   11406	  
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Figuur 7.7: Tijd voor het aanmaken, versturen, parsen en mergen bij gebruik van Turtle voor
verschillende combinaties van databronnen
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NMBS	  +	  De	  
Lijn	  +	  TEC	  

NMBS	  +	  De	  
Lijn	  +	  TEC	  +	  

MIVB	  
Departures	  mergen	   24	   46	   66	   129	   196	   204	   329	   393	  
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Internal	  mapping	   300	   2093	   2828	   2828	   11406	   11406	   11406	   11406	  
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Figuur 7.8: Tijd voor het aanmaken, versturen, parsen en mergen bij gebruik van Linked CSV
voor verschillende combinaties van databronnen

Verder moeten op de client ook nog footpaths berekend of gedeserialiseerd worden.

Het berekenen van de footpaths kan in O(n
2−n
2

) tijd met n het aantal stations, dus in
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kwadratische tijd, zoals reeds in sectie 5.5 berekend werd. Figuur 7.9 laat zien dat dit wel

degelijk klopt, want de curve vertoont een parabolische vorm. Als de footpaths berekend

zijn, worden ze geserialiseerd en kunnen ze de volgende keer gedeserialiseerd worden. In

figuur 7.10 worden de tijden voor serialiseren en deserialiseren getoond in functie van

het aantal footpaths. Beide curves verlopen lineair omdat de tijd afhangt van hoeveel

footpaths er moeten worden weggeschreven of ingeladen. Het serialiseren duurt wel altijd

langer omdat schrijven naar schijf langer duurt dan lezen van schijf.

0	  

200000	  

400000	  

600000	  

800000	  

1000000	  

1200000	  

1400000	  

0	   10000	   20000	   30000	   40000	   50000	   60000	   70000	   80000	   90000	   100000	  

Ti
jd
	  (i
n	  
m
s)
	  

Aantal	  sta/ons	  

Vinden	  van	  footpaths	  

Figuur 7.9: Tijd voor het berekenen van footpaths afhankelijk van het aantal stations
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Figuur 7.10: Tijd voor het serialiseren en deserialiseren van footpaths in functie van het aantal
footpaths
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7.3 Routeplanner

Als laatste werd ook getest hoe goed de routeplanner presteert. Voor de route effectief kan

berekend worden, moeten er eerst nog twee belangrijke dingen gebeuren. Eerst moeten de

URI’s van het gekozen vertrek- en aankomststation bepaald worden door de Levenshtein-

afstand te bepalen tussen de gekozen namen en alle stationsnamen. Dit gebeurt door alle

stationsnamen 1 keer af te lopen, en kan dus in lineaire tijd gebeuren. In figuur 7.11 is de

tijd te zien die nodig is voor het opzoeken van de URI’s in functie van het aantal stations.

Men kan duidelijk vaststellen dat dit wel degelijk lineair verloopt. Daarna moeten ook

nog de Station objecten gekopieerd worden zodanig dat elke methodeoproep voor het

plannen van een route zijn eigen labels ter beschikking heeft. Dit gebeurt door eerst alle

sleutel-waardeparen uit de HashMap met alle Station objecten op te halen, wat lineaire

tijd vraagt in het aantal stations. Vervolgens wordt dan elke sleutel toegevoegd aan een

nieuwe HashMap met als waarde een nieuw Station object op basis van de informatie uit

het reeds bestaande Station object. Een sleutel-waardepaar toevoegen aan een HashMap

kan in constante tijd, dus kan het toevoegen van alle sleutel-waardeparen in lineaire tijd.

De volledige kopieeroperatie kan dus in lineaire tijd worden uitgevoerd in functie van het

aantal stations. Figuur 7.12 laat zien hoeveel tijd het kopiëren in beslag neemt afhanke-

lijk van het aantal te kopiëren Station objecten. Men kan duidelijk vaststellen dat het

verloop lineair is zoals verwacht.
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Figuur 7.11: Tijd voor het opzoeken van de URI’s van het gekozen vertrek- en aankomststation
afhankelijk van het aantal stations

Het plannen van een route kan ook in lineaire tijd gebeuren, want er wordt gebruikge-

maakt van CSA. Dit algoritme moet slechts 1 keer de lijst van alle gesorteerde vertrekken

overlopen om een route te kunnen plannen. Er is in de code echter ook een stopcriterium
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Figuur 7.12: Tijd voor het kopiëren van Station objecten in functie van het aantal stations

ingebouwd waardoor meestal niet de volledige lijst van vertrekken overlopen moet wor-

den. Hierdoor zal het algoritme zeer vaak nog iets sneller dan lineair een route kunnen

plannen, wat altijd een voordeel is. Omdat men niet in de hand heeft wanneer er precies

zal gestopt worden, zal om objectief te kunnen testen de tijd niet worden beschouwd in

functie van het aantal vertrekken, maar in functie van het aantal vertrekken dat effectief

overlopen wordt. In figuur 7.13 wordt de tijd voor het plannen van een route weergegeven

afhankelijk van het aantal overlopen connecties. De route die gepland werd, is steeds

dezelfde, namelijk een reis van ongeveer 5 uur tussen de NMBS-stations van Oostende

en Luxemburg, met 10 minuten overstaptijd. Het verschil tussen de verschillende meet-

punten zit hem in het aantal departures, omdat naast de dataset van de NMBS ook nog

datasets van De Lijn en TEC worden toegevoegd, waardoor er meer connecties moeten

overlopen worden om dezelfde route te kunnen plannen. Uit de grafiek blijkt dat het plan-

nen van een route inderdaad in lineaire tijd kan. Daarnaast blijkt ook dat het plannen

van een route in 1 à 2 seconden kan gebeuren, wat zeer aanvaardbaar lijkt. Of dit ook

voor een echte routeplannerapplicatie aanvaardbaar is, is niet het onderwerp van dit werk

aangezien de routeplanner hier slechts een proof of concept is.
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Hoofdstuk 8

Conclusie en future work

De conclusie van dit werk, wordt gegeven in sectie 8.1, waarna in sectie 8.2 wordt bespro-

ken welke verbeteringen er in de toekomst nog zouden kunnen worden aangebracht aan

het systeem.

8.1 Conclusie

In dit werk werd een routeplanningssysteem bedacht dat een route kan plannen met data

van verschillende datasets, zonder dat er verbindingen bestaan tussen de data van deze da-

tasets onderling. Het berekenen van footpaths in de routeplanner op basis van coördinaten

zorgt voor deze verbindingen zonder kennis van de netwerken van de openbaar vervoers-

maatschappijen nodig te hebben.

Er werd een RDF-model gecreëerd dat de dienstregelingdata van openbaar vervoers-

maatschappijen op een efficiënte en integreerbare manier kan beschrijven: het RPLOD-

model. Data die omgezet worden naar dit model kunnen dus makkelijk met elkaar

gëıntegreerd worden. Belangrijk bij dit model is ook dat vertragingen, die inherent zijn

aan openbaar vervoersmaatschappijen, in het model kunnen worden beschreven. Het mo-

del werd zowel geoptimaliseerd voor SPARQL-query’s als voor het serialiseren. Daarnaast

kan het sorteren van de vertrekken in dit model ook in quasi lineaire tijd gebeuren omdat

er in vergelijking met het aantal vertrekken relatief weinig unieke vertrektijdstippen zijn.

Daarna werden programma’s geschreven om zowel realtime data van de NMBS, als

statische GTFS-data van ondermeer De Lijn, TEC en MIVB om te zetten naar dit model.

Om de RPLOD-data nu beschikbaar te stellen via het web, werd eerst geprobeerd om dit

te doen via triplestores. Maar dit bleek niet snel genoeg te werken, dus werd een tweede

manier bedacht die de RPLOD-data geserialiseerd beschikbaar stelt via HTTP. Dit bleek
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veel beter te presteren. De data worden zowel in Turtlenotatie als Linked CSV-formaat

beschikbaar gesteld, maar in de resultaten van de evaluatie bleek duidelijk dat Linked

CSV het beste formaat is om te gebruiken.

Hetgeen deze data vooral kenmerkt en zo verschillend maakt van de ’gewone’ Linked

Open Data, is het feit dat de triples op een gesorteerde manier moeten beschikbaar gesteld

worden, en dat het om realtime data gaat die vaak verandert en direct beschikbaar moet

kunnen gesteld worden. De meeste serialisatietechnieken zijn hier niet op voorzien, want

ze behandelen de triples willekeurig en vragen veel tijd om de data beschikbaar te stellen.

Het is net dit dat de aanpak in dit werk zo uniek maakt. Er werd namelijk gezocht naar

oplossingen om de eisen voor sortering en realtime data in te kunnen willigen. In de

toekomst kan er hopelijk nog meer onderzoek gebeuren naar andere en betere serialisa-

tietechnieken voor dit soort Linked Open Data.

Ten slotte werd er als proof of concept ook een routeplanner gebouwd die gebruikmaakt

van HTTP-servers om dienstregelingdata op te vragen. Door Linked CSV en GZIP te

gebruiken, kunnen de data op een efficiënte en snelle wijze opgehaald en geparset worden,

waardoor de routeplanner steeds over de meest recente informatie kan beschikken. Ook

het samenvoegen van de gesorteerde data van de verschillende databronnen gaat zeer snel.

Als routeplanningsalgoritme werd voor CSA gekozen omdat het in lineaire tijd een route

kan berekenen zonder veel preprocessing nodig te hebben. Door te werken met Linked

CSV en CSA kan deze routeplanner steeds gebruikmaken van de laatste nieuwe data, en zo

vertragingen, afschaffingen en extra stops direct in rekening brengen in de geplande routes.

De totale vertraging die de eindgebruiker zal merken op de realtime data, is de tijd

die ligt tussen het moment waarop een update van de data op de server begint, en het

moment waarop de data van alle databronnen op de routeplanner kunnen gebruikt wor-

den, en omvat dus de hele updatecyclus van server tot client. De resultaten van deze

vertraging voor Linked CSV werden getoond in figuur 7.8, en zijn de enige manier om

objectief te kunnen meten hoe realtime de gegevens zijn. Om te weten wat de echte totale

vertraging op de realtime data is, die een eindgebruiker zal merken bij het plannen van

een route, spelen er nog andere factoren een rol dan enkel de bestandsgrootte van de

datasets. Dit zijn het ongekende moment waarop de openbaar vervoersmaatschappij zijn

realtime data ververst, het update-interval van de server, dat instelbaar is, en het tijdstip

waarop de gebruiker zijn route plant, wat onmogelijk is om te weten waar dit precies in

de updatecyclus valt. Daarom werd hier gekozen om deze onbekende tijden niet op te

nemen in de metingen, en enkel de gekende tijden te gebruiken als maatstaf. Voor meer

dan 1,6 miljoen vertrekken is te zien dat de totale vertraging minder dan 100 seconden be-
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draagt, wat zeker aanvaardbaar is aangezien de meeste openbaar vervoersmaatschappijen

hun data maar 1 keer per minuut updaten, maar verbetering moet zeker nog mogelijk zijn

door gebruik van andere, snellere serialisatietechnieken.

Door de structuur van het routeplanningssysteem is het zeer makkelijk om nieuwe da-

tasets toe te voegen. Het hele systeem blijft ook schaalbaar omdat voor elke combinatie

van datasets een aparte routeplanner kan worden opgestart. Hierdoor kan bijvoorbeeld

via een centraal systeem een routeaanvraag doorgestuurd worden naar de geschikte rou-

teplanner en kan de load van de aanvragen verdeeld worden over verschillende autonome

routeplanners, die elk instaan voor het verversen van hun connecties. Zowel van de HTTP-

servers als van de routeplanners kunnen meerdere instanties worden aangemaakt om te

kunnen inspelen op het aantal aanvragen naar het systeem toe.

Een mogelijke tekortkoming van het systeem is dat het opvragen van een route van

gisteren niet mogelijk is. De servers zijn namelijk zo geprogrammeerd dat ze enkel data

beschikbaar stellen die na het huidige tijdstip vallen. Een route opvragen van gisteren

gaat dus niet, maar is in dit proof of concept eigenlijk niet nodig, omdat hier een earliest

arrival probleem wordt opgelost, dus het plannen van een route die vanaf het huidige

tijdstip zo snel mogelijk aankomt op de bestemming.

Men kan dus besluiten dat het mogelijk is om in redelijke tijd routeplanning te doen

voor openbaar vervoernetwerken aan de hand van Linked Open Data. Nieuwe datasets

toevoegen gaat makkelijk, het hele systeem blijft schaalbaar, en de routeplanners beschik-

ken altijd over de meest recente data.

8.2 Future work

Hoewel het systeem zeer goed en snel werkt, is er nog altijd ruimte voor verbetering. Ver-

der onderzoek zou nog allerhande zaken kunnen verbeteren om het systeem nog sneller en

efficiënter te laten werken. Daarnaast kunnen ook uitbreidingen van het huidige systeem

zeer nuttig zijn.

Zo kan, zoals reeds in de conclusie werd besproken, een centraal systeem ontworpen

worden dat zelf instanties van routeplanners gaat opstarten en routeaanvragen gaat door-

sturen naar de juiste instantie om de load te spreiden en een routeplanner te kiezen die

niet onnodig veel overbodige data moet overlopen om een route te kunnen plannen. Dit

centraal systeem kan dan aangesproken worden door te ontwikkelen web- en smartphone-
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applicaties om gebruikers toe te laten makkelijk een reis te plannen vanop hun computer

of smartphone.

Verder kan de huidige implementatie van CSA ook uitgebreid worden om bijvoorbeeld

profile query’s te ondersteunen die bijvoorbeeld het aantal overstappen gaan minimali-

seren. Ook kunnen ontwikkelaars andere, misschien wel snellere en betere routeplanners

ontwerpen die gebruikmaken van de RPLOD-servers om data op te halen.

Daarnaast zou ook gebruik kunnen worden gemaakt van technologieën zoals DCAT [45]

en VoID [44] om datasets toe te laten om links naar andere relevante datasets te geven.

Hierdoor kunnen andere RPLOD-datasets makkelijker ontdekt en gebruikt worden in het

systeem. Ook kan er in de toekomst nog meer onderzoek gebeuren naar betere en snellere

serialisatietechnieken voor gesorteerde realtime Linked Open Data.

Ten slotte zijn ook voor de footpaths nog verbeteringen mogelijk. Momenteel worden

enkel hun afstanden in vogelvlucht berekend en dan met 33% vermeerderd, maar eigenlijk

zijn echte wandelwegen nodig met straten en exacte afstanden. Hiervoor kunnen online

map services gebruikt worden. Daarnaast kunnen, in plaats van footpaths zelf te bereke-

nen en op te slaan, ook Linked Open Data gebruikt worden om informatie beschikbaar te

stellen over footpaths tussen bepaalde datasets.
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Bijlage A

Code

Alle bestanden waarnaar werd verwezen in dit werk, zijn beschikbaar op GitHub via

https://github.com/NicolaDeClercq/Thesis. Bestanden of mappen met bestanden

die groter zijn dan 100 MB, werden gezipt omdat GitHub geen bestanden groter dan

100 MB aanvaardt. De hele repository kan op deze website bekeken worden, en kan ook

gedownload worden als ZIP-bestand door onderaan de pagina te klikken op Download ZIP.

Deze repository is ingedeeld in 6 mappen:

• /Datadumps bevat de voorbeelddatadumps van de stops en vertrekken voor NMBS

en De Lijn voor een hele dag in Turtle en Linked CSV. Meer informatie over deze

dumps is te vinden in het bestand info.txt.

• /RDFMapperGTFS bevat de code van het mapperprogramma voor GTFS-data.

• /RDFMapperNMBS bevat de code van het mapperprogramma voor NMBS-data.

• /RDFRoutePlanner bevat de code van het routeplannerprogramma.

• /RPLOD bevat het RDF-schema van de RPLOD-ontologie, dat ook in appendix B te

zien is.

• /RPLODTestSetup bevat alle bestanden die nodig zijn om de resultaten van de eva-

luatie te kunnen reproduceren.
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Bijlage B

RDF-Schema

Hierna volgt het RDF-schema van de Route Planning Linked Open Data (RPLOD) on-

tologie.

Listing B.1: RDF-schema van RPLOD

@pref ix r d f s : <http ://www. w3 . org /2000/01/ rdf−schema#> .

@pre f ix rd f : <http ://www. w3 . org /1999/02/22− rdf−syntax−ns#> .

@pre f ix owl : <http ://www. w3 . org /2002/07/ owl#> .

@pre f ix f o a f : <http :// xmlns . com/ f o a f /0.1/> .

@pre f ix dct : <http :// pur l . org /dc/ terms/> .

@pre f ix xsd : <http ://www. w3 . org /2001/XMLSchema#> .

@pre f ix t r a n s i t : <http :// vocab . org / t r a n s i t / terms/> .

@pre f ix rp lod : <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rp lod/> .

# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Metadata −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

<http :// semweb . mmlab . be/ns/ rplod> a owl : Ontology ;

r d f s : comment ”A vocabulary to d e s c r i b e pub l i c t r anspo r t

t ime tab l e s ” ;

dct : t i t l e ”The Route Planning Linked Open Data

vocabulary ”@en ;

dct : i s su e d ”2014−04−19”ˆˆxsd : date ;

dct : modi f i ed ”2014−05−01”ˆˆxsd : date ;

dct : c r e a t o r

[ f o a f : mbox ” Nico la . DeClercq@UGent . be ” ;

f o a f : name ” Nico la De Clercq ” ] ,

[ f o a f : mbox ” P i e t e r . Colpaert@UGent . be ” ;

f o a f : name ” P i e t e r Colpaert ” ] .
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# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Cla s s e s −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

rp lod : Departure

rd f : type owl : Class ;

r d f s : subClassOf owl : Thing ;

r d f s : l a b e l ” Departure ” ;

r d f s : comment ”A c l a s s to i d e n t i f y depar ture s o f a

v e h i c l e at a stop ”@en ;

r d f s : i sDef inedBy <http :// semweb . mmlab . be/ns/ rplod> .

# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− P r op e r t i e s −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

rp lod : stop

rd f : type owl : ObjectProperty ;

r d f s : comment ”A property that g i v e s the stop o f

departure ”@en ;

r d f s : domain rp lod : Departure ;

r d f s : range t r a n s i t : Stop .

rp lod : scheduledDepartureTime

rd f : type owl : DatatypeProperty ;

r d f s : comment ”A property that g i v e s the scheduled time

o f the departure ”@en ;

r d f s : domain rp lod : Departure ;

r d f s : range xsd : dateTime .

rp lod : de lay

rd f : type owl : DatatypeProperty ;

r d f s : comment ”A property that g i v e s the de lay in minutes

o f the departure ”@en ;

r d f s : domain rp lod : Departure ;

r d f s : range xsd : i n t .

rp lod : actualDepartureTime

rd f : type owl : DatatypeProperty ;

r d f s : comment ”A property that g i v e s the ac tua l time o f

departure . This i s the scheduled departure

time p lus the de lay . ” @en ;
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r d f s : domain rp lod : Departure ;

r d f s : range xsd : dateTime .

rp lod : p lat form

rd f : type owl : DatatypeProperty ;

r d f s : comment ”A property that g i v e s the plat form o f

departure ”@en ;

r d f s : domain rp lod : Departure ;

r d f s : range xsd : s t r i n g .

rp lod : routeLabe l

rd f : type owl : DatatypeProperty ;

r d f s : comment ”A property that g i v e s the l a b e l o f the

route ”@en ;

r d f s : domain rp lod : Departure ;

r d f s : range xsd : s t r i n g .

rp lod : nextStop

rd f : type owl : ObjectProperty ;

r d f s : comment ”A property that g i v e s the next stop ”@en ;

r d f s : domain rp lod : Departure ;

r d f s : range t r a n s i t : Stop .

rp lod : nextStopScheduledArrivalTime

rd f : type owl : DatatypeProperty ;

r d f s : comment ”A property that g i v e s the scheduled

a r r i v a l time at the next stop ”@en ;

r d f s : domain rp lod : Departure ;

r d f s : range xsd : dateTime .

rp lod : nextStopDelay

rd f : type owl : DatatypeProperty ;

r d f s : comment ”A property that g i v e s the a r r i v a l de lay in

minutes at the next stop ”@en ;

r d f s : domain rp lod : Departure ;

r d f s : range xsd : i n t .

rp lod : nextStopActualArr ivalTime

rd f : type owl : DatatypeProperty ;
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r d f s : comment ”A property that g i v e s the ac tua l a r r i v a l

time at the next stop . This i s the

scheduled a r r i v a l time at the next stop

p lus the de lay at the next stop . ” @en ;

r d f s : domain rp lod : Departure ;

r d f s : range xsd : dateTime .

rp lod : nextStopPlatform

rd f : type owl : DatatypeProperty ;

r d f s : comment ”A property that g i v e s the plat form o f

a r r i v a l at the next stop ”@en ;

r d f s : domain rp lod : Departure ;

r d f s : range xsd : s t r i n g .
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