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1. VooRwooRD
Halo beste lezer.

Voor je ligt flu mijn afstudeerverslag. Dit document heb ik geschreven tijdens mijri
afstudeerstage van oktober 2000 tot juni 2001 bij Evermind. Evermind is een klein IT-bedrijf
gesitueerd aan de rand van het centrum van Groningen. Er werken ongeveer twintig mensen
en het bedrij f concentreert zich voornameijk op complexe software.

Evermind wil graag de kennis die in het bedrijf aanwezig is, op een betere manier beheren
dan flu het geval is. Met andere woorden: Evermind wil graag kennismariagement toepassen
op de kennis waar Evermind eigenaar van is. Mijn onderzoek is crop geconcentreerd om te
zien hoe binnen Evermind deze kennis beter beheerd zou kunnen worden. Daartoe heb ik
onderzocht wat kennismanagement nu eigenlijk is en heb ik na verscbillende mogelijke
oplossingen bekeken te hebben, besloten om voor Evermind een zoekmacbine te ontwerpen
die de documentatie (geschreven in Word) van Evermind kan indexeren en opslaan. Omdat
ik dus een zoekmachine gebruik heb ik ook uitgezocht hoe zoekmachines werken. Verder
heb ik een paar freeware zoekmachines onderzocht en met elkaar vergeleken. Een van deze
freeware zoekmachines (Harvest) heb ik vervolgens gebruikt voor mijn documentatie
zoekmachine. Ook behandel ik nog enkele vormen van Metadata en leg ik mijn ontwerp van
de documentatie zoekmachine uit.

Dc structuur van het versiag is als volgt:

Hoofdstuk 2 behandelt kennismanagement. Flierin probeer ik uit de doeken te doen wat
kennis is en leg ik uit wat kennismanagement vervolgens is. Ook geef ik een overzicht waar
de kennis waar Evermind beschikking over heeft, is te vinden in het bedrijf. Daamaast
behandel ik de mogeijke oplossingen die ik heb gevonden en leg ik nit wat de uiteindelijke
opdracht precies inhoudt.

Hoofdstuk 3 geeft ecn overzicht van de werking van zoekmachines. Alle afzonderlijke
onderdelen die in een zockmachine zijn te vinden worden nader bekeken en ervan uitgelegd
wat ze doen en waarom ze in een zoekmachine zitten.

In hoofdstuk 4 geef ik een overzicht van de freeware zoekmachine die ik heb gevonden. Er
wordt kort verteld wat de mogeijkheden van de verschillende zoekmacbines zijn en aan het
eind volgt een motivatie waarom ik voor de zoekmachine Harvest heb gekozen.

Hoofdstuk 5 wordt gebruikt om de zoekmachine die ik uiteindeijk gekozen heb verder nit te
diepen. 1k behandel de arcbitectuur van de zoekmachine, en ik vertel hoe de zoekmachine
aangepast en uitgebreid kan worden. Uiteindelijk test ik Harvest nog door de zoekmachine
zo te configureren dat deze MP3 bestanden kan indexeren.

Hoofdstuk 6 behandelt META data. Er wordt kort uitgelegd wat META data is en er
worden enkele META data technieken besproken.

In hoofdstuk 7 lopen we langs de zoekmachine die ik zelf ontworpen heb. Er wordt
uitgelegd hoe de Word documenten worden geIndexeerd en wat voor transformaties er op de
tekst nit de Word worden uitgevoerd om voor goede zoekresultaten te zorgen.
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Hoofdstuk 8 behandelt vervolgens de conclusies die ik heb getrokken tnt het onderzoek.
Ook worden er een paar voorbeelden genoemd die in de toekomst verder uitgezocht zouden
kunnen worden.

En uiteindeijk zijn mijn referenties in hoofdstuk 9 te vinden.

1k heb getracht het document op zo'n manier te scbrijven dat het voor iedereen prettig en
begrijpeijk te lezen is.

Via deze weg wil ik ook graag mijn begeleiders: Henk Bekkering van Evermind en Sietse
Achterop van de RuG bedanken voor hun adviezen, aanwijzingen en morele steun.

Veel leesplezier toegewenst! ©
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2.

2.1.

KENNISMANAGEMENT

INLEIDING

Binnen bedrijven wordt het bewaren, onderhouden en verspreiden van kennis steeds
belangrijker. Voor veel bedrijven is het directe produkt wat zij leveren nameijk erg
afhankeijk van deze kennis, en het wiel twee keer uitvinden is erg duur. Daarom passen veel
bedrijven een vorm van kennismanagement toe, om een overzicht te krijgen van de kennis
die aanwezig is in bet bedrijf en om deze kennis te structureren.

2.2.

Een paar citaten:

WAT IS KENNIS?

'Kennis is bet geheel van betekenissen en begrzjpen, vaardigheden en werkwfr(en en dere1jjke dat voorjuist
en waar wordtgehouden en richtinggeefi aan bet hand€len."

Dr. A.L. Spijkervet, Computer Science Corporation

'Kennis is bet vermogen om iets te kunnen doen met informatie"

drs. L.J. G. Zuiderwijk (Pink Elephant).

'Kennis is bet vermogen om informatie om te kunnen <etten in kwa1itatiefgoede bes1issingen."

drs. P. J. Puts CMA (Andersen Consulting)

[de (v.))

1 bekendheid, medeweten

2 besef bewustin

3 wat men door studie of oefining geleerd heefi > wetenschap

bron: http://www.vandale.nl
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Zoals te zien is, zijn er nogal veel definities voor het begrip kennis. Dit komt doordat het
begrip kennis erg abstract en met echt vatbaar is. Een definitie van kennis die veel gebruikt
wordt (o.a. door Microsoft) is de volgende:

Data: 4ymbolische weeiaven van getallen, grootheden, hoevee/heden offeiten.

Inforrnatie: Data met een betekenis.

Kennis: Het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak nit te voeren door

informatie te verbinden.

2.2.1. INFORMATIE IS GEEN KENNIS

Zoals uit bovenstaande defmities van kennis blijkt, is men het er we! over eens dat er een
verschil tussen kennis en informatie is. Dit is het eenvoudigst uit te !eggen aan de hand van
een voorbeeld: Je kunt de formu!es van de algemene relativiteitstheorie uit je hoofd kennen
(informatie). Maar dat wil nog met zeggen dat je de a!gemene relativiteitstheorie ook begrijpt
en dat je in staat bent om de a!gemene relativiteitstheorie te gebruiken (kennis). Informatie is
dus geen kennis, maar om kennis te verkrijgen heb je informatie nodig. Kennis is een
abstract begrip waarmee je aangeeft dat je begrip hebt van iets.

2.3. METHODEN VAN KENNISMANAGEMENT

Kennismanagement is het bewaren en onderhouden van kennis. Met kennismanagement
probeert met de volgende doelen na te streven:

• Het ontwikkelen van nieuwe kenms

• Het distribueren van kennis naar degenen die erover moeten beschikken

• Kennis toegankelijk maken voor toekomstig gebruik

• Het combineren van verschillende kennisgebieden

Omdat kennismanagement een vakgebied in opkomst is, worden er allerlei verschillende
methoden en technieken uitgeprobeerd die kennis zouden moeten behouden. Grofweg
wordt kennismanagement in twee gebieden ingedeeld: Management van informatie en
Management van mensen.

2.3.1. MANAGEMENT VAN INFORMATIE

Bij informatie management zorg je ervoor dat informatie die het bedrijf tot zijn beschikking
heeft, op een duidelijke en gestructureerde manier beschikbaar wordt gemaakt voor
werknemers van het bedrijf. Deze richting van kenmsmanagement wordt gedomineerd door
IT. Ook informatiemanagement is weer in twee gebieden op te delen, namelijk in Methoden
om kennis te delen met mensen en Methoden om nieuwe kennis aan te boren.
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Methoden om kennis te delen met mensen:
Er bestaan verschillende manieren om kennis te delen met mensen, een paar
praktijkvoorbeelden:

Kennisbank via het intranet:
Een methode die vrij regelmatig binnen grote bedrijven wordt toegepast om informatie te
delen, is een kennisbank op het intranet in de vorm van een website. Op deze website heeft
iedere werknemer zijn eigen homepage en hierop vermeldt hij welke methoden en
technieken hij kent en waarmee hij ervaring heeft. lemand die jets over een bepaald
onderwerp moet weten, kan een kijkje op deze website nemen en dan contact opnemen met
de persoon die ervaring heeft met het onderwerp waarvan hij naar informatie op zoek is.
Verder kan dat natuurlijk gecombineerd worden met alleriei dingen, zoals bijvoorbeeld een
zoekfunctie op de bedrijfsbibliotheek of het beschikbaar stellen van rapporten en versiagen.

Bibliotheek:
Een van de oudste vormen van het delen van informatie is de bibliotheek. Immers, in een
bibliotheek kun je boeken vinden over bijna elk onderwerp dat er bestaat. Dus als je ergens
kennis van wilt verkrijgen, is een bibliotheek een goede pick om eens te beginnen.

Databases:
Databases zijn uitermate geschikt voor het opslaan en delen van gestructureerde informatie.
Databases worden dan ook op een heel wijd gebied toegepast.

Technieken om contact met elkaar te leggen:
Als je op een eenvoudige manier contact met elkaar kunt leggen, kun je snel en gemakkeijk
met elkaar overleggen om zo kennis uit te kunnen wisselen. Hierbij kun je bijvoorbeeld
denken aan chat, videoconferencing, e-mail e.d.

Expertsystemen:
Bij expertsystemen probeert men de kennis van een 'expert' op een bepaald vakgebied, te
vangen in een programma. Dat programma kan dan advies geven over welke stappen
genomen dienen te worden bij een bepaald probleem.

Methoden om nieuwe kennis te verkrijgen:

Datamining:
Een methode die men onder kennismanagement verstaat en die veel gebruikt wordt, is het
zogenaamde datamining. Bij datamining worden op grote databases met heel veel informatie
ingewikkelde queries toegepast om te proberen om bepaalde patronen in data te vinden.
Ook worden we! neura!e netwerken toegepast om patronen in de data te vinden.

2.3.2. MANAGEMENT VAN MENSEN

Management van mensen is de oudste vorm van kennismanagement. Hierbij wordt met
zozeer naar informatie en het bewaren van informatie gekeken, maar naar methoden om
mensen kennis te laten verwerven en om het gedrag van mensen aan te passen. Dit is meer
het vakgebied van psychologen en business-managers. Voorbeelden:
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Cursussen:
Wanneer bedrijven de mogeijkheid aanbieden van het volgen van cursussen kunnen mensen
hun kennis op een bepaald vakgebied (verder) uitbreiden en zo de kennis die het bedrijf tot
zijn beschikking heeft uitbreiden.

Brainstormsessies:
Via brainstorming, een creatief proces waarbij je in groepsverband tot een oplossing van jets
probeert te komen, komt men vaak tot nieuwe inzichten en dus aan nieuw verworven kennis.

Innovatieve ideeèn uitwerken:
Het aanmoedigen van het uitwerken van gewaagde ideeën is een vorm van
kennismanagement die wordt toegepast om nieuwe kennis te vinden.

Wil kennismanagement werken binnen een bedrijf, dan is het belangrijk dat de werknemers
van het bedrijf openstaan hiervoor. Als de werknemers niet meewerken zal
kennismanagement binnen het bedrijf nooit van de grond komen, want de kennis zal
uiteindelijk toch uit de werknemers moeten komen. Het is dus belangrijk dat de werknemers
gemotiveerd worden om actief mee te werken met de kennismanagement.

2.4. EVERMIND EN KENNISMANAGEMENT

Kennis, een lastig begrip wat moeilijk te grijpen is. Lastig, omdat uit het voorgaande stuk
blijkt dat niemand eigenlijk echt precies weet wat kennis nu is en het dus zo'n abstract begrip
blijft. Evermind wil proberen om beter grip te krijgen op de kennis die Evermind in huis
heeft. De kennis van Evermind moet voor iedere werknemer beschikbaar zijn, zodat dubbel
werk wordt voorkomen en er sneller gewerkt kan worden.

2.4.1. WAAR IS OP DIT MOMENT DE KENNIS VAN EVERMIND TE
VINDEN?

Wanneer je Evermind, of ieder ander bedrijf van dichterbij bekijkt, dan blijkt dat er binnen
dat bedrijf vaak een aantal 'kennisdepots' bestaan. Zeg maar een paar vaste plaatsen binnen
het bedrijf waar veel informatie van of over het bedrijf te vinden. Bij Evermind heb je op de
volgende plaatsen een ophoping van kennis:

• Werknemers
Dc meeste kennis die voor Evermind van belang is, is te vinden in de
hoofden van de werknemers zeif. Zij zijn degenen ten slotte die alles
moeten verzinnen en ook moeten begrijpen. Dus bij de werknemers zeif
kun je een boel kennis vinden. Dit is ook te zien in de dagelijkse gang van
zaken. Wanneer een werknemer iets moet weten, is de kans erg groot dat hij
een andere werknemer om deze kennis vraagt.
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• Sourcecode
Een andere bron van kennis, is de sourcecode die door de werknemers van
Evermind ontworpen en/of gemaakt is. Sourcecode kun je zelfs zien als
kennis die direct door een andere werknemer (her)gebruikt kan worden,
zonder dat de werknemer deze kennis zeif tot zich hoeft te nemen. Een
soort blackbox met kennis dus.

• Tools
Veel tools die Evermind gebruikt zijn ook een vorm van kennis. Ze kunnen
de werknemer helpen bij het sneller begrijpen van een taal of het analyseren
van problemen. Deze kennis is dan alleen met door Evermind zelf
ontwikkeld, maar vaak aangekocht.

• Documenten
Documenten die door werknemers van Evermind zijn geschreven, bevatten
ook veel kennis. Vaak bevat zo'n document bijvoorbeeld een ontwerp of
een aanpak van een bepaald probleem. Bij een document is daarnaast vaak
redelijk eenvoudig te identificeren wie het geschreven heeft, en zo kun je
dan ook weer indirect bij de kennis van de werknemer zeif.

2.4.2. HOE ZOEKEN EVERMINDERS OP DIT MOMENT NAAR KENNIS?

Wanneer iemand een bepaald stuk kennis mist, zijn er verscheidene manieren waarop hij aan
deze kennis kan komen. Maar voordat je de kennis die je nodig hebt ook maar kunt
gebruiken, zul je eerst moeten weten waar je deze kennis kunt vinden. Het vinden van
kennis kun je op een aantal manieren doen:

• Vragen aan mede-werknemers
Dit is de meest handige methode. Als je ergens jets over moet weten, dan
vraag je aan een van je mede-werknemers of bij/zij ergens jets over weet, of
dat hij/zij een persoon kent die dat wel weet.

• In boeken/op internet rondneuzen
Door in bibliotheken of op internet te zoeken, kun je vaak de kennis vinden
die je nodig hebt voor je probleem.

• Zelf uitzoeken
Door analyse van datgene waar je de kennis van nodig hebt, is het mogelijk
om aan de kennis te komen die je nodig hebt. Op deze manier doe je veel
ervaring op met de materie (de enige vorm van ECHTE kennis), maar het
kan wel een langdurig traject zijn.
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2.4.3. WAT ZIJN NU DE MOGELIJKHEDEN OM KENNISMANAGEMENT
TOE TE PASSEN VOOR EVERMIND?

We hebben de volgende dingen onderzocht voor kennismanagement bij Evermind:

• Intranetsite
Op deze intranetsite moeten werknemers hun persoonlijke CV bijhouden.
Op die CV staat onder andere op welke gebieden de werknemers
werkervaring hebben. Wanneer flu iemand Cen probleem op een bepaald
gebied heeft, kan hij op de mtranetsite zoeken naar iemand die met deze
materie gewerkt heeft. Verder zal op de intranetsite een index van de
bibliotheek van Evermind zijn, en ook een overzicht van alle software die
Evermind in huis heeft. Bij het zoeken naar een bepaald onderwerp, zal
naast de werknemers met ervaring op dat gebied ook cen overzicht worden
gegeven van de boeken en software die Evermind op dat gebied heeft. Deze
aanpak heeft als voordeel dat je cen representatie kunt krijgen van vrijwel
alle kennis die Evermind in huis heeft. Een nadeel van zo'n intranetsite is
dat het veel tijd kost om cen dergeijk systeem te beheren en te
onderhouden.

• 'Ervaringsmeter'
Dc ervaringsmeter is een stukje software op de PC van de werknemer die
op de achtergrond moet bijhouden waar de werknemer kennis van heeft.
Dit moet ook op zo'n manier gebeuren dat de werknemer met merkt of er
in elk geval geen last van heeft dat de machine probeert te bepalen 'wat de
werknemer weet'.
Deze informatie zou dan weer gebruikt kunnen worden voor verschillende
dingen, als bijvoorbeeld: Het automatisch genereren van bovengenoemde
CV's. Een gevaarlijke kant aan de ervaringsmeter is echter de privacy: Mag
je het kennisniveau van werkncmers eigenlijk wel monitoren?

• Persoonlijke zoekmachine
De zoekmachine houdt aan de hand van een geschiedenis met eerder
gestelde queries bij wat iemand ongeveer weet en aan de hand daarvan
wordt getracht antwoorden op een bepaald kenmsmveau terug te geven.
Ook bij deze optic speelt het privacy aspect.

• Word document zoekmachine
Vrijwel alle documentatie die bij Evermind wordt geschreven, wordt
geschreven in Word. In de Word documenten zit veel kennis die Evermind
toebehoort. Daarom zou een zoekmachinc die met Word files om kan gaan
erg practisch zijn.

KENNISMANAGEMENT DOOR MIDDEL VAN ZOEKMACHINES PAGINA 12 VAN 69 -



Van deze vier optics leek Evermind de Intranetsite en de Word document zoekmachine, het
handigste om te hebben en praktisch het meest bruikbaar. Beide systemen hebben het
voordeel dat ze veel kennis van Evermind zeif representeren en de potentie hebben om veel
informatie te ontsluiten naar de werknemers toe. Omdat Evermind een redelijk klein bedrijf
is, en alle werknemers elkaar goed kennen, lijkt de intranetsite nog met zo nodig, daarvoor
client het bedrijf eerst groter te worden. Ook is het vele onderhoud wat de intranetsite
waarschijnlijk gaat kosten, een reden om deze met te kiezen. Word documenten
representeren een boel kennis van de werknemers van Evermind, dus een boel kennis van
Evermind. Verder sluiten de documenten goed aan bij de denkwijze van Evermind, ze zijn
tenslotte door de werknemers zeif gemaakt. Dc 'ervaringsmeter' en de persoonlijke
zoekmachine zijn beide erg lastig en kosten erg veel tijd om te ontwerpen, waarschijnlijk ook
meer tijd dan een afstudeerperiode. Daarnaast zijn de opdrachten beide enigszins
psychologisch en dat ligt buiten het vakgebied van afstuderen. Verder is er al iemand bij
Evermind die zich met een soorgeijk onderwerp bezighoudt. Dc Word document
zoekmachine is dus de optic die verder uitgewerkt gaat worden.
Het gebruiken van een zoekmachine als kenmsmanagementmethode valt onder
'informatiemanagement'.

2.5. OPDRACHTOMSCHRIJVING

Opdracht (globaal):

Zoek een bestaande zoekmachine, zoek uit hoe deze werkt en installeer deze op een machine
van Evermind op een zodanige manier dat hij op het lokale netwerk indexeert. Ga
vervolgens de functionaliteit van deze zoekmachine uitbreiden met het indexeren van
documenten in een vaste templatevorm om zo de kwaliteit van eventuele zoekresultaten te
verbeteren. Pas ook de zoekftinctie van de zoekmachine zodanig aan dat de templatevorm
van de zoekmachine hierbij betrokken wordt. Ontwerp een paar templates die bij projecten
gebruikt kunnen worden om sneller en preciezer te kunnen werken.

Opdracht (specifiek):

Dc opdracht is onder te verdelen in een aantal deelopdrachten:

1. Zoek een aantal (freeware) zoekmachines en onderzoek deze op kwaliteit en
mogeijkheid tot uitbreiden. Kies één van deze onderzochte zoekmachines nit,
installeer deze op een computer van Evermind en laat deze indexeren op het
lokale intranet.

2. Ontwerp goede document-templates die door Evermind gebruikt kunnen
worden voor verslagvoering over de door hen gemaakte software. Hierbij
moeten templates ontworpen worden voor:

• Project voortgang

• technische documentatie van ontwikkelde software

• Gebruiksaanwijzing van ontwikkelde software

• functioned ontwerp

3. Bedenk een methode om de templatevorm van de documenten te gebruiken
om de zoekresultaten van de zoekmachine te verbeteren.

4. Implementeer deze methode in de uitgekozen zoekmachine.
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5. Onderzoek het resultaat van de methode op de zoekfunctie van de
zoekmachine.

Waarom een bestaande zoekmachine?
Er is besloten tot het gebruik van een bestaande zoekmachine bij deze opdracht, omdat het
hoogstwaarschijnlijk met lukt om zeif in een half jaar een goede zoekmachine van de grond
af op te bouwen, als je kijkt naar de onderzoektijd die in bestaande zoekmacbines zit.
Daarnaast moet de zoekmachine ook nog zodanig aangepast worden dat deze gebruik maakt
van de extra informatie die in templates verborgen zit. Het is het met haalbaar om dit
allemaal te doen in een half jaar, daarom is besloten tot bet gebruik van een bestaande
zoekmachine, waarbij deze wordt aangepast aan de nieuwe eisen.

Omdat we een zoekmachine gaan gebruiken, gaan we nu verder kijken hoe zoekmacbines
eigenlijk werken. In het volgende hoofdstuk geven we dus een beschrijving van de soorten
zoekmachines en bespreken we de verschillende onderdelen van een zoekmachine.
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3. ZOEKMACHINES EN HOE ZE WERKEN

3.1. INLEIDING

ledereen die we! eens met het Internet heeft gewerkt, kent het begrip 'zoekmachine'. Met een
zoekmachine kun je op de vergaarbak met data die ook wel Internet genoemd wordt, redelijk
snel informatie vinden over een onderwerp dat je interesseert. Een paar bekende
zoekmachines zijn: Altavista (http://www.altavista.com), Google (http://www.googlc.com)
en in Nederland: Vindex (http://www.vindex.nl) en use (http://www.ilse.nl). Om jets te
weten te komen over een bepaald onderwerp, type je simpeiweg een zoekterm in op de
hoofdpagina, en binnen enkele seconden komt de zoekmachine terug met pagina's waarin
jouw zoekterm is gevonden. Maar er zijn met alleen zoekmachines die internet pagina's
doorzoeken, er zijn ook zoekmachines die andere bestanden doorzoeken en daar een
database van bouwen om vragen aan te kunnen stellen. Een voorbeeld daarvan is
http: / /ftpsearch.lvcos .com, welke FTP arcbieven doorzoekt.

3.2. GLOBALE WERKING VAN ZOEKMACHINES

Er bestaan enkele vormen van zoekmachines:

Keyword based:
Een keyword based zoekmachine speurt met behuip van robots het internet af op zoek naar
pagina's die nog met in zijn database zitten, bekijkt deze pagina's en plaatst ze in zijn
database. Doordat de database automatisch gevuld wordt door de robots, krijg je in een vrij
korte tijd een grote indexdatabase. Ook is er weinig onderhoud nodig.
(Voorbeeld: lit tp: / /wwv.altavis ta .corn)

Directory based:
Een directory based zoekmachine speurt niet zeif met behuip van een robot het internet af
maar krijgt pagina's aangemeld door gebruikers van de zoekmachine. De aangemelde pagina's
worden (meestal) door mensen bekeken en ingedeeld bij een bepaald onderwerp. Omdat
deze vorm van zoekmachines met zeif actief over internet speurt, is er een lange tijd nodig
om een grote indexdatabase te krijgen. Verder is deze vorm van zoekmachines nogal
arbeidsintensief omdat de pagina's (meestal) met de hand worden ingedeeld in categorieen.
(Voorbeeld: http://www.vahoo.com)

Meta-engine:
Een meta-engine heeft zeif geen database met doorzochte pagina's, maar een query van een
gebruiker wordt aan meerdere andere zoekmachines aangeboden, en de resultaten daarvan
weer (eventueel met eigen sorteermethoden) teruggegeven aan de gebruiker.

(\Toorbeeld: http: / /wwv.mcta-crawler.com)
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3.2.1. DESPIDER

Dc spider is het onderdeel dat het Internet of het Intranet afspeurt naar geschikte bestanden
om op te slaan in de database van de zoekmachine. Dc spider haalt deze bestanden dan
binnen en analyseert ze, om te zien of er verwijzingen in staan naar nieuwe bestanden. Een
spider kan naar bestanden zoeken op verschillende manieren, bijvoorbeeld via H'ITP, FTP,
NNTP of een locaal/remote filesysteem.

Spidermethoden

FTP:
Bij spideren over FTP geef je aan de spider een aantal begin FTP URLS. Dc spider haalt van
die URLS vervolgens een recursieve directorylisting op. Vervolgens wordt gekeken welke
bestanden interessant zijn voor de indexer en die worden dan doorgegeven.

NNTP:
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Dit document concentreert zich voornameijk op Keyword based zoekmachines, omdat het
voor Evermind het handigste is, als de zoekmachine zo weinig mogeijk onderhoud nodig
heeft. Verder moet er bedrijfseigen data van Evermind worden opgeslagen in de
zoekmachine, dus moet de zoekmachine een eigen database hebben.

Ruwweg is een keyword based zoekmachine in drie onderdelen op te splitsen, namelijk de
spider, de indexer en de queYJ engine.

figuur 1: algemene architectuur van een zoekmachine

Bij het spideren via NNTP, loopt de spider alle berichten in de opgegeven newsgroups af.



Locaal Filesysteem:
Om op een locaal filesysteem te spideren, geef je het pad naar een directory op. Vervolgens
wordt er —net als bij FTP- een recursieve directory listing opgehaald en wordt gekeken welke
bestanden interessant zijn voor de indexer.

HTTP:
Wanneer er via HT[TP wordt gespidered, zoals de meeste grote zoekmachines op het internet

doen, geef je aan de spider een aantal begin HITP URLS. De file waar deze URL naar
verwijst, wordt door de spider opgehaald en geprocessed om te kijken of in de file
verwijzingen naar nieuwe URIS staan. Als er verwijzingen naar nieuwe URLS staan, dan
worden deze URIS op de queue gezet, om later op te halen en te onderzoeken. Om te
voorkomen dat de spider op pagina's komt waar hij volgens de auteurs van die pagina's met
mag komen, is er een standaard bedacht die aan een spider kan vertellen welke pagina's hij
niet moet ophalen, het zogenaamde robots exclusion protocol.

Robots exclusion protocol
(HTTP://INFO.WEBCRAWLER.COM/MAK/PROJECTS/ROBOTS/NOROBOTS-RFC . HTML)

Het robots exclusion protocol is een methode om aan te geven welke pagina's met door een
spider bezocht mogen worden. Dit kan onder andere gebruikt worden om spiders te weren
van pagina's die gegenereerd worden door een programma, om te voorkomen dat het
programma een heleboel pagina's gaat genereren. Voordat een spider begint met het
doorzoeken van een website, kijkt de spider eerst of er een bestand '/robots.txt' bestaat.
Wanneer deze bestaat wordt hij ingelezen en zorgt de spider ervoor dat de pagina's die daarin
staan als 'geen toegang' niet opgehaald worden.

Een voorbeeld robots.txt file:

User-agent: *

Disallow: /cgi-bin

Dit is de 'robots.txt' file die altavista gebruikt (http://www.altavista.com).

Hier wordt voor alle robots (User-agent: ') de toegang ontzegd tot de /cgi-bin directory
(Disallow: /tgi-bin).

Om dit te laten werken moet een spider natuurlijk we! het robots exclusion protocol
geImplementeerd hebben, anders haalt de spider we! de pagina's op waar hij niet mag komen.
De meeste spiders en zeker de spiders van de grote zoekmachines hebben het robots
exclusion protocol echter wel geImplementeerd
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Website 1 Breadth first sfte2

figuur 2: Dc zoekstrategieen van
volgorde van de nummering.

Depth first

Spider strategieen om het web te doorzoeken

Er zijn twee methoden hoe een spider kan navigeren
voordelen en nadelen:

over het web, elk met zijn eigen

Depth first strategic:
Bij een depth first strategie gaat een spider eerst 'de diepte in' bij een website. Hierbij worden
alle nieuw gevonden URLS vooraan de queue met op te halen files gezet. Het effect van deze
methode is, dat eerst alle pagina's van deze website worden bekeken, voordat de spider naar
de volgende website gaat. Doordat de spider alle pagina's van dezelfde website achter elkaar
ophaalt, kan dit nogal belastend zijn voor de webserver. Een zoekmacbine krijgt op deze
manier een gedetailleerde beschrijving van een website, maar het kan erg lang duren tot er
veel verscbillende websites in de database van de zoekmachine zitten.
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Breadth first strategie:
Hierbij gaat een spider 'de breedte in'. Alle nieuw gevonden URLS op een pagina worden
achteraan de queue met op te halen files gezet. Door deze methode worden verschillende
websites achtereenvolgens bekeken, voordat de spider de achterliggende pagina's van
websites gaat bekijken. Deze methode is minder belastend voor een webserver, omdat hij
met heel veel requests viak na elkaar krijgt van een Spider. Hierdoor krijgt de zoekmachine
vrij snel een algemene indruk van het web, maar pas na lange tijd precieze beschrijving van
websites.

Veel (grotere) zoekmachines gebruiken meer spiders, waarbij de verschillende spiders de
verschillende strategieen toepassen, om zo een beter verdeelde indexdatabase te krijgen.

Depth first Breadth first
Belasting van (web)server Hoog Laag

Dekking van Internet in
korte tijd

Laag Hoog

exacte beschrijving website
in korte tijd

Hoog Laag

flguur 3: Depth first vs. Breadth first

3.2.2. DE INDEXER

Een indexer ontvangt een file van de spider om deze te analyseren en op te slaan in de
zoekmachine. In het algemeen bestaat een indexer uit twee onderdelen: een summarizer en
een indexdatabase.

Summarizer

Een summarizer maakt (de naam zegt het a! een beetje) een samenvatting van een file. Dc
summarizer probeert om bepaalde eigenschappen van een document te vinden en te
beschrijven. Bijvoorbeeld het onderwerp van een textdocument, of de titel van een MP3-
liedje. Er bestaan vele methoden van summarizen, natuurlijk verschillend per filetype. Een
HTrvIL document heeft een andere summarizer nodig dan een ZIP-file. Dc grotere
commerciële webzoekmachines houden hun summarizing methodes ook geheim, om te
voorkomen dat mensen die informatie misbruiken om hoger op de resultaatlijst van de
zoekmachine terecht te komen of om te voorkomen dat anderen hun summarizing
algoritmen gebruiken om zo ook een goede zoekmachine te maken. Men blijft natuurlijk wel
commercieel denken.. ©
Enkele veelgebruikte summarizing methodes zijn:

Full text summarizing:
Dit is een van de simpeiste methoden: Sla gewoon de hele tekst op. Natuurlijk neemt dit we!
veel ruimte wanneer je een groot aantal pagina's in de database hebt. Een voordeel is echter
wel dat je zo geen textuele informatie verliest.
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Key word summarizing:
Bij deze methode probeert men die woorden van het document te vinden, die een goede
representatie van het document geven. Het vinden van de juiste keywoorden van een
document is erg lastig. Technieken die toegepast worden om keywoorden te vinden zijn:

woorden tellen: Kijk hoe vaak elk woord uit het document voorkomt in het
document. Dc kans is groot dat het onderwerp van het document
met het woord te maken heeft als het woord vaak in het document
genoemd wordt. Woorden die te vaak voorkomen zijn echter weer
geen goede keywoorden, neem bijvoorbeeld maar eens een
lidwoord als 'de'. Daarom wordt vaak een zogenaamde 'stoplist'
bijgehouden. Dc stoplist is een lijst waarin woorden staan die met
als keywoorden mogen worden opgeslagen.

META tags: In HTML is het mogelijk om in een aparte HTML tag op te geven
wat bet onderwerp van het HTML document is, of waar het
HTML document betrekking op heeft. Dit is de zogenaamde
META tag. Een voorbeeld van een META tag is:

<META NAME "keywords" CQNTENT= 'Ljst, met, kywor&'5

Bij deze tag kan de summarizer de keywordlijst achter
'CONTENT' gebruiken om een eigen keywordlijst op te bouwen
van het document. Helaas wordt de META tag vaak gebruikt om
summarizers op het verkeerde been te zetten en er zo voor te
zorgen dat bet document ook bij de zoekresultatcn opgeleverd
wordt, terwiji het document met over bet gevraagde onderwerp
gaat.

Bij het bepalen van keywoorden van een document, wordt ook vaak gekeken naar de positie
van het woord in de tekst. Staat een woord bijvoorbeeld in de titel, dan wordt een woord
belangrijker geacht dan wanneer bet woord ergens onderaan in de tekst staat. Ook woorden
die vetgedrukt staan, of woorden in een groter font worden beoordeeld als 'belangrijker dan
de andere woorden in de tekst'.

Verder zijn er veel summarizers die nog wat extra informatie over een document genereren.
Bijvoorbeeld wie de auteur is, of de datum waarop de file is aangemaakt.

Indexdatabase

In de indexdatabase wordt de samengevatte informatie daadwerkelijk opgeslagen. Net als er
veel summarizealgoritmen zijn, zijn er ook veel methoden om de indexdatabase te
implementeren. Dit kan een simpele textfile zijn, of een SQLdatabase. Dc indexmethode en
de wijze waarop de summarizer werkt, zijn afhankeijk van elkaar. Veel zoekmachines
gebruiken een techniek die inverted index heet. Een andere techmek is bet zogenaamde
Vector space model.
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inverted index:
Dc naam inverted index is gebaseerd op 'inverted file'. Bij een normale file kun je bij de
regelnummers zien welke woorden op die regel staan. Dit werkt precies andersom. Hier heb
je een gesorteerde lijst van woorden en kun je zien welke files erbij horen. Alle (key)woorden
die ooit op een website zijn gevonden zijn gesorteerd, en bij elk woord staan verwijzingen
naar documenten (en bij een full-text index soms ook nog de exacte positie in het document)
waar dat woord in zit. Meestal worden woorden die vaak voorkomen in veel documenten
met in de index gezet, om ruimte te besparen. Dit is de zogenaamde stoplist.

docl.htm, doc3.htm, tekst.html
doc2 . htm, uit leg. htm

dod . htm, verhaal . html

figuur 4: Simpel voorbeeld van een inverted index

Vector space model:
Bij het vector space model worden de eigenschappen van een document (komende uit de
summarizer) omgevormd naar een t-dimensionale vector (aannemende dat er t

eigenschappen uit de summarizer komen) en deze vector wordt opgeslagen in de database.
Wanneer dan een query wordt gedaan op de database, wordt de query ook omgevormd naar
een t-dimensionale vector en worden die documenten geretoumeerd waarvan de hoek
(cosinus) tussen de documentvector en de query-vector bet kleinste is. De hoek (cosinus)
tussen de twee t-dimensionale vectoren kan als volgt worden berekend:

Cos(docvector , queryvecto r) =

document 2

query

docvector queryvecto r

docvector12 queryvecto r,

Document 1

2

figuur 5: Vector space model voor t2. In dit geval wordt document 2 geretoumeerd.
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3.2.3. DE QUERY ENGINE

Dc query engine is het dee! van de zoekmacbine waarmee je vragen (queries) kunt stellen aan
de zoekmachine. De Query engine bestaat uit de user interface en de query processor.

Wat is een query
Een query is cen vraag die je aan de zoekmacbine kunt stdllen. Als query kun je bijvoorbeeld
een woord intikken waarnaar je wilt zoeken. Wanneer je bijvoorbeeld alle documenten wilt
hebben waarin het woord "pyramide" staat, dan tik je het woord "pyramide" in. Over het
algemeen genomen is de syntax van een query niet strikt en werkt het meestal op de
volgende standaard manier:

Query Omschrijving
woord Zoek op dit specifieke woord

woordi woord2 Zoek de documenten waar I van beide
woorden, of beide woorden inzitten

"woordi woord2" Zoek de documenten waar de string
"woordi woord2" inzit

woordi AND NOT woord2 Zoek de documenten waar woordi beslist
we! inzit en woord2 beslist met

"+woordl —woord2" Zelfde a!s bovenstaande

Natuurlijk is een query met beperkt tot maximaa! twee woorden, maar kun je dit met een
willekeurig aanta! woorden doen.

User interface

De User Interface is het dccl van de zoekmachine wat je ziet als gebruiker. Via de User
Interface doe je queries op de zoekmachine. Een typische user interface is een webpagina,
met daarop een tekstvak waarin je je vraag aan de zoekmachine kunt tikken, bijvoorbeeld de
google user interface (http: / /www.google.com):
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Dons

figuur 6: Dc Google user interface

Query processor

Dc Query processor ontvangt van de user interface de vraag (query) van de gebruiker en
verwerkt deze. Vervolgens geeft de query processor de resultaten uit de database weer terug
aan de gebruiker, meestal in de vorm van een webpagina.

Technieken gebruikt door de query processor:

Full text search:
Dit is de meest simpele methode. Bij deze methode worden de woorden in de query
gematched tegen de woorden in de database. Dc pagina's met de woorden die het beste
matchen (bijvoorbeeld omdat de querystring volledig voorkomt in het document, of omdat
het grootste dee! van de querystring matched), worden geretoumeerd. Onderstaande
technieken zijn meestal een aanvulling op de Full text search.

synoniemlijsten:
Wanneer synoniemlijsten worden gebruikt, kan naast het zoeken op het woord in de query,
ook gezocht worden op de synoniemen van dat woord. Een database met synoniemen wordt
ook wel een thesaurus genoemd.
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'Klinkt als' lijsten:
'Klinkt als' lijsten worden op ongeveer dezelfde manier gebruikt als synoniemlijsten. Hierbij
staan er echter met synoniemen in de lijst, maar woorden die fonetisch (bijna) hetzelfde zijn.

Stemming:
Bij stemming houdt de query processor ook rekening met de stam van een woord. Wanneer
iemand bijvoorbeeld naar 'fietsen' zoekt, krijgt hij ook resultaten terug met het woord 'fiets'.
Dc standaardmethode voor stemming gebruikt een lijstje met alle mogelijke strings die aan
de stam van een woord geplakt kunnen worden en dan nog een geldig woord opleveren.
Wanneer je nu de stam van een woord wil hebben, haal je de langst mogeijke string die in
het lijstje staat ervan af. Helaas kan deze methode ook een stain van een woord opleveren
die geen stam van een woord is. Bijvoorbeeld: wonen -> won, terwiji de stain van wonen
woon is.

Ranking:
Bij ranking worden de opgeleverde documenten gesorteerd op 'mate van voldoening aan de
query'. Het document dat het beste matched met de query wordt het eerste opgeleverd en
het document wat het slechtste matched wordt als laatste opgeleverd. Er zijn verschillende
ranking methoden, vaak nauw samenhangend met de summarizer. De ranking methode is
afhankeijk van wat er door de summarizer wordt opgeleverd (Full Text, samenvatting, Meta
Data). Enkele ranking methoden:

• Woorden tellen (Bij Full Text)
Een document wordt hoger geranked naarmate het woord waarop je zoekt
vaker voorkomt in de tekst.

• Voorkomen van je zoektermen in het document (Bij Full Text)
Als je meerdere zoektermen hebt ingevoerd bij je Query, dan wordt gekeken bij
welk document de meeste zoektermen voorkomen in het document. Deze
wordt dan hoger geranked.

• Positie van woorden in het document (Zowel Full Text als Samenvatting)
Hierbij wordt rekening gehouden met de positie van het zoekwoord/de
zoekwoorden in het document. Komt het zoekwoord bijvoorbeeld voor in de
titel van het document, dan wordt het document hoger geranked dan wanneer
het in de body van het document staat. Wordt het zoekwoord gevonden in de
URL van het document, dan krijgt het weer een hogere ranking dan wanneer het
in de titel staat.

• Ranking op basis van MetaData (Samenvatting)
Deze methode is sterk afhankelijk van wat de summarizer heeft opgeslagen als
samenvatting van een bestand. Hierbij wordt geranked aan de hand van de
eigenschappen die de summarizer opslaat. De zoekmachine van Google kijkt
bijvoorbeeld onder andere naar vanaf waar een pagina met een gevonden
zoekterm gelinked is. Een pagina krijgt en hogere ranking wanneer die link
vanaf een kwalitatief goede pagina komt, of wanneer die pagina een boel
gelinked is vanaf andere pagina's.
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Boolean search:
Boolean search is het gebruik maken van Boole operatoren als (AND, OR, NOT) om je
query specifieker te kunnen definiëren. voorbeeld: ¶Egpt AND NOT pyramid', om
documenten over ete te krijgen waarin het woord jiramid' niet voorkomt.

Omschrijving operator Werking
Termi AND Term2 Docsçrerml) Docs(Term2)
Termi OR Term2 Docserm1) U Docs('Term2)

NOT Termi Docs - Docs(Terml)

Reguliere expressies:
Ook reguliere expressies worden gebruikt om je query specifieker te kunnen definiëren. Een
reguliere expressie is een formule om een verzameling van woorden mee te kunnen
beschrijven. Voorbeeld: b*l levert documenten op waar woorden instaan die beginnen met
'b' en eindigen met '1' en waartussen 0 of meer andere tekens staan. Dus pagina's met
woorden als 'bol' en 'bal', maar ook 'buil' worden opgeleverd.

3.3. HOE WORDT DE KWALITEIT VAN EEN ZOEKMACHINE
BEOORDEELD?

Dc kwaliteit
"recall".

van een zoekmachine wordt afgemeten aan de begrippen "precision" en

Precision: Het aantal relevante documenten dat wordt geretourneerd gedeeld door het
totaal aantal documenten dat wordt geretourneerd. In ideale
omstandigheden is precision 1. Dit is vrij eenvoudig te bereiken door
hooguit 1 relevant document op te leveren.

Recall: Het aantal relevante documenten geretourneerd gedeeld door het totale
aantal relevante documenten in de index database. In ideale
omstandigheden is recall 1. Natuurlijk is dit heel gemakkelijk te bereiken
door gewoon alle documenten in de indexdatabase op te leveren.

In de praktijk probeert men altijd een zeker optimum te vinden tussen precision en recall
door bij de ranking van een document een threshold in te stellen. Wanneer gevonden
documenten beneden die threshold scoren, worden ze niet opgeleverd.
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figuur 7: Recall vs Precision grafiek

Na deze overvlucht over de werking van zoekmachines, gaan we in het volgende hoofdstuk
een aantal freeware zoekmachines wat nader bekijken, zodat we een zoekmachine kunnen
kiezen die we kunnen gebruiken voor onze eigen kennismanagement zoekmachine.
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4. BESCHRIJVING VAN BEKEKEN
ZOEKMACHINES

4.1. INLEIDING

Op het Internet zijn een aantal zoekmachines te vinden, die vrij te gebruiken en aan te
passen zijn (freeware). Een aantal daarvan heb ik gedownload en in dit hoofdstuk gaan we
deze wat nader onder de loep nemen. Dc volgende zoekmachines worden in dit hoofdstuk
besproken: Harvest, Alkaline en HT://Dig.

4.2. BESCHRIJVING HARVEST

Platform

Unix/Solaris/Linux met (voorkeur voor) Pen 5.0 + gemnstalleerde H1TP server

Mogeijkheden

Ten eerste, Harvest is met bedoeld als een volwaardige WEBspider. Het is
voornamelijk bedoeld om (grotere) websites en files op een intranet te indexeren.

Informatieverzameing:
Harvest kan op verschillende manieren informatie verzamelen, namelijk via
HTTP, FTP, Gopher, NNTP en via het locale filesysteem. Harvest kan een
heleboel verschillende bestandsformaten indexeren. Indexing wordt standaard
gedaan met behuip van het pakket 'Glimpse'.

Zoeken:
J e kunt door Harvest zoeken met behulp van een Web-interface. (Partiële)
reguliere expressies zijn toegestaan. Verder kun je kiezen of er typefouten
toegestaan worden in de zoekwoorden en je kunt zoeken op deelwoorden.
Ook is het mogelijk om Boolean expressies te gebruiken (+/- tekens die

aangeven of woorden wel of met mogen voorkomen in de tekst).

Componenten

Gatherer: Speurt door files heen en past de output van deze files
zo aan, dat de indexer er mee kan omgaan. Dit is dus
met andere woorden de spider.

Broker: interface naar de indexer. Communiceert met
(meerdere) Gatherer(s) via SOIF (zie onder).
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Indexer: Mag zelf gekozen worden. Standaard wordt Glimpse

gebruikt.

Gebruikte technieken

SOlE:
Bij de communicatie tussen Gatherer en Broker wordt SOIF gebruikt.
(Summary Object Interchange Format) Dit is een grammatica waarmee attributen en
hun eigenschappen mee doorgegeven kunnen worden zodat deze informatie kan
worden gebruikt bij het indexeren. Zo kan hiermee bijvoorbeeld expliciet de auteur
of de titel van een document doorgegeven worden.

Glimpse:
Glimpse is het indexmechanisme wat standaard bij Harvest gebruikt wordt.
Glimpse gebruikt een eigen ontworpen mdexeringssysteem wat ongeveer een
inverted index is. Hierbij wordt elk woord wat in een document of in een summary
staat precies één keer opgeslagen met een verwijzing naar een blok tekst van het
document waar het woord gevonden is. Er wordt eerst in de index gezocht naar het
woord. Wanneer er verwijzingen naar bepaalde blokken gevonden zijn, dan worden
die blokken nog eens sequentieel doorlopen.

Mogelijkheid tot aanpassing/uitbreiding

Alle sourcecode is bijgeleverd en (behalve Glimpse) gepubliceerd onder de
GNU public license.

Conclusie

In mijn ogen is dit systeem wel een goede kanshebber om uit te breiden.
Alhoewel veel informatie van dit systeem enigszins verouderd is,
(meest recente publicatie is van 1997) is redelijk duidelijk gedocumenteerd
wat er allemaal moet kunnen.

Website Harvest:

http://www.tardis.ed.ac.uk/harvest/
http://www.arco.deFkj/
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4.3. BESCHRIJVING HT://DIG

Platform

Unix/Linux met C en C++

Mogeijkheden

ht://Dig is een zoekmachine, bedoeld voor het indexeren van (bedrijfs-) websites.
Het programma spidert en indexeert HTML en Text pagina's over het www.

Informatieverzameling:
Informatieverzameling gaat via HTTP. Je geeft aan de spider op weike uris
doorzocht moeten worden. Deze worden geparsed, en de links gevonden op
de pagina's worden vervolgens gespidered.

Zoeken:
Het doorzoeken van de index bij ht://Dig gaat met behuip van een
webinterface. ht://Dig kan omgaan met Boolean expressies (AND en OR).
Verder kan er gezocht worden op een deel van de complete database in piaats van
de hele database. Dit zou gebruikt kunnen worden om meerdere websites in de
database te hebben staan, terwiji je maar resultaten op één website zoekt.

componenten

htdig: Dc internetspider. Deze component loopt alle links af op een
pagina en haalt alle unieke woorden eruit.

htmerge: De woorden die htdig heeft gevonden, worden door htmerge
gemndexeerd.

htnotify: Deze component zorgt met behuip van META-informatie nit een
HTv[L-document dat de auteur van het HTML-document een
notificatie krijgt, wanneer er cen bepaalde datum die in het
document gespecificeerd bereikt is.

htfuzzy: Kan door htmerge gebruikt worden om op een andere manier
te indexeren, waardoor 'fuzzy searches' mogdijk worden.

htsearch: De query-engine om door de woorden in de index heen te
zoeken. htsearch kan omgaan met boolean searches.
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Gebruikte techmeken

htfuzzy kan op de volgende manieren indexeren:

Soundex: Houdt bij het creëren van de database rekening met woorden
die hetzelfde klinken.

Metaphone: Houdt net als Soundex rekening met woorden die hetzelfde
klinken.

Endings: Creeert twee databases die kunnen worden gebruikt om
algemene woordeinden te matchen, om zo woorden te kunnen
vinden die er hetzelfde uitzien.

Synonyms: Creeert een database met synoniemen vanuit een tekst
database met synoniemen. Deze database kan dan door
htsearch gebruikt worden.

Mogeijkheid tot aanpassing/uitbreiding

Sourcecode wordt bijgeleverd en verspreid onder de GNU public license.

Conclusie

Leuk programma, maar de mogelijkheden zijn een beetje beperkt. Dit
programma is echt gericht op het indexeren van websites.

Website ht://Dig

http://www.htdig.org/

4.4. BESCHRIJVING ALKALINE

Platform

Windows NT/Windows 2000/Unix/Linux

Mogelijkheden

Alkaline is ontworpen voor het indexeren van grote tot heel grote websites.
Verder is Alkaline in staat om grote aantallen queries te verwerken.
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Informatieverzameing:
Pagina's worden opgehaald via HTTP. Je kunt opgeven weike sites gel
ndexeerd moeten worden en vanaf de pagina's van deze site worden de
gevonden uris verder gespidered.

Zoeken:
Zoeken wordt gedaan met behuip van een web-interface. Ook
Alkaline kan omgaan met boolean searches. Verder kun je zoeken op
deelwoorden.

Alkaline is in staat om verschillende bestandstypen naast HTv[L te indexeren,
zoals bijvoorbeeid Adobe PDF bestanden.

componenten

Omdat Alkaline als een commercieel produkt ge-exploiteerd wordt, is er geen
sourcecode of technische documentatie beschikbaar.

Gebruikte technieken

Alkaline gebruikt een techniek die ze zeif 'Cellular expansion aigorithm' noemen
voor het indexeren en zoeken. Er wordt niet precies verteld wat dit inhoudt, maar
men wil nog wel kwijt dat dit een bepaalde hashing techniek is.

Mogeijkheid tot aanpassing/uitbreiding

Weinig. Het programma is uit te breiden voor bepaalde bestandstypen door
filters te schrijven, maar de sourcecode wordt met bijgeleverd, dus het programma
zeif is met te veranderen. Verder is er geen technische documentatie te vinden.

Conclusie

Dit ziet eruit als een goede zoekmachine, maar het zai erg moeilijk (zo met
onmogeijk) worden om deze eventueel uit te breiden, omdat er geen technische
documentatie of sourcecode voorhanden is. In principe is het wei mogelijk om een
filter voor bepaalde bestandsvormen te schrijven.

Website Alkaline

http://www.vestris.com/aikalinel
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4.5. MIJNKEUZE

1k heb besloten om de 'Harvest' zoekmachine te gebruiken. Deze keuze heb ik gebaseerd op
de volgende redenen:

• Er is documentatie over de werking van Harvest aanwezig.
Dc documentatie is weliswaar van een verouderde versie, maar is -voorzovcr nu te zien
is-, nog goed te gebruiken voor de huidige versie van de software.

• De volledige sourcecode is beschikbaar en uitgebracht onder de GNU public
license.
(B ehalve van de indexer Glimpse, deze is uitgebracht onder een aparte licentie, maar
ook hiervan is de volledige sourcecode bijgeleverd.)

• De software is flexibel.
Zelfs op dit moment kan Harvest a! verschillende bestandstypen indexeren. Ook kan
Harvest spideren op andere manieren dan via HTTP, zoals bijvoorbeeld FTP of NNTP.
Verder ondersteunt de software verscbillende indexers, dus kun je ook andere indexers
dan Glimpse gebruiken.

Geen van de andere bovenstaande zoekmachines is zo flexibel en open als Harvest, daarom
lijkt Harvest mij de meest logische keuze. Het volgende hoofdstuk zal een preciezere
beschrijving van Harvest en zijn mogcijkheden geven.
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5.

5.1.

BESCHRIJVING VAN HARVEST

INLEIDING

Harvest is een zoekmachine, oorspronkeijk ontwikkeld door de universiteit van Colorado.
Harvest is ontworpen om een kleine tot middeigrote index te onderhouden. Verder is de
software niet alleen in staat om via het web (HITP) te indexeren, maar ook via verschillende
andere protocollen zoals bijvoorbeeld FTP. Harvest is modulair opgebouwd, waardoor het
redeijk eenvoudig moet zijn om een module door een andere module te vervangen,
bijvoorbeeld wanneer je een andere indexer wilt gebruiken. De sourcecode van Harvest is
volledig vrijgegeven onder de GNU Public License.

5.2. ARCHITECTUUR

De twee belangrijkste onderdelen van Harvest, zijn de Gatherer en de Broker. De gatherer
spidert langs databronnen en maakt een samenvatting ervan, de broker ontvangt deze
informatie weer van een of meer gatherers en zorgt ervoor dat deze gemndexeerd wordt. Ook
biedt de Broker een web-query interface aan, zodat je vragen kunt stellen aan de Harvest
zoekmachine.
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Een Gatherer kan van meerdere databronnen spideren. Ook kan een gatherer zijn data weer
exporteren naar meerdere brokers, bijvoorbeeld om redundantie te waarborgen. Een Broker
kan van meerdere gatherers informatie indexeren, maar kan ook informatie indexeren van
andere brokers door querys naar de andere broker te sturen. Zo kan de ene broker nog
specifiekere informatie opslaan dan de andere broker.

5.2.1. GATHERER

Gatherer is de Spider en de summarizer van Harvest. De module is in staat om via HTTP,
FTP, Gopher, NNTP en locaal filesysteem bestanden van verschillend type te downloaden
en te analyseren. Na de analyse van bestanden wordt de resultaatdata van de analyse in een
vast attibuut-waarde formaat (SOIF) via de Gatherer daemon gatherd aangeboden aan de
broker om geindexeerd te worden. Gatherer ondersteunt het robots exclusion protocol.

gatherer

Dit programma is de echte spider. Je kunt door zogenaamde Rootnodes en Leavenodes op te
geven in een configuratiefile gatherer vertellen waar hij moet spideren. Een Rootnode is het
begin van een spidertocht, waarbij hij recursief andere URLS mag volgen. Bij een Leafnode
mag hij alleen de opgegeven URL volgen en daarna moet hij stoppen. Wanneer een file door
gatherer wordt gevonden, wordt de filenaam aangeboden aan Essence, de summarizer.

Essence

Als Essence een file aangeboden krijgt van gatherer, dan wordt eerst gekeken of de file een
file-extensie heeft waarvan is aangegeven dat deze geIndexeerd mag worden. Als dit een
geschikte file is, dan wordt de file opgehaald voor verdere analyse. Bij het analyseren van een
file met een filetype wat herkend is door Essence, gebruikt Essence een summarizer specifiek
voor dat filetype. De summarizer moet de gesummarizede informatie in een specifiek
attribuut-value formaat opleveren, genaamd SOIF.
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SOIF:
Met behulp van SOIF (Summary Object Interchange Format) kun je een beschrijving maken
van een file. In een SOIF template kun je de informatie over een file opslaan die je zelf wilt.
De grammatica van SOIF is als volgt:

SOIF
OBJECT
A7TRIBUTE-LIST
A1TPJBUTE
TEMPLATE-TYPE
IDENTIFIER
VALUE
VALUE-SIZE
DELIMiTER

OBJECT SOIF I OBJECT

— @ TEMPLATE-TYPE { URLA7TRIBUTE-LJST)
— ATTPJBUTE AT1TRIBUTE-LIST I ATTPJBUTE

IDENTIFIER { VALUE-SIZE } DELiMiTER VALUE
-+ Alpha-Numeic-Sting

—+ A1pha-Numenc-Sting

—* Arbitrary-Data

— Number

—÷ :<tab>

figuur 10: Grammatica van SOIF

VALUE mag elke vorm van data zijn. Het is dus in principe mogelijk om zelfs audio- of
videosignalen in een SOIF template op te slaan.

@FILE { Imp3lmusic/
Update—Time{9}:
Description{7}:
Keywords {7}: taxman
Last-Modification—Time{9}:
Time—to—Live{7}: 2419200
Refresh—Rate{6}: 604800
Gatherer-Name{ 17 }:
Gatherer-Host{17}:
Gatherer-Version{5}:
Type{7}: MP3Fi1e
File—Size{7}:
MD5(32}:
album(31}:
artist{31}:
comments {31
genre{5}:
title{31}:
year{31}:

1.6.0

figuur 11: SOIF voorbeeld. Dit is de gesummarizede informatie van een MP3 song.
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Gatherd
Wanneer gatherer en Essence klaar zijn met spideren en summarizen, kan gatherd aan de
slag. gatherd is een daemon die de gesummarizede informatie exporteert naar een Broker.
Hiervoor heeft gatherd een poort in gebruik, die gebruikt kan worden door de broker om
contact te zoeken met gatherd. Dc gatherer database kan via een gecomprimeerde datastream
naar de broker verzonden worden om netwerkload zo laag mogelijk te houden.

5.2.2. BROKER

Dc broker ontvangt een (gecomprimeerde) stream van een of meer gatherers en zorgt ervoor
dat deze informatie in de indexdatabase opgeslagen wordt. Ook biedt de broker een query-
interface naar de gebruiker in de vorm van een webpagina.

Indexing

De Broker dient als een soort interface tussen de Gatherers en de werkeijke indexer. Door
deze tactiek toe te passen, is het vrij eenvoudig om de indexer te vervangen door een andere
indexer. Standaard wordt Glimpse als indexer gebruikt, maar de broker is voorbereid om
indexers als WAIS of Nebula te gebruiken.

Web Query interface:

Queer Interlace to the lest server B,oket - Horeosolt Iritesnet Enploeer_____________________________________________________

QiwiI

Press button to eubsrsityour query or reset the f Submit

Pleats send qlaestionu wsdcosrreurtr to tie orr,eee,mi,edril

J Dons

figuur 12: De standaard query interface van een broker
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Query Interface to the test server Broker

This Broker won built usitg the jjI sylteeL You nay ernst he focfo on2tuonru. 051005' SiJIutitci sboe*tles Beoksr.

Enter pow quory m th. boo below.

Qry Optt.: 'I
• Cone nssn,itivs

• Keywords mitch on word boonduiet

• Numb.rofspeUingerrors ellowed INone J

Resh Set Opth: t

• F Disploymstchedknsl
F Displsyebj.ctd.ecsiptions(ifsvtiuibIe)

o r Displsyhnks to sndexed content swore

• Memumnunsberofobjectsdowed 5 or

• Mnsmwenumber istitched hees per object: FEJ I
• Mexortum number ofrelulta (objects+lineo combine) utowed:



Querys op de gemdexeerde data stuur je naar de broker met behuip van een web-formulier.
Dc Broker ondersteunt de volgende mogeijkheden bij querys (met dank aan Glimpse):

• Case-insensitive en Case-sensitive queries:
Er kan gekozen worden of er onderscheid moet worden gemaakt tussen k!eine
letters en hoofdletters in de query.

• Matchen van delen van woorden, hele woorden, of zinnen

• Boolean search

• Toestaan van 0, 1 of twee spellingserrors

• queries op attributen in de SOIF grammatica
J e kunt bijvoorbeeld zoeken op het "title:" attribuut.

• Een simpele vorm van reguliere expressies
Onder andere het gebruik van wildcards (zoals bijvoorbeeld C*1) is toegestaan.

• Het begrenzen van het aantal resultaten dat wordt opgeleverd

• Weergeven van de matched lines:
Dit betekent dat de regels waar (een dee! van) de query in herkend is, weergegeven
kan worden bij de resultaten.

5.2.3. GLIMPSE

Glimpse (GLobal IMPlicit SEarch) is de indexer die standaard bij Harvest wordt geleverd.
Het pakket is met ontwikkeld door de makers van Harvest, maar door de universiteit van
Arizona. Glimpse is vrij te gebruiken voor (universitair) onderzoek, de Amerikaanse overheid
en Non-Profit organisaties, maar bedrijven moeten een licentie kopen.
(http: / /glimpse.cs.arizona.edu/)

Werking van Glimpse:
De methode die Glimpse gebruikt bij het zoeken wordt door de ontwerpers The Two Level
Quey Approach' genoemd. De indexdatabase is een soort mix tussen een full inverted index
en een sequentië!e searchdatabase zonder inverted index. In principe is de database een
volledige inverted index, maar een entry in de indexdatabase verwijst met naar een exacte
positie binnen een document, maar naar een blok van woorden in dat document. Dit heeft
als voordeel dat a!s een woord vaker voorkomt binnen een blok, dan hoeft er maar één keer
een verwijzing naar dat blok te komen, in p!aats van voor elk voorkomen van dat woord een
beschrijving van de exacte locatie.

Wanneer flu een query op de indexdatabase wordt gedaan, wordt er gekeken in twee stappen.
Eerst wordt in de inverted index gekeken naar blocks die op de query kunnen matchen.
Vervolgens worden de geselecteerde blocks sequentieel doorlopen om te zien of de query
ook echt matched.

Bij een Boolean search query wordt ongeveer hetzelfde gedaan. Bijvoorbeeld voor de query:
fiets AND bel. Hierbij wordt gekeken welke blokken opfiets matchen, en welke blokken op bel

matchen. Vervolgens wordt van de gematchte blokken op fiets en de gematchte blokken op
bel de doorsnede genomen.
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5.3. TEST VAN HARVEST DOOR MP3 FILES TE
INDEXEREN

Bij Evermind is een machine te vinden, waarop erg veel MP3 bestanden (± 13GB, ongeveer
3500 files) zijn opgeslagen. Deze grote hoeveelheid aan data is het ideale proefkonijn om
Harvest op te testen.

MP3
MP3 staat voor MPEG-i layer 3 (MPEG: Motion Pictures Experts Group) en is een
codering om audio op een efficiënte manier op een computer op te kunnen slaan. Het
forn-iaat is momenteel erg populair op het Internet en wordt veel gebruikt om liedjes uit te
wisselen.

1d3

In een MP3-file zit een header waarin je gegevens over de song kunt opslaan, zoals
bijvoorbeeld de titel en de artiest. Deze header wordt de 1d3-tag genoemd en is te vinden op
128 bytes vanaf het eind van de file. (Dit is Id3vl, er is ook nog een versie 2, daarin kunnen
meer gegevens worden opgeslagen en deze werkt op een andere manier.)
Dc 1d3-tag bestaat uit de volgende velden van een vaste grootte:

• 1d3 herkenningstag (3 bytes)
Deze tag wordt gebruikt om een 1D3 tag te herkennen. Als de string '11)3'
op 128 bytes vanaf het einde van een file te vinden is, dan is een ID3vl tag
aanwezig in de MP3-file.

• Titel (30 bytes)
Dc titel van de MP3 song.

• Album (30 bytes)
Dc albumnaam van de MP3 song.

• Artiest (30 Bytes)
De artiest/band die de song gemaakt heeft.

• Jaar (4 bytes)
J aar van ultgave.

• Additioneel commentaar (30 bytes)
Ruimte voor een kleine aantekening.

• Genre (1 byte)
Het genrebyte is een index in een tabel met genres, om zo de song in een
categorie te kunnen indelen.

Indexeren van MP3 met Harvest

Om ervoor te zorgen dat Harvest MP3 files kan indexeren, moet je er eerst voor zorgen dat
er een Gatherer aanwezig is die gebruikt kan gaan worden om MP3-files te indexeren.
Vervolgens moet de Gatherer zo geconfigureerd worden dat deze MP3 files kan herkennen
Dit kun je doen door in de configuratiefiles van Essence te zeggen dat ".mp3" een MP3-file
is. Ook moet je aan de Gatherer melden dat MP3-files opgehaald mogen worden voor
analyse. Vervolgens koppel je in diezelfde configuratie file een 'custom-made' summarizer
aan het type MP3-file.
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MP3 summarizer
De MP3 summarizer moet de MP3 file analyseren en van de MP3-file een summary maken
in het SOIF formaat. Om de summary te maken kun je heel mooi gebruik maken van de
ID3vl tag, indien aanwezig. Mocht de ID3vl tag met aanwezig zijn, dan probeer je wat
informatie af te leiden uit de filenaam van de MP3-file. Een van de naming conventies van
een MP3-file is namelijk: 'artiest — songnaam.mp3'. Als ook deze conventie met is gebruikt,
dan neem je de filenaam als titel. Zie figuur 11 voor een voorbeeld van een gesummarizede
MP3 file.

Connectie met de Broker
Als laatste stap voor het indexeren van MP3-files moet je ervoor zorgen dat de broker een
connectie met de MP3I11e gatherer accepteert, dit doe je in de configuratiefiles van de broker.

Aanpassen van de resultaatpagina's en de gebruikersinterface

Gebruikersinterface
Om de gebruikersinterface van Harvest aan te passen, schrijf je een HTML pagina, met
daarin een webform. Het webform koppel je aan het zoek-cgi-programma van de broker.

] Evetusénd hoisepaqe zoekisachne Mc,oicll Inteinel £ iplo,e,

_____________ ___-—____

-. (3 Li t
Bail fd Stqe RáWt Horns S.aidt Favodet Hatey FtAScissn

4ind MP3searchengine

Query:J Seerciti

QueryOptions: Resuit.SetOpthsH::

P Case insensitive r Display matched lines
•1

Keywords match on word r Display object descriptions (if available)boudaries

Number of spelling errors
i— Display inks to Indexed content summary

allowed:

[J Maximum number of objects allowed:

Show Attributes: [ThTJ Maximum number matched lines per object:

Genre J Maximum number of results (objects+ lines combined)
allowed:

Efl
figuur 13: Querypagina van MP3 zoekmachine
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Resultaatpagina
Dc resultaatpagina van Harvest wordt gegenereerd door het broker cgi-programma. Dit
programma heeft een configuratie file als invoer en deze file kun je aanpassen naar eigen
smaak met HTML code.

]Broke, Que: Retufto b, d,eet Msorotobt bnteone Eopkoeo -
Back ud:.$aop Re*eah Hens Ssa,ch FaviIss Hiboy F4$cooen

A&eos Jøj roe cjeo eeb&hoke:-teot&cos&Ing&wedl c-ito e-uIetetrhutet&4e-yee& O&edneBaç.1 O&macen.10)J0GojJLWos

—street

artist: Eanic Street Preachere ir.i

ierv reuIt fcr:

15 Returned Object(s).
ink tn ile

artist: SantO Street Preachers
title: The Everiseting
year: 2000

lITiJW -—-__-
artist: Nanic Street Preachere
titLe: Teuneat
year: 2000

llflLt2fJJf.t

,(
I'I

urianr
artist:
title:
year:

Sting
Noon over bourbon Street

1955

lint: tc tL

artist: Esnoic Street Preachers
title: Nobody Loved You
year: 2000

%h*:

figuur 14: Resultaatpagina van MP3 zoekmachine

Testresultaten

Het indexeren van de totale MP3 boom aanwezig bij Evermind, duurde ongeveer 40
minuten. De tijd die nodig is om resultaat op je scherm te krijgen van een query op de
database is 1 a 2 seconden.
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5.4. CONCLUSIE

Harvest is een zoekmachine die bijna voor alle onderdelen extreem aanpasbaar is naar eigen
smaak. Alleen op het gebied van de indexmethode leunt deze redelijk zwaar op Glimpse en
zit je aardig vast aan de SOIF template voor META data. Het is mogeijk om Glimpse te
vervangen door een andere indexeringsmethode, maar dat is een nogal drastische operatie,
zeker voor methoden die met standaard door Harvest ondersteund worden. Doordat je de
summarizers zelf kunt schrijven en deze kunt 'inpiuggen' op het systeem is het wel mogelijk
om van vrijwel alles een index te bouwen die door de zoekmachine gebruikt kan worden,
zoals gedemonstreerd met de MP3 zoekmachine. Een voordeel van Harvest is dat het op
meerdere manieren naast H1TP kan spideren. Het spideren over een lokaal netwerk of zelfs
op een lokale harde schijf is een groot pluspunt voor Harvest boven andere freeware
zoekmachines.

Samengevat: Harvest lijkt mij geschikt om te gebruiken als basis voor de Word zoekmachine,
vanwege het feit dat deze op het lokale netwerk kan spideren en omdat de zoekmachine via
de summarizers vrijwel alles kan indexeren.

Nu hebben we gezien wat er op het gebied van de zoekmachine ongeveer mogelijk is. Maar
natuurlijk moeten we om kennismanagement op de documenten van Evermind toe te
kunnen passen, ook nog bepalen welke informatie we van de documenten gaan bewaren, en
op welke manier we dat gaan doen. Het volgende hoofdstuk geeft daarom een overzicht over
META data, en bespreekt daarin wat voor vormen van META data er zijn en op welke
manier ze we! worden toegepast.
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6. META DATA

6.1. INLEIDING

Meta data is informatie over informatie. Een voorbeeld van Meta data is de 1D3 tag van een
MP3 bestand. Met behuip van Meta Data kun je de inhoud van een document op zo'n
manier beschrijven dat deze eenvoudiger voor een machine is te begrijpen dan natuurlijke
taal. Meta data zou dus ook prima te gebruiken moeten zijn voor het opslaan van informatie
over de Evermind templates. In dit hoofdstuk beschrijf ik een paar veel toegepaste
methoden van Meta data. Sommige methoden beschrijven hoe je META data kunt opslaan,
andere methoden beschrijven wat je als META data moet opslaan.

6.2. META DATA IN HTML

HTML heeft een ondersteuning voor META data. Er is een schema voor het embedden van
META data in een HThIIL document gedefinieerd. Wat je aan META data wilt opslaan, mag
je zelf bepalen. META data in HTML plaatsen is te doen via de zogenaamde META tag.
(zie: http://www.w3.orgii.'R/lnml4/struct/global.htrnl#h-7.4.4)

6.2.1. METATAG

Dc META tags mogen alleen gedefinieerd zijn in het 'HEAD' dee! van een HTML file en is
steeds een attribuut met een willekeurige value. De toegestane waarden van een attribuut zijn
met voorgedefmieerd en mag je dus zeif kiezen. Echter er zijn een paar namen voor
attributen die gebruikt worden door bijvoorbeeld zoekmachines.
Er zijn vier mogeijke attributen in een Meta Tag, nameijk

• NAME
De naam van de META informatie. Zoals gezegd is niet vastgelegd welke
waarden NAME allemaal mag hebben, dat is helemaal vrij te kiezen. Er zijn
alleen een paar waarden die door zoekmachines gebruikt worden voor het
verzamelen van standaard informatie over een HTIvIL document, zoals wie
bijvoorbeeld de auteur is, of wat de keywords van het document zijn.

• CONTENT
De inhoud van de META informatie (Dit is het enige attribuut wat binnen de
META tag verplicht aanwezig moet zijn).

• SCHEME
Kan gebruikt worden om extra duidelijkheid te scheppen over het type
informatie wat in bet CONTENT attribuut staat. Bijvoorbeeld om aan te geven
in welk formaat er een datum in bet CONTENT attribuut staat, of om aan te
geven dat bet nummer in bet CONTENT attribuut een SOFT nummer is.

KENNISMANAGEMENT DOOR MIDDEL VAN ZOEKMACHINES PAGINA 42 VAN 69



• HTTP-EQUIV
Kan gebruikt worden in plaats van het NAME attribuut. Meta tags met het
HTTP-EQUIV attribuut worden door H1TP-servers gebruikt om informatie te
verzamelen voor de HTTP header die meegestuurd wordt met het HTML
document.

Een voorbeeld:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Kerstinfo</TITLE>
<META NAME="PERSOON" CONTENT="Kerstman">
<META NAME="ADRES" CONTENT="Noordpool, Elfjesstraat 1">
<META SCHEME="dd-xnm" NAME="DATUM" CONTENT="25-12">
</HEAD>
<BODY>
<H1>Kerstinfo</H1>
Op eerste kerstdag (25 december) begint de kerstman, woonachtig op
de Noordpool, Elfjesstraat 1 met het rondbrengen van cadeautjes.
</BODY>
</HTML>

6.3. RDF (RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK)

RDF (Resource Description Framework) is een framework voor Metadata en het uitwisselen
van Metadata. Het is ontworpen door het World Wide Web Consortium (W3C,
http://www.w3.org/RDF) met de volgende doelstellingen:

• Het defmieren van een mechanisme voor het beschrijven van bronnen, welke
geen aannames maakt over het domein waar het toegepast gaat worden.

• Er mogen vooraf geen definities gemaakt worden over de semantiek van een
bepaald kennis domein.

• Het mechanisme moet (kennis) domein neutraal zijn.
• RDF moet gebruikt kunnen worden voor het beschrijven van elk willekeurig

(kennis)domein.

Het basis element van het RDF model bestaat uit de volgende drie dingen: Resource,
Property en Statement.

Resource: Alles wat een URJ kan hebben (Uniform Resource Identifier), bijvoorbeeld
een webpagina, of gewoon een of ander bestand.

Property: Een property is een resource met een naam, welke gebruikt kan worden als
een eigenschap. Bijvoorbeeld: Auteur.

Statement: Een statement is de combinatie van een Resource, een Property en een
waarde. De delen nit deze combinatie worden dan een subject, een predicate
en een object genoemd. De waarde kan een willekeurige string zijn, maar
ook een Resource.
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Een statement kun je dan als volgt lezen:

"[Subject] has as Property [predicate] valued by [object]."

Bijvoorbeeld: "Eindverslag.doc is created by Siep de Vries."

Dus:
[Eindverslag.doc] has as Property [is created by] valued by [Siep de Vries].

Het systeem dat alles een resource kan zijn, heeft als voordeel dat je 'oneindig' door kunt
gaan met verfijnen van je informatie. Als je ergens meer over moet weten, dan is er (als het
goed is) een resource bekend waar meer informatie te vinden is over die resource. Zo kun je
in plaats van "Siep de Vries" als creator bijvoorbeeld ook een resource neerzetten met meer
informatie over de creator "Siep de Vries":

"http://www.eensite.net/Creators/Siep_de...Yries"

En zo kun je dan naar meer informatie over de creator verwijzen.

Een statement kun je weergeven in de vorm van een gerichte graaf, nameijk een zogenaamd
'node and arcs diagram'. Een ovaal is in een node and arcs diagram een resource, een piji is
een property en een rechthoek is een stringbeschrijving van een property. Wijst een pijl dus
naar een ovaal dan is er meer informatie over die property van de resource beschikbaar. Wil
je bovenstaand statement dus in een diagram uitdrukken, dan komt dat er zo uit te zien:

is_created_by

( file://eindverslag.doc Siep de

figuur 15: Node and arc diagram voor een statement zonder verwijzing naar een
resource

Wil je ook bovenstaande creator resource http://www.ccnsite.net/Creators/Sicp de \Tries"
cnn verwerken, dan wordt het diagram als volgt:
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figuur 16: Node and arc diagram voor een statement met verwijzing naar een
resource

Op deze mamer kun je een graaf bouwen van je complete MetaData model.

RDF is geImplementeerd in XML. Als je het statement: "Eindverslag.doc is created by Siep
de Vries" in RDF wilt definiëren, dan doe je dat als volgt:

<?xml version="l.O" ?>

<rdf:RDF xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/O2/22—rdf-syntax-ns4
xmlns : s="http: I Iwww. eensite . net/het xml schema">

<rdf: Description about="file: //eindverslag.doc">
<s: is_created_by>Siep de Vries<Is: is_created_by>
<IDescription>
</rdf:RDF>

Flier gebruik je de identifiers 'rdf' en 's' om het XML schema aan te geven waar de TAG
(bijvoorbeeld is_created_by, of Description) in gedefinieerd is.

Als je flu een resource als Creator wilt neerzetten, dan doe je dat als volgt:

<s: is_created_by>
<rdf: resource="http: //www.eensite.net/CreatorslSiepdeVries">
<Is: is_created_by>

Het is mogelijk om RDF in een HTh[L document op te nemen. Dit moet dan gedaan
worden in de HEAD van het HTML document. Om te voorkomen dat sommige browser de
content van de RDF code laten zien, moet je voorkomen dat er zogenaamde
"exposed content" is. Exposed content is alle tekst tussen de ">"van de voorgaande tag en
de "<"van de opvolgende tag.

In tegenstelling tot de twee bovenstaande methoden defmieert Dublin Core niet hoe Metadata
moet worden opgeslangen, maar wat er moet worden opgeslagen. Dc vorm waarin de
Metadata wordt opgeslagen mag zeif gekozen worden.

Dublin Core (http://dublincorc.org/) is een set van 15 elementen die gebruikt kunnen
worden om ecu document te beschrijven en is ontworpen om de volgende doelen te
bereiken:
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Het versimpelen van creatie en onderhoud van documenten
ledereen, ook mensen die met zo specialistisch zijn als bibliothecarissen moet de
Dublin Core kunnen gebruiken voor het beschrijven van documenten.

Algemeen begrepen semantiek
Door een vastgelegde betekenis van alle elementen uit de Dublin Core wordt het
zoeken naar een document vereenvoudigd, simpeiweg doordat verschil in
terminologie en in beschrijvingen wordt vermijd.

Internationaal gebruikt
De Dublin Core wordt met alleen in het Engels toegepast, maar ook in vele andere
talen, waaronder Fins, Noors, Duits, Frans, Japans en Spaans.

Makkelijk uitbreidbaar
Dublin Core is zo opgezet dat het eenvoudig is om een element toe te voegen,
mocht dat nodig zijn. Zo kan een specifieke gebruiker zijn eigen elementen er aan
toevoegen, voor bijvoorbeeld een bepaald vakgebied.

De Dublin Core standaard bestaat uit de volgende elementen:

1. Title
De naam van het document

2. Creator
De auteur of organisatie primair verantwoordelijk voor de intellectuele inhoud van het
document

3. Subject
Het onderwerp van bet document, beschreven in korte zinnen of met trefwoorden. Bij
trefwoorden wordt een classificatieschema (lijst met voorgedefinieerde trefwoorden)
aanbevolen.

4. Description
Een beschrijving van de inhoud van het document, bijvoorbeeld een abstract.

5. Publisher
Een entiteit verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het document,
bijvoorbeeld een uitgeverij.

6. Contributor
Een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het document,
maar die secondair is aan de persoon of organisatie die bij Creator wordt genoemd.
Voorbeeld: Een editor of een vertaler.
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7. Date
Datum van totstandkoming of beschikbaarstelling van het document in YYYY-MM-DD
formaat.

8. Type
Het type document, bijvoorbeeld working paper, technical report, Essay, enz..

9. Format
De fysieke of digitale manifestatie van het document, oftewel het dataformaat van het
document, bijvoorbeeld: Latex, Html, Word, enz..

10. Identifier
Een unieke string ter identificatie van het document. Bijvoorbeeld een URL of een ISBN
nummer.

11. Source
Referentie naar een bron waar dit document van is afgeleid.

12. Language
De taal waar de inhoud van het document in is geschreven, de taal wordt aangegeven in
het 1S0639-1 formaat (een twee-lettercode, bijvoorbeeld 'ni' voor Nederland).

13. Relation
Referentie naar gerelateerde documenten en de relatie tot dat document, bijvoorbeeld
een editie van een werk, of een vertaling van een werk.

14. Coverage
De ruimtelijke of tijdelijke karakteristieken van de intellectuele inhoud van het
document. Ruimtelijke dekking verwijst naar een geografisch gebied, uitgedrukt in
lengte- en breedtegraden., of in plaatsnamen van een voorgedefinieerde lijst. Dekking in
tijd geeft de tijdsperiode aan waarop de inhoud van het document betrekking heeft. Ook
deze tijdsperiode moet worden aangegeven in het YYYY-MM-DD formaat.

15. Rights
Een copyright verkiaring.

6.4.1. DUBLIN CORE MET HTML

Dublin Core kan met behuip van de META tag in de HEAD van HTML documenten
ingebed worden.
Dit kan als volgt gedaan worden:

<META NAME="DC. [Naam van het Dublin Core element]"
CONTENT="[waarde van het Dublin Core element]">

KENNISMANAGEMENT DOOR MIDDEL VAN ZOEKMACHINES PAGINA 47 VAN 69 -



Over het algemeen wordt met behuip van de prefix 'DC." aangegeven dat het hier om een
Dublin Core element gaat. Eerst moet nog met de tag:

<LINK rel="schema.DC" href="link naar het Dublin Core schema">

aangegeven worden dat met de prefix DC het Dublin Core schema wordt bedoeld.

6.4.2. DUBLIN CORE MET RDF

Natuurlijk is de Dublin Core ook in RDF te implementeren. De Dublin Core werkgroep en
W3C werken veel samen om zo compatible mogeijk met elkaar te blijven. Een voorbeeld
RDF bestand waarin Dublin Core gebruikt wordt:

<?xml version="l.O" ?>
<rdf:RDF xmlns:rdf=httt://www.w3.org/1999/02/22—rdf—syntax—ns#

xmlns :dc="http: //purl.org/metadata/dublincore#">
<rdf: Description about="file: //eindverslag.doc">
<dc: Creator >Siep de Vries</dc: Creator>
<dc: Publisher>Evermind</dc: Publisher>

</Description>
<Irdf : RDF>

6.5. TEXT ENCODING INITIATIVE

De Text Encoding Initiative (http:I/www.tci-c.org) is een systeem om met behuip van
SGML of XML een tekst volledig te kunnen documenteren. Flier wordt dus met alleen met
behuip van META-data in de header van een bestand de inhoud van het bestand
geregistreerd, maar door SGML-Tags of XML-Tags in de tekst zeif wordt de betekems van
de tekst verduidelijkt. Het TEl consortium bestaat uit de volgende vier universiteiten:
University of Oxford, Brown University, University of Bergen en de University of Virginia.

Op dit moment bestaat de TEl tagset nit meer dan 400 elementen, waarmee onderdelen nit
een tekst geIdentificeerd kunnen worden. Een voorbeeld van een stukje TEl code:

<p>At the bottom of your screen below the mode line is the
<term>minibuffer</term>. This is the area where Emacs
echoes the commands you enter and where you specify
filenames for Emacs to find, values for search and replace,
and so on.
<gap desc='diagram of Emacs screen' reason='graphic'/>
</p>
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6.6. CONCLUSIE

Dublin Core is een handig META data schema. Via dit schema kun je de belangrijkste
informatie over een document omschrijven. Daarom zal ik de Dublin Core ook gaan
toepassen in mijn eigen META data structuur.

Het RDF META data framework is een erg krachtig en veelbelovend systeem. Vooral voor
structuren van META data die over verschillende documenten verdeeld zijn en veel
onderlinge samenhang hebben, kan een 'node and arcs diagram' de nodige helderheid
verschaffen. Echter, omdat Harvest erg gebonden is aan de SOIF template kan ik het in dit
geval met toepassen. Ook is in mijn mening voor de META data die ik wil opslaan de
grafenstructuur van RDF niet nodig.

Het Text Encoding Initiative is een goede methode om de inhoud van documenten
gedetailleerd mee te beschrijven op een zodanige manier dat de computer kan begrijpen waar
de tekst over gaat, maar voor deze opdracht is het minder bruikbaar. De werknemers van
Evermind mogen zo mm mogelijk gestoord worden door het systeem en om een
betrouwbare representatie van een document met dit systeem te kunnen maken, heb ik het
idee dat er de nodige interactie moet zijn tussen de gebruiker en de summarizer die het TEl
systeem implementeert.

Nu hebben we zo'n beetje alles behandeld wat nodig is voor het bouwen van de
kennismanagement zoekmachine. Het komende hoofdstuk gaat dan ook over het ontwerp
van mijn zoekmachine.
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7. BESCHRIJVING VAN EVERMIND
VERSLAGENZOEKMACHINE

7.1. ALGEMENE STRUCTUUR

Het is de bedoeling dat de zoekmacbine de inhoud van Word documenten -geschreven via
vaste templates- gaat indexeren, aangezien Evermind voor verslaglegging en rapportage altijd
Microsoft Word gebruikt. De documenten die Evermind maakt worden vrijwel altijd in
Visual Sourcesafe bewaard, dus het zou het mooiste zijn als de zoekmachine de documenten
kan benaderen die in Visual sourcesafe staan. Visual Sourcesafe is een zogenaamd
versiebeheerprogramma. Je kunt in dit programma bestanden in- en uitchecken en dan houdt
Visual Sourcesafe de veranderingen van bet bestand voor je bij. Als je wilt kun je zo dus weer
terug naar een oudere versie van het bestand. Helaas werkt Harvest op een Linux machine en
heeft deze standaard geen ondersteuning voor communicatieprotocollen anders dan HTTP,
FTP, NEWS en (netwerk) Filesystemen. Er moet dus een manier komen om de bestanden te
benaderen, zonder dat Visual Sourcesafe in de weg zit.

Een ander nadeel van het feit dat Harvest onder Linux werkt, is dat je met de beschikking
hebt over de bibliotheken van Microsoft voor bet benaderen van Word documenten. De
standaard die bet fileformaat van Word beschrijft is namelijk nogal complex. Het is een
document van 97 pagina's met alleen maar beschrijvingen van wat bepaalde bitjes betekenen.
Verder is het bestandsformaat met altijd hetzelfde. Je hebt namelijk in Word een normale
save, waarbij het hele bestand opnieuw geschreven wordt, maar je hebt ook nog eens een
Quick-save, waarbij het bestand met opnieuw wordt geschreven, maar waarbij de
veranderingen sinds de laatste save achteraan het bestand worden geplakt. Kortom, het is
bijna met te doen om in korte tijd een parser te schrijven onder Linux die Word documenten
kan parsen. Er zijn wel programma's onder Linux die de tekst uit een Word document
kunnen halen, maar dat is voor mij met genoeg, aangezien ik ook informatie over de opmaak
van het document nodig heb. Hier moet dus ook jets voor verzonnen worden.

Voor beide 'struikelblokken' zijn er echter oplossingen:

7.1.1. VISUAL SOURCESAFE PROBLEEM

Visual Sourcesafe blijkt een 'achterdeur' te hebben. De meest recente versie van een bestand
staat gewoon in de meest recente vorm als bestand opgeslagen in een normaal filesysteem.
Dit is dus voor de zoekmachine te benaderen, de zoekmachine kan immers omgaan met
filesystemen. Waar we alleen even voor moeten zorgen, is dat de 'Visual Sourcesafe machine'
benaderbaar is vanaf de Linux machine waar Harvest, de zoekmachine, op geinstalleerd staat.
En dit is te doen door de netwerkschijf van die machine op de Linux machine te mounten,
via Samba. Samba is een stuk software waarmee windows netwerkfilesystemen op een
transparante manier kunnen communiceren met Linux filesystemen. Als gebruiker merk je
niet of bet filesysteem waar je op dat moment mee werkt een Windows filesysteem is, of een
Linux filesysteem. Nu zijn de documenten in Visual Sourcesafe dus benaderbaar voor de
zoekmachine.
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7.1.2. WORD FILEFORMAAT PROBLEEM

Informatie over de opmaak van het Word document opslaan, is het makkeijkst te doen bij
de bron zeif, namelijk via Word. Als je in de templates die de documentschrijvers moeten
gaan gebruiken een macro plaatst die een samenvatting in ASCII van het Word document
genereert, dan kun je de zoekmachine de bestanden met de samenvatting laten indexeren. Zo
hoef je de zoekmachine met de Word documenten zeif te laten parsen, en krijgt de
zoekmachine toch de informatie over de bestanden die deze nodig heeft.

7.1.3. SAMENGEVAT

Linux

figuur 17: Structuur van de zoekmachine
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Hoe gaat het systeem flu werken:

Uit Word documenten die worden geschreven met behuip van de templates van Evermind,
wordt een samenvattingsfile gegenereerd. Deze samenvattingsflle (SMR file) wordt samen
met het Word document in Visual sourcesafe ingecheckt. Harvest kan dus via de achterdeur
toch bij de ingecheckte bestanden (het filesysteem) door via samba de machine te benaderen.
Dc spider van Harvest haalt vervolgens de samenvattingsbestanden op (SMR files), welke
door Harvest gebruikt worden om index-informatie over de Word documenten op te slaan.
Via de webinterface kun je dan queries doen op de database van Harvest. (Zie ook figuur
17).

7.2. EVERMIND DOCUMENT TEMPLATES

Dc evermind document templates die ontworpen zijn, kunnen gebruikt worden voor een
technisch ontwerp van software, een functioned ontwerp, of voor het schrijven van een
proj ectplan.

7.2.1. EISEN AAN DE TEMPLATES

Dc Evermind templates moeten voldoen aan de volgende eisen:

• Er moet een template voor een functioned ontwerp, een technisch ontwerp, en
een projectplan komen.

• De Evermind templates moeten voldoen aan de Evermind huisstijl
• Er moet uitgegaan worden van de huidige templates

• Projectcode en versienummer moeten kunnen worden aangegeven
• Status van het document moet kunnen worden aangegeven.
• Er moet een pagina aanwezig zijn voor handtekening voor akkoord van de

opdrachtgever. Bij functioneel ontwerp moet er ook nog ruimte zijn voor
handtekening voor akkoord van de nakijker.

• De opdrachtgever moet in de titel zijn terug te vinden
• Ook zonder macro's moet het document nog te lezen zijn.

• Hoofdstukken in de templates moeten niet verplicht zijn.

7.2.2. HoE ZIEN DE TEMPLATES ERUIT

Uiteindelijk zijn het in plaats van 3 verschillende templates, twee verschillende templates
geworden. Technisch ontwerp en functioned ontwerp zijn samen één template geworden,
waarbij je kunt aangeven of dit document een technisch ontwerp of een functioned ontwerp
is. De documenten lijken nameijk te veel op elkaar om er verschillende templates voor te
maken. Met behulp van een formuliertje kun je wat basisgegevens over het document
invullen, zoals bijvoorbeeld wie de auteur is, of wat de projectcode van het document is. Dit
wordt dan in de titelpagina en op andere plaatsen in het document verwerkt.
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Eveimind Document Pjopedies

J Plaats Fdeaam op voopagina

Documentstatus

J Ondei handen J

Vefsienummer

• ubteI

figuur 18: invulformulier van de Evermind template

Wanneer je het bovenstaande formulier invult, worden er ook wat META datagegevens
(onzichtbaar) opgeslagen in het Word document. Deze META datagegevens worden in
zogenaamde documentproperties opgeslagen. Dc volgende META datagegevens (waaronder
een subset van Dublin Core, beginnen met DC) worden bewaard in het document:

• Filenaam
Is dus de filenaam van het Word Document

• DCtype
Geeft het type van het document aan, bijvoorbeeld "Functioned ontwerp"

• DCtitle
Titel van het document

• subtitel
Subtitel van het document

• opdrachtgever
Het bedrijf of de instelling voor wie de opdracht wordt uitgevoerd. Kan ook
Evermind zeif zijn.

• projectcode
Dc code die aan het project is gegeven, om het project te kunnen identificeren.

S versienummer
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Het versienummer van het Word Document.

• DCcreator
De auteur van het document

• DCformat
Het fileformaat van het document. In dit geval Microsoft Word.

• keywoorden
De keywoorden die zijn ingevoerd door de auteur

• DCdescription
Een korte beschrijving van het onderwerp van het document

• DCidentifier
Een unieke identificatie van het document, samengesteld uit de projectcode, de
filenaam en het versienummer

Hoofdstukken in de templates

Na gesprekken met een paar mensen bmnen Evermind, zijn de volgende hoofdstukken
gekozen. Dit is een kleine wijziging ten opzichte van hoe de templates waren. Dc
hoofdstukken die bier in staan, blijven een indicatie voor de gebruiker. Er is (en komt) ook
geen verplichting om deze hoofdstukken te gebruiken, wanneer de gebruiker dat met nodig
acht.

Technisch/Functioneel ontwerp

• Inleiding
• Probleem- of doelstelling

• Doelgroep(en)
Beschrijving welke mensen de software moeten gaan gebruiken

• Randvoorwaarden
(Technische) voorwaarden aan het ontwerp. Bijvoorbeeld welk Operating
system moet worden gebruikt, of hoe lang het mag gaan duren.

• Afbakening
Om aan te geven wat wel, en wat met binnen het ontwerp valt.

• Functionaliteit
• Basis functionaliteit

Omschrijving van de functionaliteit waar bet programma echt met zonder
kan, anders is niet aan de opdracht voldaan.

• Wenselijke functionaliteit
Functionaliteit die met onder de basis functionalitcit valt, maar die we! heel
erg op prijs wordt gesteld.

• Optionele functionaliteit
Functionaliteit die met echt in bet programma past.
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• Implementatie en oplossingen
• Prototype

Alleen bedoeld voor technisch ontwerp. Flier kan een voorbeeld van een
userinterface worden gegeven.

• Toekomst en verloop
Alleen bedoeld voor technisch ontwerp. Flier kunnen dingen verteld
worden over hergebruik van de software, schaling, en eventueel benodigd
onderhoud.

• Grafische weergave van het ontwerp

• Use Cases
• Technieken/ Standaarden

Alleen bedoeld voor technisch ontwerp. Hier kan beschreven worden welke
technieken of welke standaarden in de software worden toegepast.

• Ontwikkelomgevingen
Alleen bedoeld voor technisch ontwerp. Beschrijving van de benodigde
programmeertalen/ontwikkelomgevingen.

• Documentatie
• Bijbehorende documentatie

Bedoeld voor referenties naar bijbehorende documentatie, bijvoorbeeld een
proj ectplan.

• Overige documentatie
Flier kan eventuele andere documentatie genoemd worden, die gebruikt is.
Bijvoorbeeld documenten met achtergrondinformatie.

projectplan template

• Status
Bedoeld voor revisie-informatie van het document, en officiële handtekeningen

• I-let ... Project

• Achtergronden
Beschrijving van de achtergronden/probleem dat tot dit project heeft
geleid.

• Doelstelling en resultaten
Beschrijving van de doelstelling van het project, en van de resultaten die
behaald moeten worden.

• Opdrachtgever en -nemer
Wie is de opdrachtgever, en wie is de opdrachtnemer van het project?

• Project uitvoering
Beschrijving van verscbillende details over de uitvoering van bet project.
Bijvoorbeeld: Waar wordt bet project uitgevoerd, of hoeveel mensen zijn er
voor nodig.
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• Planning
Beschrijving van de planning van het project en welke mijipalen er zijn.

• Kwaliteit
Beschrijving van welke kwaliteitsmaatregelen er in het project zitten.
Bijvoorbeeld, de testmethode of welke standaarden gebruikt gaan worden bij het
ontwikkelen.

7.2.3. DE WORD SUMMARIZER MACRO

De Word summarizer maakt een samenvatting van het Word document in een plain text file.
Door op een button te drukken die aan de werkbalken van Word is toegevoegd, kan de
gebruiker de summarizer starten. De summarizer is een macro, toegevoegd aan het Word
document, geschreven in Visual Basic for Applications. Wat de summarizer doet is het
volgende:

• Verwijdering van vreemde tekens. Alle niet letter- of cijfertekens, behalve de
punt (in bet geval van een afkorting), worden verwijderd. Uppercase letters
worden vervangen door lowercase letters

• Aangeven welke woorden in Heading 1 t/m Heading 5 staan, gescheiden per
Heading. De Headings worden onder andere in bet document gebruikt voor bet
aangeven van nieuwe hoofdstukken. Dus zo yang je indirect de titels van
hoofdstukken.

• Aangeven welke woorden in Bold, Italic, en Underlined staan, gescheiden per
tpe.

• Tekst zonder extra eigenschappen opslaan, waarbij aangegeven dat hier geen
extra eigenschappen aan zitten.

• Opgeslagen META-data documentproperties (zie vorige paragraaf) ophalen en
opslaan in summary file.
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Thank you, please wait

— Status

Analyzing Word Document

Total: 15 %

— filename

Z:\afstuderenternp!ates\kIaar
to_fo.dot.smr

Start Canc&

figuur 19 : Window van de Word summarizer

Dc informatie die door de summarrzer gegenereerd wordt, slaat deze op in een ASCII file
met de extensie .smr. Het formaat van het bestand is erg simpel, namelijk voor alle attributen:

[attribuut: waarde}

Uiteinddijk krijg je dan een bestand in de volgende vorm:

[filenaam: tijdelijk.doc]
[DCtype: Projectplan]
[DCtitle: titel]
[subtitel: subtitel]
[opdrachtgever: evermind]
[projectcode: 000]
[versienummer: 0.1]
[DCcreator: siep de vries]
[DCformat: Microsoft Word, Versie: 8.0.3514]
[keywoorden: keywoordl keywoord2 keywoord3)
[DCdescription: geen
[DCidentifier: 000—Document2—0.1]
[headingi: hoofdstuk 1
[heading2: paragraaf 1
[heading3: subparagraaf 1
[heading4: evermind titel subtitel
[heading5:
[bold: hier bold
[italic: hier italic
[underline: hier underlined
[normaltext: projectplan projectcode 000 versienummer 0.1
datum 01 jun 2001 10 14 documentstatus onder handen auteur siep de vries
filenaam tijdelijk.doc inhoudsopgave 1. hoofdstuk 1 4 1.1.
paragraaf 1 4 1.1.1. subparagraaf 1 4 hallo het woord hier is bold
italic en underlined de rest van de tekst is normaal

figuur 20: Voorbeeld SMR bestand
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Dit bestand moet de gebruiker, naast het Word document, bij Visual SourceSafe inchecken.
Dit is ook het bestand waar de zoekmachine naar zoekt bij het indexeren van Word
documenten.

7.3. HARVEST SUMMARIZER

Wanneer Harvest bij het spideren bestanden vindt, worden deze ook aan een summarizer
van Harvest gegeven. Aangezien Harvest deze bestanden natuurlijk met herkent, moet je
deze summarizer zeif maken. De Harvest summarizer doet (in onderstaande volgorde) drie
dingen:

• Stoplist toepassen
• Stemming toepassen
• SOIF template genereren

Het is belangrijk dat je eerst de tekst door de stoplist heenhaalt, aangezien de stemmer met
akijd de goede stam van een woord vindt. Wanneer de stemmer een woord met goed
transformeert, zou het kunnen gebeuren dat woorden die we! door de stoplist
tegengehouden moeten worden, niet tegengehouden worden. Wat je ook kunt doen is de
stoplist aanpassen aan de stemmer, en dan eerst stemming toepassen.
Deze dingen zouden ook door de Word summarizer kunnen worden gedaan, maar ik heb er
voor gekozen om dat hier te doen, zodat de bestanden die door de Word summarizer
gegenereerd worden, het origine!e document blijven representeren. Zo verlies je dus door de
Word summarizer eigenlijk geen informatie. Mocht je dan eens een andere aanpak voor de
zoekmachine willen proberen, dan is het redelijk eenvoudig om een meuwe zoekdatabase op
te bouwen, zonder dat de summary bestanden voor alle documenten opmeuw gegenereerd
moeten worden.

upper cut-off lower cut-off

Belangrijke woorden

Woord bel.angrijkheid —
figuur 21: Zipf's law. Hoe minder vaak een woord voorkomt, hoe belangrijker deze is.
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7.3.1. STOPLIST

Een stoplist gebruik je om nutteloze woorden, de woorden zonder informatie, zoals
bijvoorbeeld de, bet, of een weg te gooien. Je hebt er tenslotte toch niks aan, en vervuilen in
principe toch maar je indexdatabase door onnodige ruimte in beslag te nemen. Een ander
voordeel van de stoplist is dat door het gebruik van een stoplist de precision van de
zoekmachine kan toenemen. Wanneer je geen stoplist gebruikt en je bijvoorbeeld toevallig
het woord 'de' in je query hebt, is het mogeijk dat alle documenten opgeleverd worden waar
het woord 'de' inzit. Dit zijn waarscbijnlijk zo goed als alle documenten in de indexdatabase.
Via de stoplist probeer ik de 'belangrijke' woorden in het document over te houden, want
volgens Zipfs law neemt de belangrijkheid van een woord af, naarmate de frequentie van het
woord in de taal toeneemt (zie figuur 21). Met de stoplist probeer je de 'upper cut-off' uit het
figuur te benaderen.
De stoplist die bier is toegepast, is gedownload van Internet en bevat ruim achthonderd van
de meestgebruikte, Nederlandse woorden. Het zoeken of een woord in de stoplist staat,
wordt gedaan met een Binary Search.

figuur 22: Een stukje stoplist

7.3.2. STEMMING

Bij Stemming probeer je een woord te transformeren naar de stam van een woord.
Bijvoorbeeld fietsen —p fiets. Dit heeft als voordeel dat meerdere woorden die
hoogstwaarschijnlijk veel met elkaar te maken hebben, worden afgebeeld op dezelfde
omschrijving van dat woord. Door te stemmen gaat het aantal documenten dat bij een query
wordt opgeleverd dus omhoog (recall wordt beter). Omdat Evermind met heel erg veel
documenten heeft, leek mij dit nuttig om toe te passen. Voor de implementatie van
stemming heb ik gekozen voor de Nederlandse versie van het stemming algoritme van
Porter (http://www-uiots.let.uu.nl/uplift/). Het standaard Porter algoritme voor Engels
probeert door suffixen van een woord te vervangen door een andere suffix, in een aantal
stappen de stam van een woord te vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bepaalde
eigenschappen van de taal, en ook moet de stam van het woord een bepaalde minimale
lengte behouden. De makers van de Nederlandse versie van het Porter stemmings algoritme
hebben een uitgebreide analyse van de Nederlandse taal gemaakt, en aan de hand daarvan dit
algoritme ontworpen, die ongeveer op dezelfde mamer werkt als de Engelse versie.
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daarzonder durf
dag durfde
dan durf den

dank durft
dat durve
de durven
des durvend
destijds durvende
deze dus
die dusver
dit dusverre
door echter
doordat een
doordi en



In de Nederlandse versie van het porter stemmings algoritme, probeert men de stam van het
woord te vinden in maximaal zes stappen. ledere stap hierin vertegenwoordigt een bepaalde
kiasse van stammen. Wanneer een woord niet in een stap naar zijn stam getransformeerd kan
worden, wordt dit woord in een simpelere vorm getransformeerd en in de volgende stap
wordt verder naar zijn stam gezocht. Bij iedere stap wordt gekeken naar de volgende
eigenschappen van bet woord:

• Measure
De measure wordt als volgt berekend: [C] (VC)m [V].
Hierbij is m de Measure, V een klinker en C een medeklinker. Met andere
woorden: de Measure is het aantal keren in een woord dat een medeklinker
wordt gevolgd door een Idinker.

Eindigt de overgebleven stam op een medeklinker

DupV
DupV houdt in dat men kijkt of de overgebleven stam een open of een gesloten
lettergreep bevat, bijvoorbeeld schapen (open lettergreep) — schaap (gesloten
lettergreep). Wanneer de overgebleven stam een open lettergreep bevat, moeten
de klinker bij deze open lettergreep verdubbeld worden. DupV kijkt of een
woord een open lettergreep bevat en zo ja, verdubbelt dan de bijbehorende
klinker.

De woorden worden met behuip van bovenstaande drie eigenschappen als volgt
getrans formeerd:

Stappen (regelciusters) Transformatie
voorbeelden

Measure Woord
Eindiging
van
overgebleven
stam

DupV

Stap 1: morfologie van zelfstandige
naamwoorden,bijvoeglijke
naamwoorden en werkwoorden

"en" —÷ null
"e" —* null

Measure> 0
Measure> 0

medeklinker
medeklinker

Ja
Ja

Slap 2: verklein suffixen "etj" —* null

null

Geen meting
Geen meting

medeklinker
geen meting

geen meting
geen meting

Slap 3: zelfstandig naamwoord
vormende suffixen

"heid" —÷ null
"ing" —+ null

Measure > 0

Measure> 0
geen meting
geen meting

geen meting
Ja

Stap 4: bijvoeglijk naamwoord
vormende suffixen

"baar" —+ null
"ig" -> null

Measure> 0
Measure> 0

geen meting
geen meting

geen meting
Ja

Stap 5: de affix 'ge' (prefix en infix) "ge*" —+ null
—* null

Geen meting
Measure> 0

geen meting
geen meting

geen meting
geen meting

Stap 6: opruimklasse van vreemde
lettercombinaties

"v" —, "f"
"pp" —p "p"

Geen meting
Geen meting

geen meting
geen meting

geen meting
geen meting

figuur 23: De stappen in het Nederlandse Porter algoritine

Een paar voorbeelden, tussen de haakjes staat de stap waarin het woord wordt vervormd:
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malloten: malloten (1) —* mallot (1) —* malloot.

dingetje: dingetje (1) —+ dingetj (2) — ding

gefeliciteerd: gefeiciteerd (5) — feiciteerd (6) — feiciteer

Omdat bij deze vorm van stemming heuristiek gebruikt wordt, gaat het ook wel eens fout,
bijvoorbeeld:

goedemorgen: goedemorgen (1) — goedemorg

dagen: dagen (1) —+ daag

zo-even: zo-even (1) —* zo-ev (6) —+ zoef

Echter zolang de gevonden stam met wordt afgebeeld op de stam van een ander woord, of
zolang een woord met in twee kiassen van stammen wordt ingedeeld is dit niet zo erg,
aangezien dan voor alle woorden deze zelfde stam wordt gevonden.

7.3.3. SOIF TEMPLATE

Van de geanalyseerde informatie wordt een SOIF template gegenereerd. In de SOIF
template is dezelfde informatie terug te vinden als in het SMR bestand staat, nameijk META
data informatie en tekstuele informatie, maar er is stemming op toegepast en de stoplist is er
overheengehaald. Van de META data staat een kopie in de SOIF template, waar geen
stemming op is toegepast, zodat deze informatie opgeleverd kan worden als queryresultaat..
Voor een voorbeeld van een SOIF template, zie figuur 11.

7.4. QUERY ENGINE EN WEB INTERFACE

7.4.1. QUERY ENGINE

Ook de query van de gebruiker op de zoekdatabase moet je stemmen, en over de stoplist
heenhalen, omdat je anders met zoekt in het 'databaseformaat'. Ook heb je dus door het
stemmen dat de query op meerdere documenten die hoogstwaarschijnlijk veel met de query
te maken hebben wordt afgebeeld. De documenten die worden gevonden in de database,
moeten nog worden gerangschikt op "mate van voldoening aan de query". Met andere
woorden: er moet ranking toegepast worden. Dit wilde ik gaan doen door gewichten aan de
attributen in de database toe te kennen. Door aan het ene attribuut een zwaarder "gewicht"
te hangen dan aan het andere attribuut, konden zo de best matchende documenten als eerste
worden opgeleverd. De exacte formule die ik hiervoor wilde gaan gebruiken heb ik nog met
bedacht, maar een opdeling in kiassen van de attributen had ik al wel gedaan; De bovenste
kiasse krijgt het zwaarste gewicht, de onderste kiasse het lichtste gewicht:

• Titel, subtitel, keywoorden, Filenaam
Dit is een directe, en hele korte beschrijving van het document. Dit zijn dus
belangrijke woorden en krijgen een zwaar gewicht.

• Beschrijving, Headings

KENNISMANAGEMENT DOOR MIDDEL VAN ZOEKMACHINES PAGINA 61 VAN 69 -



Beschrijving: Ook een korte beschrijving van het document, maar er worden
ook woorden gebruikt (die door de stoplist heen komen), die met over het
document gaan.

Headings: Beschrijven vaak het onderwerp van een hoofdstukje.

Wordt nog steeds zwaar gewogen, maar jets lichter dan de titel e.d. Heading 1
(naam van een hoofdstuk) wordt het zwaarst gewogen, Heading 4 het lichtst.

• Bold, underline, italic
Geven belangrijke woorden aan, dus weegt jets zwaarder dan normale tekst,
maar lichter dan tekst in Headings.

• Normale tekst
Krijgt geen zwaardere weging.

De documenten worden vervolgens gesorteerd op hun gewicht. De documenten die na de
weging het zwaarste wegen komen bovenaan, de documenten die het lichtste wegen komen
onderaan. Je zou ook nog een minimumgewicht kunnen instellen voor documenten
waarboven documenten moeten scoren om uberhaupt opgeleverd te worden, daardoor
verbeter je namelijk de precision, maar verlaag je de recall. Hoe ik dat precies zou willen
hebben, daar heb ik nog niet over nagedacht.

Harvest past standaard geen ranking toe, maar is a! wel voorbereid op het eventuele ranken
van objecten.

7.4.2. WEB INTERFACE

Query pagina

De Query pagina is vrij simpel. Deze krijgt een soortgelijke layout als de query pagina van de
MP3 zoekmachine. Voor een voorbeeld van deze pagina, zie figuur 13.

Resultaatpagina
Op de resultaatpagina krijg je een link naar het document in visual sourcesafe. De
zoekmachine levert dus niet het harde 'achterdeur' pad op naar het bestand. Verder krijg je
als informatie over het document de titel en subtitel, projectcode, de keywoorden, en als er
een beschrijving van het document is ingevuld, de beschrijving.

Ook wordt er bij een document de optic geleverd om alle documenten van een bepaald
project op te leveren. Dit, zodat je snel alle documenten kunt zien die bij een bepaald project
horen.
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7.5. TESTEN VAN HET SYSTEEM

Aangezien het systeem op het moment van schrijven nog met helemaal af is en ik erg weinig
documenten heb waar ik mee kan testen, is dit een enigszins aangepaste vorm. Dc Word
summarizer en de Harvest summarizer zijn af, maar wat de Query engine doet, zal ik met 'de
hand' moeten naspelen. Voor het testen van het systeem, heb ik een aantal oude functioneel
ontwerpen uit het archief van Evermind gepakt, en deze in de nieuwe template geplaatst.

7.5.1. STEMMER

De stemmer heb ik getest door de stoplist door de stemmer heen te halen. Dc stoplist is

uitermate geschikt voor het testen van de stemmer, want in de stoplist staan een boel
woorden die sterk gerelateerd aan elkaar, maar ook woorden die veel op elkaar lijken, maar
mets met elkaar te maken hebben. Verder staan in de stoplist geen dubbele woorden, wat het
testen van de stemmer vereenvoudigt. De stoplist bevat 861 woorden. Na stemming worden
284 woorden (33%) samengenomen in groepen van 2 of meer woorden (bijvoorbeeld
beloofden en belooft —* beloof). Van 649 woorden (75.4%) wordt de goede stam gevonden.
152 woorden (17.7%) hebben nict de goede stam, maar de gevonden stam wordt niet op een
verkeerd woord afgebeeld (bijvoorbeeld erbuiten — erbuit). 59 woorden (6.9%) hebben een
foute stam, maar worden ook op een ander woord afgebeeld (bijvoorbeeld eens —÷ een). Van
1 woorden (O.l%) wordt de goede stam gevonden, maar beeldt de stam toevallig ook af op
een ander woord.

In totaal heeft dus 75.4 + 17.7 = 93.l% een bruikbare afbeelding van een stam gekregen.

Deze performance lijkt mij goed genoeg om het Porterstemmings algoritme te gebruiken.

omschrijving Aantal woorden Percentage (%)

Totaal 861 100

Goede stam, goede
afbeelding

649 75.4

foute stam, goede afbeelding 152 17.7

goede stam, foute afbeelding 1 0.1

foute stam, foute afbeelding 59 6.9

aantal woorden
samengenomen in groepen
van 2 of meer

284 33

figuur 24: Stemming statistieken

7.5.2. STOPLIST

Voor het testen van de stoplist, heb ik de stoplist over twee documenten gehaald. Bij beide
documenten wordt een reductie van bet aantal woorden van rond de SO% gehaald.
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Documenten #woorden voor stoplist #woorden na stoplist reductie (%)
Document 1 14021 7304 47.9

Document 2 2614 1351 51.7

figuur 25: Stoplist statistieken

7.5.3. COMBINATIE VAN WORD SUMMARIZER EN HARVEST
SUMMARIZER

Om te kijken of de combinatie van Word summarizer en Harvest summarizer nog jets
bruikbaars oplevert, heb ik mijn eindverslag hieraan blootgesteld. 1k heb voor mijn
eindverslag gekozen, omdat het een document met een duidelijk onderwerp is, en ook veel
woorden bevat.

[filenaam: testeindverslag.doc]
[DCtype: Functie Ontwerp]
[DCtitle: kennismanamen zoekmachines)
[subtitel: werk zoekmachine almeen harvest bijzonder]
[opdrachtver: evermind]
[projectcode: 0001
[versienuinmer: 0.1)
[DCcreator: siep vries]
[DCformat: Microsof Word, Versie: 8.0.3514)
[keywoorden: zoekmachine templat rnetadata harvest kennismanament]
[DCdescription: document ef overzicht werk zoekmachine beschrijf
zoekmachine templat document maak
[DCidentifier: 000-Document3-0. 1]
[headingl: voorwoord kennismanamen zoekmachine werk beschrijf bekeek
zoekmachine beschrijf harvest meta data beschrijf evermind
verslanzoekmachine conclusie futur work

{heading2: inleid kennis methood kennismanamen idee opdrachtomschrijf
inleid globaal werk zoekmachine kwaal zoekmachine beoordeeld inleid
beschrijf harvest beschrijf ht dig beschrijf alkaline keuze inleid
architectuur test harvest mp3 file indexeer inleid meta data html rdf
resource description framework dublin core text encood initiative almeen
structuur evermind document templat harvest summarizer query engine web
interface test systeem conclusie futur work I

[heading3: informeer kennis manamen informeer manamen mens spider indexer
query engine gatherer broker glimps meta tag dublin core html dublin core
rdf visual sourcesafe probleem fileformaat probleem samenvat eis templat
templat summarizer macro stoplist stem soif templat query engine web
interface stemmer stoplist

I

[heading4: evermind kennismanamen zoekmachine werk zoekmachine almeen
harvest bijzonder I

[heading5:

figuur 26: summary waarop stemming en stoplist is toegepast
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Hierboven staat het belangrijkste stuk van de summary. Het stuk met bold, italic, underline
en de normale tekst heb ik even weggelaten, omdat het anders we! erg veel ruimte inneemt in
het vers!ag. Ook is de summary met in het officiële SOIF formaat, maar om de werking
enigszins te kunnen aantonen is dat niet van belang. Zoals direct opvalt, zijn er sommige
woorden bij waarvan de stam niet juist is gevonden, maar bet woord dat is ontstaan is met
een bestaand woord, dus dat is met zo'n probleem. Aangezien op woorden in een eventuele
query ook stemming en stoplist wordt toegepast, za! hij toch deze woorden weten te vinden.
Wat ook opvalt is dat naast de keywoorden, de woorden in Headingi het onderwerp van het
document goed aangeven. Na toepassing van de stoplist blijven inderdaad de woorden staan
die de tekst goed representeren.

De query engine sorteert documenten waarin de query is gevonden op basis van bet attribuut
type waarin de querywoorden zijn gevonden. Zoek je nu bijvoorbee!d op 'zoekmacbine' (of
op zoekmachines, dat lost het stemmingsalgoritrne wel op), dan zie je dat dat woord
gevonden gaat worden in de keywoorden, in headingi, heading2 en heading4.

Hiervan wordt het woord 'zoekmachine' gevonden in de keywoorden het zwaarst gerekend,
vervolgens de 'zoekmacbine' woorden in de verscbillende headings. Doordat bet woord in
zulke 'zware' attributen is gevonden zal bet uiteindelijk gewicht wat aan bet document wordt
gegeven voor dit woord dan ook hoog zijn.

Toch kun je ook zien dat er a! wat ruiswoorden, woorden die met puur bet onderwerp van
bet document aangeven, inzitten. Wanneer je bijvoorbeeld in Heading 1 kijkt, dan kun je zien
dat de woorden 'bekeek' en 'voorwoord' erin staan. Op deze woorden krijgt bet document
echter met zo'n zwaar gewicht, dan bij bet woord 'zoekmachine', omdat het woord
'zoekmachine' in meerdere attributen gevonden wordt, maar ook in attributen die zwaarder
tellen.

7.6. CONCLUSIE

Natuurlijk is dit met een methode waarbij je keihard kunt laten zien dat de zoekmachine
werkt. Maar he!aas heb ik met de documenten voorhanden om een echte test van de
zoekmacbine te kunnen doen. Bovenstaande analyse van de summaryfile, samen met de
uitleg hoe dit beoordeeld zou worden door de zoekmacbine geeft echter volgens mij we! aan
dat dit systeem genoeg potentie heeft om praktisch bruikbaar te zijn, a! verwacht ik wel dat
doordat er toch nog enige ruis in bet systeem zit, dit met werkt wanneer er
documentaantallen in de orde van miljoenen documenten zijn geindexeerd. Maar ook
Harvest is met gebouwd voor dergeijke grote aantallen documenten. Voor de aantallen
documenten die Evermind produceert, lijkt mij dAt een goede indicatie toe dat een dergelijk
sys teem werkt.

Dit was bet ontwerp van de zoekmachine. In bet volgende hoofdstuk za! ik nu nog mijn
conclusies van bet afstudeerwerk beschrijven, en ik zal wat dingen noemen die eventuee! in
de toekomst nog gedaan kunnen worden.
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8. CONCLUSIES + FUTURE WORK

8.1. CONCLUSIES

In dit document heb ik een systeem beschreven om kennismanagement toe te passen met
behuip van een zoekmachine. 1k heb een overzicht gegeven van enkele
kennismanagementgebieden, en enkele pogingen genoemd van anderen op het gebied van
kennismanagement. 1k heb een overzicht gegeven van de globale werking van zoekmachines
en verschillende metadatastructuren besproken. Verder heb ik verschillende freeware
zoekmachines op hun kwaliteit beoordeeld, waaruit Harvest in mijn ogen als beste uit is
gekomen. De zoekmachine Harvest heb ik in meer detail besproken. Zeif heb ik op basis van
Harvest twee zoekmachines ontworpen: Een zoekmachine voor het indexeren van MP3
bestanden en een zoekmachine voor het indexeren van Word bestanden, welke volgens vaste
templates gemaakt zijn.

Ondanks het feit dat ik maar een kleine test van de Word zoekmachine kon doen, heb ik het
vertrouwen dat dit systeem goed werkt. Zeker in een omgeving als Evermind, die als een wat
kleiner bedrijf geen miljoenen documenten genereert zal het goed werken, echter wanneer er
ERG veel documenten in de zoekmachine terechtkomen, dan zal de performance (met name
de precision) van het systeem wel afnemen, doordat er door de 'ruis' in documenten dan
waarscbijnlijk teveel documenten die maar zijdelings met het onderwerp te maken hebben,
zullen worden opgeleverd. Maar in principe is zoals gezegd in de beschrijving van Harvest,
Harvest ook met ontworpen voor een hele grote index. Of bet systeem in de praktijk goed
gaat werken, hangt ook af van de bereidwilligheid van de Everminders, ze moeten toch jets
meer werk ervoor doen dan normaal. Het is dus nog even afwachten of de voordelen van bet
systeem gaan opwegen tegen de nadelen van bet 'meer werk voor een verslag doen'.

De conclusies op een rijtje:

• Via een Word-zoekmachine is het mogelijk om de kennis van Evermind op een
betere manier dan flu bescbikbaar te stellen

• Harvest is een van de beste vrij beschikbare zoekmacbines
• Dublin Core is een geschikt META data formaat voor bet opslaan van gegevens

over de Evermind documentatie
• Het voorgestelde zoeksysteem kan goed werken voor Evermind, maar voor hele

grote indexen is bet niet geschikt
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8.2. FUTURE WORK

Systeem voor het parsen van Word documenten vanaf Linux machine
Het zou mooi zijn wanneer er een systeem zou komen waarmee direct Word documenten
gelezen kunnen worden vanaf een Linux machine. Dit maakt nameijk de Word-summarizer
stap overbodig. Dit systeem moet dan wel in staat zijn om informatie als: Tekst in headings
en bold, italic en underline te kunnen vinden in het Word document.

Kijken wat resultaten zijn wanneer vector space model wordt gebruikt
In de huidige zoekmachine is het boolean search model geImplementeerd. Het zou heel goed
kunnen zijn dat de performance beter wordt bij het gebruik van het vector space model.
Hierbij hoeven nameijk met alle ingevulde termen bij de query beslist voor te komen in het
document om hoog geranked te worden.

Ranking algoritme verder uitwerken
Wegens tijdgebrek is het ranking algoritme nu niet helemaal uitgewerkt. Flier zou nog het
nodige aan onderzoek gedaan kunnen worden voor verbetering.
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