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1.

Inleiding

Het Internet is tegenwoordig een belangrijke bron van informatie en middel voor communicatie. Sinds de
uitvinding van het World Wide Web in 1991, als uitbreiding op bet internet, is bet aantal resources op bet

web spectaculair gegroeid. Een populaire manier om deze resources te ontdekken is door gebruik te
maken van zogenaamde Search Services. Search Services zijn diensten die het zoeken op bet WWW vergemakkelijken door het verzamelen van informatie over deze resources in indexen die eenvoudig doorzocht kunnen worden. Search Services maken gebruik van programma's, 'Robots' genoemd, om data op
het internet te verzamelen. Omdat de informatie die op het web beschikbaar is zeer dynamisch is en per
dag groeit, ontstaan er problemen met de opsiag, verzameling en onderhoud van de door robots verzamelde informatie. Er moet dus gezocht worden naar oplossingen die deze problemen flu en in de toekomst voorkomen.

Kort samengevat is het doel van dit afstudeerwerk:
• Een overzicht geven van de huidige methoden voor het verzamelen, opslaan en doorzoeken van informatie op het World Wide Web met behuip van Search Services;
• Een studie naar de mogelijke problemen en oplossingen met de huidige aanpak van Search Services;
• Het realiseren van een flexibel 'state of the art' prototype van een Search Service, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de kennis die in dit onderzoek is opgedaan.

Structuur van dit verslag
Inleiding
'I,

Architectuur WWW

Gebruikte technieken
Search Services

Key problemen Search
-

Services

Gedistnbueerde
oplossingen
1
Gedistribueerde

technieken
Prototype
Gedistribueerde Search
Service

In dit versiag wordt een overzicht gegeven van de verschillende manieren van indexeren met behuip van
robots en de daarbij horende (technische) problemen en oplossingen. In Hoofdstuk 2 wordt de architectuur van het internet besproken, tevens komt hier een historisch overzicht van de ontwikkeling van het
zoeken en indexeren van informatie op het internet aan bod. In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven
van de bestaande technieken voor bet indexeren van de informatie op het World Wide Web. In hoofdstuk

Hi Inleiding
4 worden de problemen en tekortkomingen van deze traditionele aanpak besproken en worden er modellen voor mogelijke oplossingen aangedragen. Hierna worden in hoofdstuk 5 bestaande protocollen en
voorstellen besproken die gebruikt kunnen worden om de verschillende modellen te implementeren. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de technieken besproken die het realiseren van een state of the art' Search
Service oplossing mogeiijk maken. Dit Search Service prototype wordt in hoofdstuk 7 behandeld. In
hoofdstuk 8 tenslotte, worden uitbreidingen van dit prototype besproken die volledige distributie mogelijk
moeten maken.

2

State of the art Search services

2. Architectuur van bet World Wide Web (WWW)
2.1 Inleiding

Voordat we verder gaan met de beschrijving van de technieken van Search Services wordt eerst ingegaan
op de structuur van het \VWW. Dc uitleg van deze structuur is noodzakelijk om begrip te krijgen voor de
manier waarop het WWW geIndexeerd en doorzocht kan worden.
Omdat er in mijn onderzoek gekeken wordt naar het indexeren van het World Wide Web, zal dit hoofdstuk
voornamelijk een bespreking zijn van de architectuur en het doorzoeken van dit WWW gedeelte van het

internet. Het usenet (news), mail en ftp gedeelte komen zijdelings aan de orde. Tim Berners-Lee is de
uitvinder van het World Wide Web, een gedistribueerd hypermedia systeem.

Het World Wide Web organiseert, verzendt en ontvang: informatie van elk type door het gebruik van een
combinatie van hypertekst, ajbeeldingen en multimedia technologie, verzameld in een set van benaming
conventies, netwerk protocollen en document formaten, gerealiseerd door het gebruik van een clientserver architectuur.
De client software die gebruikt wordt om deze hypertekst documenten te bekijken wordt een web-browser
genoemd, de server software een web-server. Hyperlinks lokaliseren diverse documenten op een uniforme
manier, door Uniform Resource Locators (URL), welke absoluut of relatief kunnen zijn. Web documenten
worden gepubliceerd met behulp van de HyperText Markup Language (HTML), wat een simpel op tekst
gebaseerde 'tagging' taal is. Het WWW maakt gebruik van het 'HyperText Transfer Protocol' (HTTP) om
documenten te verzenden over het web. HTTP is een snel, 'stateless' protocol en is gebaseerd op het client-server mechanisme. Voor elke HTTP 'request' wordt een HTTP 'response' verkregen. Gateway programma's en Forms worden gebruikt om interactief informatie te ontvangen van web gebruikers en vormen een verbinding met andere software en databases. (zie Figuur 2-1)

v—
Figuur 2-1 Client-Server architectuur van het World Wide Web
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Naast het Web zijn er andere informatie systemen, zoals Gopher (http://galaxy.einet.net/GJ/index.html) en
WAIS (http://www.chemie.fu-berlin .de/outerspac&wais-overview.html) welke een vergelijkbare clientserver architectuur gebruiken. Deze systemen hebben echter een andere structuur. Gopher, wat een soort
Web is zonder de volledige hypertekst functionaliteit, maakt gebruik van een menu systeem dat het organiseren van informatie in een hiërarchie van directories mogelijk maakt. Gopher bezit een eenvoudig op
tekst gebaseerd zoek mechanisme, uitgevoerd als een hoofd index die zich bevindt op een Veronica server.
Gopher kan gezien worden als de voorloper van het World Wide Web. WAIS biedt geen navigatie mogelijkheden en gebruikt indexeren alleen om gebruikers naar de gewenste plaats, waar de informatie zich
bevindt, te leiden. Het WAIS protocol is grotendeels beInvloedt door het Z39.50 protocol (zie: § 5.2.1) die
gebruikt wordt voor netwerk bibliotheek catalogi en biedt een meer verfijnd zoek mechanisme door gebruik te maken van een master index. Als we de analogie van een bock gebruiken als informatie plaats,
dan wordt Gopher vaak beschreven als de inhoudsopgave, WAIS de index pagina's en het World Wide
Web als de hypcrtekst inhoud.

2.2 Software (client server architectuur)
Een verzameling van software realiseert het web in een concrete vorm. Deze software architectuur bestaat
uit de volgende elementen die samenwerken over het internet:
• Clients die het voor de gebruiker mogelijk maken om over het web te navigeren en zelfs met de server
een interactie kunnen aangaan.
• Servers die het voor internet sites mogelijk maken om hun informatie te publiceren of hun data te
exporteren over de gehele wereld.
• Proxies die communicatie vereenvoudigen en toegangs controle bieden aan sites die moeten vertrouwen op een intermediair voor communicatie met het internet (b.v. sites achter een 'firewall').

2.2.1 Web Clients
Een World Wide Web client programina draait op een desktop comput& en is in sLant om verschillende
Web servers die zich op het internet bevinden te benaderen. Met een interactieve Web 'browser' kunnen
gebruikers hypermedia documenten bekijken door het volgen van informatie 'links' op het web.

Het eerste prototype van een Web client was een hypertekst browser/editor op het NeXTStep platform,
geschreven door Tim Berners-Lee van CERN. Tegenwoordig is er een veelheid aan browsers, waarvan
'Microsoft Internet Explorer' (http://www.microsoft.com) en 'Netscape Navigator' (http://home.netscape.
crn) de belangrijkste zijn.

2.2.2 Web Servers
Een World Wide Web server draait meestal op een multitasking werkstation welke krachtig genoeg is om
meerdere aanvragen van clients op het internet gelijktijdig te verwerken.

Dc meest gebruikte aanvraag is 'Get', om een pagina op te roepen om af te beelden op de browser van de
client. De web pagina's die de client bekijkt bevinden zich op een file systeem en hebben adressen die
wijzen naar het directory pad dat naar de file leidt.
Naast het gebruik als server voor hypertekst documenten heeft een web server tevens de mogelijkheid om

te fungeren als een 'gateway' naar andere software of informatie bronnen, zoals relationele databases.
Door gebruik te maken van de 'Common Gateway Interface' (CGI) kan een web server een programma
script aanroepen die zijn informatie krijgt van de client (meestal door een invul formulier (form), die verschijnt in de browser van de client), waarna het script op de server wordt uitgevoerd en de resultaten worden teruggegeven als een web pagina naar de client.
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2.2.3 Web Proxies
Een proxy is een soort Web server die draait op een 'firewall' machine (dat is een machine die fungeert
als een beveiligingsbarrière tussen het internet en een Local Area Network (LAN) binnen een organisatie). De proxy handelt als een intermediair tussen Web clients binnen de 'firewall' en Web servers op het
internet. Wanneer een proxy een request ontvangt van een interne machine achter de 'firewall', zendt hij
de aanvraag door naar een Web server op het internet en wacht hij op respons. Wanneer de respons teruggeven wordt van het web, geeft de proxy dit resultaat terug naar de interne client.
Een proxy kan ook gebruikt worden voor het 'cachen' van web documenten, wat handig is wanneer meerdere clients binnen een organisatie (niet noodzakelijkerwijs achter de 'firewall') een request doen naar
dezelfde web pagina's. De proxy slaat de resultaten van de eerste request op en geeft eenvoudig de opgeslagen informatie door bij meerdere requests, waardoor de netwerk respons tijd voor clients aanzienlijk
kan verminderen. Dc proxy kan ook van tevoren geladen populaire web pagina's opslaan in zijn cache.
Figuur 2-2 laat zien hoe proxy's in de praktijk gebruikt kunnen worden (ISP staat voor: Internet Service
Provider).

1SP

INTRANET..

NTE&NLT

—*
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$NTEifl4ET
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Figuur 2-2 Gebruik van proxy's
In

dit figuur is te zien dat een proxy zowel in combinatie met een 'firewall', voor het scheiden van het

(lokale) intranet met het internet, als voor het cachen van web documenten gebruikt kan worden.

2.3 Web resource benaming, protocollen en formaten
Het World Wide Web voert het idee van een grenzeloze informatie wereld, waarin alle objecten referenties hebben waarmee ze benaderd kunnen worden, uit. Ondanks het bestaan van vele verschillende protocollen maakt het World Wide Web gebruik van een universeel adresseringssysteem, de Universal Resource Identifier (URI), om object referenties mogelijk te maken. Diverse protocollen en access algoritmen worden gecodeerd als specifieke Universal Resource Locators (URL), die zich houden aan het algemene URI adresseringsschema.
Hoewel de World Wide Web architectuur veel andere al bestaande Internet protocollen omvat (zie Figuur
2-1), is HTFP het primaire netwerk protocol tussen World Wide Web clients en servers. HTTP maakt bet
voor WWW clients en servers mogelijk om efficient te communiceren.

2.3.1 URI en URL: Universal Resource Identifler en Locator
Het web is ontworpen om objecten te gebruiken die benaderd kunnen worden door een aantal protocollen
die al bestaan, speciaal ontworpen worden voor het web, of in de toekomst nog ontworpen worden. Het
5

H2 Architectuur van het World Wide Web

web maakt gebruik van het concept van een universele set objecten en een universele set van namen en
adressen van objecten. Een URI is een lid van deze universele set van namen en adressen. URIs zijn
strings die worden gebruikt als adressen van objecten op het web, wat documenten, menu's of afleeldingen kunnen zijn.

Toegangs instructies voor een individueel object onder een gegeven protocol worden gecodeerd in een
adres string. Een Universal Resource Locator (URL) is een vorm van UR! die een adres uitdrukt die
'Inapt' op een access algoritme die netwerk protocollen gebruikt.
Zowel URIs en URLs behoren tot de architectuur van het World Wide Web. Dit maakt het eenvoudig mogelijk een object te adresseren waar dan ook op het internet, wat essentieel is voor de schaalbaarheid van
de web architectuur en voor de informatie ruimte om onafhankelijk te zijn van netwerk en server topologlen.

URI syntax
Ondanks dat de syntax voor de rest van de URL afhankelijk is van het schema dat gekozen is, maken URL
schema's die betrekking hebben op een op IP-gebaseerd protocol, die een connectie maakt met een specifieke host op het internet, gebruik van een gemeenschappelijk syntax die overeenkomt met de volgende
URI specificatie:
scheme://user:password@host:pOrt/uTl-Path

Sommige of alle onderdelen, zoals user:password, :port en /url/path, kunnen achterwege gelaten worden.
Dc schema specifieke data begint met een dubbele 'slash' om aan te geven dat het voldoct aan de algemene Internet schema syntax. Dc URL van de hoofdpagina van het World Wide Web project bijvoorbeeld,
is als volgt:
http://www.w3.org/hypertext/WWWI
Waar:

•
•
•

Dc prefix http het gebruikte adres schema en de interpretatie van de rest van de string aangeeft;
Het adres www.w3.org de FITFP server, die benaderd moet worden, identificeert;

Dc substring hypertext/WWW/ het documenten object dat opgevraagd dient te worden op de
www.w3.org server identificeert.

Standaard luistert een World Wide Web server op TCP poort 80. De URI syntax staat echter ook alternatieve poorten toe, b.v: 8000, voor experimentele doeleinden.
http://www.w3.org:8000/experimental/teSt

Voor query doelen wordt het vraagteken symbool (?) gebruikt als een scheiding tussen het adres van een
object en een query operator. Een zoek opdracht op een tekst database kan er als volgt uitzien:
http://wwwmy.com/!ndex/Phonebook ?Eric

In alle gevallen zendt de client de 'path' string ongeInterpreteerd naar de server.
Een referentie naar een bepaald onderdeel in een document kan er als volgt uitzien:
http://www.my.edw'admin/people#Eric

Waarbij de deelstring #Eric niet naar de server gestuurd wordt, maar bij de client blijft en wordt gebruikt
wanneer het volledige document ontvangen is.

6
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URLs voor verschillende protocollen

URIs zijn universeel, ze coderen leden van een universele set van netwerk adressen. Een nieuwe URI
schema kan gemakkelijk ontworpen worden voor een nieuw netwerk protocol, dat enige vorm van het
objecten concept bevat. lemand kan een adres vormen voor een object door het speciticeren van een set
protocol parameters die noodzakelijk zijn om het object te benaderen. Wanneer deze protocol parameters
voor het adresseren van het object gecodeerd zijn in een string, met een prefix om het protocol en de
codering te identificeren, heeft men een nieuw URI schema (ook wel URL genoemd).
Er zijn schema's voor de volgende protocollen:
• HyperText Transfer Protocol (http:llwww.somehost.nl/)
• Gopher protocol (gopher://gopher.somehost.edu)
• Wide Area Information Servers (wais://munin.ub2.Iu .se:2 1 0/academic_email_conf)
• File Transfer Protocol (ftp://ftp.somehost.nl)
• Electronic mail address (mailto:E.Spakman @somehost.nl)
• Usenet news (news://comp.infosystems.www.misc)
• Referentie naar interactieve sessies (telnet:iopc.ub.rug.nl)
• Lokale file toegang (file:/Ilocalhost/etc/)

2.3.2 HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Dc verschillende toepassingen op het Internet maken allemaal gebruik van een eigen protocol. Alle data
die over het Internet gestuurd wordt bestaat uit tekst die door middel van TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) van de ene naar de andere computer gestuurd wordt. Hoe deze data geInterpreteerd wordt hangt af van de gebruikte toepassing.
Voor het versturen van bestanden wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het FTP (File Transport Protocol) en voor het ophalen van mail wordt SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) gebruikt. Voor het op-

vragen en versturen van webpagina's wordt gebruik gemaakt van het hier besproken HTTP-protocol.
HTTP is een object georienteerd applicatie level protocol (OS!).

HTTP is niet zozeer een protocol voor het transporteren van hypertekst (zoals de naam suggereert), maar
meer een protocol voor het transporteren van informatie met de efficiëntie die nodig is om hypertekst
sprongen te maken. Dc data die getransporteerd wordt kan van alles zijn, b.v: platte tekst, hypertekst,
afbeeldingen, audio of video.
Versies:

•
•
•
•

Versie 0.9, originele versie, nauwelijks nog gebruikt
(http://www.w3.orgJpub/WWWlProtocols/HTTP/Aslmplemented.html)
Versie 1.0, de huidige versie in gebruik. (http://ds.internic.netJrfc/rfc I 945.txt)
Versie 1.1: Dc nieuwe versie van HTFP gerefereerd als HTTP/1.1, injanuari 1997 goedgekeurd door
de W3C en de HTTP working group van de IETF (http://www.w3.orgProtocols/rfc2068/rfc2068)
HrrP-NG: Er wordt ook gewerkt aan een vervanger van de HTTP 1.X familie protocollen
(http://www.w3.org/pubfWWWIProtocolsIHTTP-NG)

HTFP 1.0
De eerste versie van HTTP was HTFP/0.9 waarmee niet veel meer mogelijk was dan dataverkeer over het
Internet. Een browser stuurde een verzoek naar een server in de vorm van een tekst als get index.html en
de server reageerde met het sturen van de betreffende HTML-pagina. Dc huidige versie is HTTP/1 .0 en
hiermee is het mogelijk om meerdere datatypen te verwerken en bovendien kunnen verzoeken conditioneel zijn.
7
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H1TP is een simpel request en respons protocol over TCP. Er zijn in essentie vier basis stappen voor een
HTTP transactie:
I. Connect. Wanneer een gebruiker op een hyperlink klikt, gaat de client via het Internet op zoek naar
de server zoals gespecificeerd in de URL en probeert een connectie met de server tot stand te brengen.
2. Request. Elke HTTP request van de client begint met een code, de method genaamd. gevolgd door de
URL van een object. Dc GET method ontvangt het document. Dc HEAD method is identiek aan de
GET method, behalve dat hij het document niet retourneert, hij stuurt de HTTP headers van de respons terug. Dc PUT method update het web document, eventueel met de hulp van een client editor.
De POST method zet een nieuw document op het web, of dient een invul 'form' in naar de server
voor verwerking.
3. Respons. Dc webserver probeert de client zijn request uit te voeren en geeft de resultaten terug. Een
drie cijferige code vertelt de client hoe de respons begrepen is en uitgevoerd is.
4. Close. De server beeindigt de connectie nadat de gevraagde actie uitgevoerd is. Zowel de client- als
de server-software moeten voorbereid zijn op onverwachte of voortijdige beeindiging van de connectie (b.v. door de Stop knop op de meeste browsers of veroorzaakt door een systeem crash).
Het volledige proces van een HTTP transactie kan gevolgd worden in de status balk van de meeste browsers. Bij gebruik van Netscape Navigator is dat het volgende:
Connect: Contacting http://www.w3.org...
Connect: Host contacted. Waiting for reply...
Transferring data...
Document: Done.
Statelessness in H77'P

HTFP is 'stateless', als een gevoig van het feit dat een netwerk connectie gemaakt en verbroken wordt
voor eWe HTTP operatie. HTTP loopt over een TCP connectie die voor de duur van een enkele operatie
in stand wordt gehouden. Wanneer een gebruiker over het web surft worden document objecten opeenvolgend ontvangen van één, maar soms meerdere servers op het internet. Het stateless model is simpel en
efficient, omdat een hyperlink van een object naar een object kan leiden dat zich waar dan ook bevindt; op
de lokale server of op een afgelegen server.

Omdat HTT'P een stateless protocol is, kent HTTP niet het concept van een session (logische groepering
van meerdere opeenvolgende transacties) en kent het geen mechanisme voor het onthouden van wat er in
het verleden met bepaalde client-server paren gebeurd is; wat de server betreft wordt elke HTFP request
opnieuw behandeld en bevat het geen historische kennis over vorige transacties met de client.
Format negotiations

HTTP is in staat tot 'format negotiations' (formaat onderhandelingen). Als uitbreiding op het simpel
overdragen van HTML documenten, kan HTI'P gebruikt worden voor het ontvangen van documenten in
een uitgebreide set formaten. Dc client zendt eerst een lijst van formaten die hij kan hanteren en de server

antwoordt met data in één van die formaten. Dit type van onderhandelen heeft het voordeel van het
toestaan van speciale formaten tussen programma's, zonder de noodzaak voor ecn standaard voor die formaten. Verder geeft dit onderhandelingssysteem de mogelijkheid voor het transporteren van formaten die
nog ontwikkeld worden in de toekomst.

Wanneer objecten getransportecrd warden over het netwerk, wordt informatie over die objecten (metainformatie) meegezonden in de HTFP headers. Door het gebruik van een extensie van de Multi-purpose
Internet Mail Extensions (MIME) voor gebruik in de set headers, is integratie van hypermedia mail,
nieuws en informatie toegang vereenvoudigd.
8
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Doordat niet herkende HTTP headers en parameters genegeerd worden is het eenvoudig om nieuwe
ideeën te proberen, die later in het protocol geIntegreerd kunnen worden.
HTTP kan worden uitgebreid door:
1.

Het benaderen van een bepaalde URL. Dit is de man ier waarop Common Gateway Interface (CGI)

2.
3.
4.

scripts werken.
Het toevoegen van een nieuw media type, zodat een hulp applicatie deze uitvoert.
Het toevoegen van een nieuwe 'method' naam.
Het toevoegen van een nieuwe 'header' veld. B.v. de Content-range header.

De snelste manier om een nieuwe method toe te voegen is door de functionaliteit van die method in een
CGI-script te implementeren. Later, wanneer de extensie stabiel is, kan de method geImplementeerd worden in de web server.

HTTP 1.1

Eén van de nadelen van HTTP/1 .0 is dat het inefficient met bandbreedte omgaat. Dat betekent dat er relatief veel data van de client naar de server en vice versa gezonden moet worden om dingen gedaan te
krijgen. Vooral wanneer een pagina in de cache opgeslagen is, is de overhead aan dataverkeer onnodig
hoog. Een browser kan een pagina uit de cache opvragen onder de voorwaarde dat alleen gegevens die na
een bepaalde datum gewijzigd zijn gestuurd hoeven worden. Wanneer er sinds het laatste contact niets
gewijzigd is kan de browser zonder huip van de server de hele pagina weergeven.

HTTP/l .1 bevat nieuwe elementen die een efficiënte communicatie tussen client en server mogelijk
maken en bovendien het dataverkeer op het Internet kunnen terugbrengen.

Persistant Connections
Een groot deel van alle webpagina's bestaat uit een HTML-pagina met tekst en enkele afbeeldingen in
JPG- of GIF-formaat. Wanneer een browser zo'n HTML-pagina binnenkrijgt stuurt deze voor elk van de
plaatjes een verzoek naar de server om het betreffende plaatje te sturen. Voor elk verzoek wordt een TCPverbinding met de server opgebouwd en weer verbroken. Het opbouwen van een TCP-verbinding brengt
over het algemeen meer dataverkeer met zich mee dan het eigenlijke verzoek Bij het gebruik van zogenaamde 'persistant connections' wordt er slechts één TCP-verbinding opgebouwd die gebruikt wordt
voor alle verzoeken (requests) naar de server. Dit levert een aanzienlijke besparing in datapakketjes op,
maar tegelijkertijd een grote toename in de verstreken tijd, omdat elk volgende request pas verzonden kan
worden wanneer het vorige afgehandeld is.

Als we HTTP/l.0 met HTTPI1.l vergelijken zien we grote verschillen in efficientie. In Tabel 2-1 zijn de
resultaten voor het ophalen van een voorbeeldpagina te zien (bron: Computer Totaal, oktober 1997). Het
totaal aantal verzonden netwerkpakketjes wordt met HTTP/1 .1 teruggebracht tot minder dan de helft,
echter de totaal verstreken tijd wordt meer dan verdubbeld.
H1TP/1.0 HTTP/1.1 Persistent
Max. gelijktijdige sockets
Totaal aantal sockets gebruikt
Pakketjes van client naar server
Pakketjes van server naar client
Totaal aantal pakketjes
Verstreken tijd (seconden)

6

40
226

1
1

70

271

153

497
100%

223
225%

Tabel 2-1

Pipelining
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Om de totale afhandelingstijd van meerdere requests aan de server te verminderen is het concept van
'pipelining' ingevoerd. Met pipelining wordt nog steeds van een enkele TCP-verbinding gebruik gemaakt,
echter alle requests worden achter elkaar verstuurd zonder eerst te wachten op een reactie van de server.
De combinatie van persistent connections en pipelining zorgt voor een dramatische afname van het aantal
verstuurde TCP-pakketjes en tegelijkertijd een snelheidsverbetering bij het ophalen van een complexe
webpagina.

Host request header
In HTTP/1 .0 wordt er van uitgegaan dat er een één op één relatie is tussen een server en een IP-adres. De

enige manier om meerdere websites op één server te hebben (bijvoorbeeld: www.bedrijfl.nl en

wwwbedrijf2.nI) is door meerdere IP-adressen aan de server toe te kennen. Gezien de schaarste aan IPadressen is het makkelijker om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende servers op hetzelfde IPadres. In HTTP/l.l gebeurt dit door het gebruik van een zogenaamde 'host request header'. Deze header
geeft aan voor welke server op het huidige IP-adres het verzoek bestemd is. Om bijvoorbeeld de pagina

informatie/prijslijst op de website van bedrijf 1 op te vragen geef je in de browser de URL
www.bedr,jfl.nI/inforinatie/priiskist op. In HTTP/l .1 stuurt de browser dan het volgende verzoek naar de
server:

GET /informatie/prijslijstlHTTP/1.l
Host:www.bedrijfl .nI
Verdere veranderingen
Om nog efficiënter met de beschikbare bandbreedte om te gaan kan er in HTTP/l.I ook van compressie

gebruik gemaakt worden. Een client geeft aan dat deze gecomprimeerde data kan verwerken door een
'Accept-Encoding: deflate' header in een verzoek mee te sturen. Dc server kan dan een reeds eerder gecomprimeerde versie van een HTML-pagina sturen. Aan de client-kant wordt de pagina eerst gedecomprimeerd en vervolgens als een normale HTML-pagina verwerkt.

Het gebruik van 'range requests' zorgt er voor dat een browser de opmaak van een pagina reeds kan
bepalen voordat alle data binnen is. Met een range request vraagt een browser slechts dat deel van en
afbeelding op waaruit de grootte kan worden afgeleid. Wanneer de grootte bekend is kan de paginaopmaak bepaald worden. Vervolgens kan in alle rust de afbeelding opgevraagd worden.

HTfP-NG
HTTP-NG (HTFP-Next Generation) is een project dat al enkele jaren bestaat, in verschillende vormen.
Met als doe! een herontwerp van HTFP/1 .X in verschillende gebieden, om het efficiënter te maken voor
verschillende doelen. Dc eisen aan HTI'P-NG zijn voor eindgebruikers een snel werkend Web, voor informatieleveranciers verhoogde mogelijkheden voor virtual shopping en beveiliging en voor ontwikkelaars een syteem dat eenvoudig te implementeren is maar dat we! aangepast kan worden aan specifieke
wensen. Enkele van deze doelen zijn tot stand gekomen in HTTP/l.1. Andere doelen echter nog niet, in
het bijzonder directe ondersteuning voor 'remote service invocation' modellen, zoals DCOM en CORBA.

2.33 HTML 2.0 (HyperText Markup Language)
(http://www.bilkent.edu.tr/pubIWWWIMarkUpfhtml-speclhtml-SPec toc.html)

Het WWW definieert ook een HyperText Markup Language (HTML), wat een document formaat is die
elke WWW client dient te begrijpen. Het wordt gebruikt voor de transmissie en representatie van basis
onderdelen, zoals tekst, lijsten en menu's als ook verschillende stijien van invoer in een invul 'form'.
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HTML is een simpel data formaat die gebruikt wordt voor het creëren van hypertekst documenten die
portable van het ene platform naar het andere. Het idee achter HTML is om informatie 'on-line' te formatteren voor efficiënte elektronische distributie, zoeken en ontvangen, op zo'n manier dat het onafhankelijk is van de uiterlijke details van het document. Dit versnelt het schrijven en produceren van
documenten aanzienhijk. HTML documenten zijn SGML (http://www.iso.ch/cate/d16387.html) documenten met een generieke semantiek die geschikt zijn voor het representeren van verschillende informatie.

In zijn oorspronkelijke vorm implementeert het web een gedistribueerde informatie ruimte, met als enige
bedoeling van gebruiker-interactie het hypertekst navigeren door muisklikken. Invul 'forms' en 'imagemaps' zijn recente technische ontwikkelingen die de uitdrukkingskracht van het web substantieel vergroten door het bieden van verbeterde interactiviteit.

HTML Tags

HTML documenten bestaan uit een verzameling 'tags' die de logische structuur van het document,
aismede een suggestie van hoe het document afgebeeld kan worden specificeren. Dc meeste HTML elementen identificeren zich in een document als een start tag, die de naam van een element en zijn attnbuten geeft, gevolgd door de inhoud en een end tag. Start tags zijn begrensd door '<' en 5'; end tags zijn
begrensd door <f en 5'. Hieronder staat een voorbeeld aangegeven van een eenvoudig HTML docuI41L
<1-f IML>
I

<HEAD>
<TITLE> HTML Example <ITITLE>
<IHEAD>

<BODY>

<Hl>This isa Heading<JHI>
<P> Dit is een paragraaf. End tags zijn niet noodzaketijk bij paragrafen, maar ze zijn wet toegestaan.
<A href="http://wwwsornehost.com/"> homepage of somehost <IA>
</BODY>
</HTML>

Naast tags kent HTML ook nog zogenaamde MetaTags. MetaTags kunnen gebruikt worden om bepaalde
informatie over een document, zoals diens inhoud of auteur, bevatten. Ze zijn voor een gebruiker van een
document niet zichtbaar en zijn speciaal bedoeld voor het sturen van robots en voor indexeringstaken.
MetaTags worden uitgebreid besproken in de paragrafen 'Search Engine' en 'Indexeren' (zie: Hoofdstuk
3)

HTML is een formateringstaal die onafhankelijk is van het World Wide Web. HTML kan gebruikt worden
in hypertekst e-mail (als "text/html" MIME inhoudstype), nieuws en overal waar een hypertekst structuur

nodig is. Er is geen noodzaak dat de file inhoud van een Web pagina in HTML is uitgevoerd. Servers
kunnen files in andere formaten of in combinaties van HTML met andere informatie opslaan. HTML
documenten kunnen ook, door een request van een client, 'on-the-fly' gegenereerd worden.
Forms
Dc HTML Form interface staat een document ontwerper toe om een I-ITML document te creëren die invul
forms, die ingevuld kunnen worden door gebruikers, te implementeren.
•

De FORM Tag
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De FORM tag specificeert een invul form binnen een HTML document. Er kan meer dan één invul form
gebruikt worden in een document, maar forms kunnen niet worden genest.
<FORM METHOD=GET ACTION="http://espakman/cgi-bin/user.exe"> ... <(FORM>
De attributen zijn als volgt:

ACTION is de URL van de query server waama de form inhoud gestuurd wordt. Wanneer dit attribuut
afwezig is, dan zal de huidige document URL gebruikt worden.
METHOD is de HTTP/1 .X method die gebruikt wordt om de gegevens in de form naar een query server
te sturen. Mogelijke keuzen zijn:
• GET -- Als de form de METHOD='GET" in de FORM tag heeft, dan zal het CGI programma de
gedecodeerde form invoer in de omgevingsvariabele QUERY_STRING zetten en verbinden met een
query URL van de volgende vorm: action?name=value&name=value&name=value
• POST -- Als de form de METHOD="POST" in de FORM tag heeft, dan ontvangt het CGI programma
de gedecodeerde form invoer op stdin. De server stuurt dan géén EOF aan het eind van de data, daar
voor in de plaats moet de omgevingsvariabele CONTENT_LENGTH gebruikt worden om vast te
stellen hoeveel data er gelezen moet worden van stdin.
Binnenin een Form kan van alles staan, behalve een andere Form. INPUT, SELECT en TEXTAREA tags
worden gebruikt om interface elementen binnen een Form te specificeren.
• DeINPUTTag
De INPUT tag wordt gebruikt om een simpel input element binnen een Form te specificeren. Het is een
'standalone' tag; hij wordt niet omgeven door iets en er is geen end tag.

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="andtest" VALUE="andonly" ....>

de INPUT tag zijn verschillende attributen mogelijk: TYPE (zoals: text, password, submit,
checkbox, enz.), NAME, VALUE, CHECKED, SIZE, MAXLENGTH. Een exacte beschrijving van de
attributen is te vinden in de HTML 2.0 specificatie
spec/html-spec toc.htmD.
Voor

•

De SELECT Tag

De SELECT tag beperkt het form veld met een opsommingslijst van waarden. Dc waarden worden gegeven in OPTION elementen. Dc attributen van SELECT zijn:
NAME, die de naam van het form veld specificeert.
SIZE specificeert het aantal zichtbare items.
MULTIPLE specificeert dat meer dan één optie gebruikt mag worden als waarde.
v.b:

<SELECT NAME="a-menu">
<OPTION> First option.
<OPTION> Second option.
<IS ELECT>

De SELECT tag moet, anders dan bij INPUT, afgesloten worden met een end tag.
• De TEXTAREA Tag
Het TEXTAREA element kan gebruikt worden voor een tekst veld die moet bestaan uit meerdere regels.
De attributen zijn:
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NAME, de naam van het veld.
ROWS, het aantal rijen (in karakters) van het tekst veld.
COLS, het aantal kolommen (in karakters) van het tekst veld.
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v.b:

<TEXTAREA NAME="foo" ROWS=4 COLS=40></TEXTAREA>
In paragraaf 3.5 'Query Engine' is te zien hoe een form kan worden gebruikt als user interface naar een
database met index gegevens.

Imagemaps
Imagemaps, ontwikkeld in Mei 1993 door Kevin Hughes aan de Honolulu Community College, introduceren interactieve afbeeldingen op het World Wide Web. Imagemaps maken het gebruik van 'clickable'
afbeeldingen (images) mogelijk, wat voor afbeeldingen hetzelfde betekent als hypertekst links voor web
documenten. In imagemaps zijn verschillende delen van een afbeelding verbonden met verschillende
delen in bet internet. Wanneer een gebruiker op een bepaalde plaats in een afbeelding klikt, wordt het
corresponderende web document —die verbonden is met dat deel van de afbeelding-- opgehaald alsof een
normale hypertekst link was aangeklikt. Imagemaps kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als grafische
User Interface voor een Search Service.

2.3.4 Gateways
Een Gateway is een methode voor het interactief ontvangen van informatie van web gebruikers. In principe is het een gewoon programma waarvan de input via het web verkregen wordt.

Door gebruik te maken van een Gateway kan een gebruiker op afstand een programma uitvoeren op de
server, zoeken naar specifieke onderwerpen in een database of bet uitwisselen van informatie met andere
software door een interface (zie Figuur 2-3).
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Figuur 2-3 Gateway interface bij gebruik van Windows NT webserver
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Een normaal HTML document die de web daemon ontvangt is 'statisch', dat betekent dat hij in een vaste
'staat' verkeei-t, b.v. een tekst file die niet verandert. Een Gateway programma daarentegen, wordt in real-

time uitgevoerd, zodat het dynamisch uitvoer kan genereren. Er zijn drie belangrijke interface standaarden: Common Gateway Interface (CGI), die praktisch overal gebruikt wordt; Internet Server API
(ISAPI), voorgesteld door Microsoft als een sneller alternatief voor CGI en WinCGI een op Visual Basic
gebaseerde standaard die echter nauwelijks meer gebruikt wordt.

Common Gateway Interface (CGI)
Dc Common Gateway Interface (CGI) is een standaard voor het verbinden van externe applicaties met
informatie servers, zoals HTTP of Web servers. CGI applicatie kunnen geschreven worden in script talen
(zoals Pert, JavaScript of TCL) of in programmeer talen (zoals C/C++ en Java). Dc meest voorkomende
methode op het internet is in de vorm van een Pert script.
In Figuur 2-4 is te zien hoe een client via een HTML form informatie kan opvragen van, of indienen naar,
een webserver.
ck1s rqt*s1 s rscivid
by t, Wit Sve,.

Figuur 2-4 CGI als methode voor een client om infonnatie op te vragen of in te dienen

Dc server en het CGI script communiceren op vier manieren:
• Via environment variabelen
• Via de command line
• Via standard input
• Via standard output
Om data over de informatie request van de server naar het script te zenden, maakt de server gebruik van

zowel command line argumenten als environment variabelen. Deze environment variabelen worden gezet
wanneer de server het gateway programma uitvoert.

Voor requests die informatie verbonden hebben na de header, zoals HTTP POST of PUT, zal de informatie via stdin naar het script verzonden worden. Dc server zal CONTENT_LENGTH bytes zenden op
deze file descriptor (zie: § 2.3.3, 'Form Tag: POST method').

Dc script zendt zijn uitvoer naar stdout. Deze uitvoer kan zowel een document zijn dat door het script
gegenereerd als wel een instructie aan de server voor het vinden van de gewenste uitvoer.
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In paragraaf 3.5 'Query Engine' is te zien hoe met behuip van CGI index informatie uit een database gehaald kan worden en aan de gebruiker kan worden teruggegeven om afgebeeld te worden in zijn browser.
ISAPI
Internet Server API (ISAPI) is een interface voorgesteld door Microsoft, als een sneller alternatief voor de
Common Gateway Interface (COD. Met gebruik van ISAPI kan een programmeur applicaties ontwikkelen
voor de Microsoft US (Internet Information Server).

Zoals CGI-scripts of -programma's geven programma's die geschreven zijn met behulp van ISAPI een
gebruiker de mogelijkheid een programma op afstand uit te voeren, een database te doorzoeken of data uit
te wisselen met andere software die op de server aanwezig is.

Programma's die met behuip van de ISAPI interface geschreven zijn, worden gecompileerd als dynamiclinked libraries (DLL5) welke door een WWW-server bij het opstarten geladen worden. Omdat deze programma's zich in het geheugen bevinden, zijn ze significant sneller dan CGI programma's.
ISAPI wordt al door een groot aantal web server ontwikkelaars ondersteund en begint langzamerhand een
industrie standaard te worden voor het ontwikkelen van web server applicaties. Het nadeel van ISAPI is
dat het platform afhankelijk is (Microsoft Windows).

WinCGI
WinCGI is een 16 bits interface, waarbij gebruik wordt gemaakt van Visual Basic als programmeer omgeving. De interface is niet meer in ontwikkeling en wordt nauwelijks nog gebruikt. WinCGI is hier vermeld voor de volledigheid.

2.4 Zoeken op het World Wide Web
in deze paragraaf zal eerst worden ingegaan op hoe het zoeken en bet verzamelen in de loop van de tijd is
geevolueerd van het zoeken in lijsten met adressen van pagina's tot de huidige methode van het doorzoeken van geIndexeerde informatie met behuip van Search services. Verder wordt hier het verschil tussen
handmatig en automatisch gegenereerde indexen uitgelegd en zal er een classificatie worden gegeven van
de verschillende typen Search Services.

2.4.1 Historisch overzicht methoden van zoeken en data verzamelen op bet net
Deze paragraaf geeft een overzicht van hoe de methoden van resource ontdekking in het Web evolueerden, van de start van het World Wide Web tot de huidige situatie.
•

Browsing Toen er nog maar een paar servers op het Web waren kon men door de lijst van servers, die

beheerd werden bij CERN (http://wwwcn.cem.ch), heen bladeren en daarna bij de server home•

pagina's kijken op zoek naar up-to-date informatie. Door het huidige grote aantal servers is deze situatie nu ondenkbaar.
Lijsten Een aantal mensen begonnen met het bijhouden van referentie Iijsten naar bronnen op het
Web, zoals de NetServices lijst en de NCSA Meta Index (http://www.ncsa.com!). Dit betekende dat
het voor gebruikers niet nodig was om alle server home pagina's te bezoeken, maar alleen door een
index hoefden te bladeren. Echter, de referenties veranderden niet wanneer documenten en servers
verhuisden en wanneer nieuwe informatie op het net beschikbaar kwam werd de index alleen maar
ververst wanneer de beheerder hier over ingelicht werd. Tenslotte was het door het steeds maar groter
worden van de Iijsten bijna onmogelijk om een specifiek onderwerp te vinden.
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•

•

Zoeken Een oplossing voor het probleem van de a! maar groter wordende index documenten was het
plaatsen van de documenten in zoek databases, zoal de GNA Meta Library (http://catalog.gnacademy.
org/gnacademyl). Deze database lijdt echter nog steeds aan het probleem van handmatig onderhoud:
onderhoud kost veel tijd en informatie raakt verouderd.
Automatisch verzamelen Een van de laatste zoek-databases is de CU! W3 catalogus
(http://cuiwww.unige.chf), welke gebaseerd is op automatisch ontvangst van een vaste set van documenten waar hij voor de verwerking specifiek geprogrammeerd is. Een van de documenten die CU!
W3 gebruikt is de NCSA 'What's New' lijst. Dc CU! W3 catalogus is zeer uitgebreid en up-to-date.
De CU! W3 aanpak lost niet alle problemen op, referenties raken nog steeds gedateerd, er is kans op

duplicaten en nieuwe resources moeten met de hand toegevoegd worden. Bovendien heeft deze

•

oplossing een nieuw probleem: het is moeilijk om op relevante informatie in een document te zoeken,
omdat er niet gebruik wordt gemaakt van een standaard formaat.
Automatisch ontdekken Het is mogelijk om programma's te schrijven die het web doorkruisen en daar

de documenten die ze tegenkomen analyseren en/of opslaan. Deze 'web-walkers', 'robots' of 'spiders' hebben het voordeel dat ze erg grondig zijn en het potentieel hebben om elk dee! van het Web te
bezoeken. Ze worden gebruikt voor veel verschillende doelen; het vinden van oude, niet meer geldige
referenties, ontdekken van nieuwe servers, het schatten van de grote van het web, het vragen van informatie bij database en het indexeren van het Web.

2.4.2 Handmatig indexeren versus automatisch indexeren
Er is een wezenlijk verschil tussen Search Services die hun index handmatig of automatisch indexeren,
hieronder wordt dit verschil uitgelegd.
•

•

•

Automatisch indexeren: bij automatisch indexeren wordt er gebruik gemaakt van Search engines (ook
wel 'spiders' of 'crawlers' genoemd). Search engines bezoeken constant web sites op het Internet om
web pagina's te catalogiseren. Er is meestal geen inzet aan de kant van de webbeheerder van een site
nodig om zijn site in de catalogus (index) die door de Search Engine gemaakt wordt te zetten. Alta
Vista is een voorbeeld van een search engine.
Handmarig indexeren: in tegenstelling tot automatisch indexeren, worden handmatige indexen (in de
literatuur vaak aangeduid met directories) door mensen gemaakt. Sites moeten aangemeld worden,
daarna worden ze toegewezen tot een geschikte categorie of meerdere categorieen. Dc gebruiker kan
dan door deze verschillende categorieen heen 'browsen', om zo de gewenste informatie te vinden.
Door de menselijke invloed, verschaffen directories vaak betere resultaten dan door Search Engines
gemaakte indexen. Yahoo is een voorbeeld van een directory/browsing service.
Hybride Search Services: sommige services die gebruik maken van een Search Engines hebben ook
een verbinding met een directory. Dit zijn sites die zijn bekeken en een waardering hebben gekregen.
Meestal verschijnen deze gerecenseerde sites niet automatisch nadat er een query is ingevoerd bij een
hybride zoek machine, maar moet er expliciet aangegeven worden dat men de waardering wil zien.

Dc verschillen tussen enkele services die hun indexen baseren op het collecteren en actualiseren met behulp van robot programma's en services met resources die 'manueel' verzameld of gemeld zijn, zijn significant op verschillende manieren. Dc (paar) voordelen van manueel verzamelde indexen, gebaseerd op
Iijsten of formulieren, liggen in de selectie van de resources: alleen die links waarvan een auteur of gebruiker aangeeft dat ze relevant zijn voor anderen en van voldoende kwaliteit zijn, worden gebruikt. Ze
hebben ook in ieder geval de mogelijkheid om goede samenvattingen te bieden voor het zoeken.

Voor de beschrijving van media die niet uit tekst bestaat moet men gestandaardiseerde formulieren gebruiken, maar ze zullen hoofdzakelijk door software gegenereerd worden. Omdat alle op robots gebaseerde services de mogelijkheid bieden om nieuwe documenten te rapporteren, zal het voordeel van op
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lijsten gebaseerde services verdwijnen. Het wordt flu belangrijk hoe snel een service indexeert en een
gerapporteerde resource in zijn database integreert.
De automatisch procedures van robots maken het erg gevoelig voor misbruik. ledereen die een redelijke
kennis heeft van ranking algoritmen kan door het gebruik van verschillende trucs zijn documenten hoog
op de resultaat lijst krijgen of een document laten zien die een heel andere inhoud heeft door er woorden
in te plaatsen die speciaal geconstrueerd zijn voor de robot (MetaTags, zie: § 3.4.1)
Het grote voordeel van op robots gebaseerde services is hun compleetheid. In ieder geval is het theoretisch mogelijk om de links frequent te actualiseren. Omdat belangrijke delen van de originele resource of
zelfs de gehele document inhoud geIndexeerd wordt, kan aanzienlijk grotere hoeveelheden van gespecialiseerde informatie gevonden worden. Dit feit zal het in de toekomst mogelijk maken om verbeterde of
alternatieve retrieval methoden te gebruiken, wat niet de moeite waard is betreffende de korte informatie
in op lijsten gebaseerde indexen.

2.4.3 Typologie van search services
(http://www.ub2.lu.se/tklwebsearch systemat.html#tvpol)

Om het mogelijk te maken om de mogelijkheden en de limitaties van de verschillende Search Services te
begrijpen, is het nodig om een classificatie te maken van de verschillende services.
I Indexen voor alle typen van web resources
1.1 Collectief/openbaar zoeken:
A enkele search service:
Al Op robots gebaseerde indexen
A 1.1 Indexeren van (mm of meer volledige document inhoud (full-tekst)
Al .2 Indexeren van verschillende elementen van de documenten (metadata)
A2 lijst en template gebaseerde indexen (directory/browse zoekdienst)
B Gecombineerde/simultane en collecties van indexen (meta zoekdiensten)
C Architecturen voor gedistribueerd zoeken (geen service)
Maas van superindexen (centroids; CIP, Whois++)
Maas van lokale indexen (Ingrid)
D 'intelligent' agents
1.2 Individueel/privé zoeken (geen service)
2 Indexen voor individuele typen van web resources en/of ander protocollen
2.1 Personen, instituten (X.500, Whois)
2.2 Electronic conferences, mailing lijsten (Usenet)
2.3 Files, Software (Archie)
2.4 OPACs (Bibliotheek catalogi)
2.5 Telnet
2.6 Gopher
2.7 WAIS
2.8 Z39.50 (139.50 gateway naar OPAC records)

De meest belangrijke verschillen zijn tussen 1) indexen voor de meeste of alle typen van web resources en
2) indexen die alleen specifieke protocollen gebruiken (Gopher Wais en anderen) en/of typen van pub-

likaties (archieven van data, OPACs, e-mail adressen, enz.). In dit verslag zal voornamelijk worden
ingegaanop de services van groep 1, groep 2 komt in Hoofdstuk 5, 'Gedistribueerde oplossingen'
gedeeltelijk aan bod, omdat bepaalde onderdelen van deze services als basis liggen aan geavanceerde
gedistribueerde oplossingen.
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De services van groep 1.1 .D) van mm of meer 'intelligent' agents zullen slechts kort besproken worden.
Intelligent agents zijn nog in een experimentele fase, hebben een beperkt bereik en de problemen met net

load en server loads zijn nog steeds niet opgelost. Groep 1.2) zal in dit verslag niet besproken worden,
omdat dit versiag zich bezig houdt met Search Services en niet met individueel zoeken. De technieken en
methoden die hier besproken worden voor Search Services zijn echter gelijk aan die van individueel
zoeken.

Een essentieel verschil in de groep van verzamelende services is het verschil tussen de enkele service met

zijn eigen collectie van originele data (1.1A), op verschillende manieren gecombineerd of simultaan
werkende indexen (1.1 B) en services die architecturen maken en gebruiken voor gedistnbueerd zoeken op
het net (1. IC). Deze laatste groep is nag niet beschikbaar als algemene dienst en zal in het hoofdstuk 5
'Gedistribueerde

oplossingen' uitgebreid besproken warden als mogelijke oplossing voor een aantal

problemen met de huidige Search Services.

In de volgende paragraaf zal een model warden getoond van de Search Services uit groep 1.1 A. Aan de
hand van dit model zullen in het volgende haofdstuk, met behulp van een voorbeeld, de individuele onderdelen van een Search Service besproken warden. In paragraaf 3.6 'Profiling' zullen verschillende
manieren gegeven warden om gegevens over individuele gebruikers op te slaan en deze informatie te gebruiken om onder andere de Search Service te verbeteren. De 'intelligent' agents uit groepl.1D komen in
diE hoofdstuk zijdelings aan de orde als een methode tot verbetering van de service. In hoofdstuk 4, zullen
de problemen besproken worden die deze (traditionele) benadering van een Search Service met zich
meedraagt en zal ook ingegaan warden op de meta zoekdiensten van groep 1.1 B, als een mogelijke
oplossing voor (een aantal van) die problemen.
2.5 Conclusie

Met de beschrijving van de architectuur is een basis gelegd voor de verdere bespreking van het indexeren
en doorzoeken van de informatie op het internet. In het volgende hoofdstuk wordt flu ingegaan op de
manier (techrneken) waarop dc infoimatie OP het internet verzamelt, geIndexeerd en doorzocht kan warden. Daarbij zal gebruik gemaakt warden van de kennis die in dit hoofdstuk is opgedaan.
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3. Gebruikte technieken Search Services
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de verschillende onderdelen van een Search Service naar voren en de technieken
die hierbij gebruikt worden. Tevens worden in dit hoofdstuk de nadelen en problemen van deze traditionele benadenng besproken.
Om het een en ander te kunnen visualiseren zal deze bespreking aangevuld worden met een praktijk voorbeeld van een eenvoudige Search Service, gebaseerd op het MOMspider ontwerp.

3.2 Begrippen
In deze paragraaf wordt een algemeen model gegeven van een Search Service. De benamingen die aan de

verschillende onderdelen in dit model worden gegeven, zijn de definities zoals ze in de Iiteratuur het
meest gebruikt worden.

Search Service
Internet Webspace

Figuur 3-1 Algemeen model Search Service

1 of meerdere web-servers

Een Search Service bestaat uit drie onderdelen (zie Figuur 3-1): De Robot(s) die het web doorzoek(en)(t)
en de daarmee verbonden instructie set (Search Engine), de Index (database) en de Query Engine (de
gebruikersinterface naar de index). De index maakt vaak dee! uit van de Search Engine en bepaalt in grote
mate wat de gebruiker aan zoektermen kan invullen (User Interface) en wat door de retrieval software
teruggeven wordt aan de gebruiker (Gateway).

Bij zogenaamde directory services ontbreekt het search engine deel, de index wordt met de hand gevuld
of verkregen via templates van andere servers.

3.3 Search Engine
De search engine bestaat uit twee onderdelen: de robot die het web doorzoekt (harvesting) en een instructie set, vaak een onderdeel van de robot, die bepaalt waar de robot op zoek gaat naar zijn informatie (welk
domein). Er kan gebruik worden gemaakt van meerdere robots met bijbehorende instructie sets die elk
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een bepaald deel van het internet doorzoeken. Dc gevonden infonnatie wordt in een index (database)
geplaatst. De instructie set kan integraal deel uitmaken van een robot, maar er kan ook een instructie set
gebruikt worden om meerdere robots te besturen.

In deze paragraaf komen de verschillende onderdelen van een search engine aan de orde. Tevens worden
in deze paragraaf de verschillende voorstellen die zijn gedaan om voor een beheerder van een web-site of
HTML document enige invloed uit te oefenen op de 'verzamel drift' van een robot besproken. Dc werking van de instructie set wordt ann de hand van de MOMspider robot uitgelegd.

3.3.1 Robots
Een robot (ook wel wanderer of spider genoemd) is een programma dat automatisch de hypertekst structuur van het web doorkruist en documenten recursief ophaalt, door referenties in hypertekst documenten
te volgen.

Normale web browsers zijn geen robots omdat ze bediend worden door een mens en niet automatisch
pagina's binnenhalen of links volgen.

De werking van een robot
In Figuur 3-2 staat schematisch de werking van een
robot aangegeven.

Dc meeste robots beginnen door een web-naam en

een IP-adres op te halen. Dc robot opent dan of
maakt een nieuwe 'queue' voor de site, welke de
URL paden bijhoudt die de robot bezocht heeft of
nog moet bezoeken. Als de queue nog niet bestond

dan wordt het pad naar de root van de site in de
queue opgeslagen ("I").
Dc volgende stap is het ophalen en verwerken van

de 'robots.txt' file welke verwijzingen bevatten
naar paden die de robot niet bezocken mag. Deze
verwijzingen worden in het geheugen opgeslagen
om later gebruikt te worden.

Eén voor én worden nu de objecten uit de queue
bezocht, waarbij rekening wordt gehouden met de
restricties die opgelegd zijn door de robots.txt file.
Wanneer het object een 'text/html' inhouds-type
heeft, dan ontleedt de robot de inhoud van het object op zoek naar referenties naar andere objecten.
Als deze referentie nieuw is wordt hij toegevocgd
ann de queue, waarna de robot weer verder gaat
waar hij gebleven was.

Figuur 3-2 Werking van een robot
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Typen robots
Er zijn veel verschillende typen robots, o.a.: voor indexeren en onderhoud (maintenance). Hieronder staan
deze verschillen uitgelegd.
Indexing Robots
Bij zogenaamde indexing robots, ook we! harvesting robots genoemd, wordt op de sites die bezocht wor-

den de daar beschikbare informatie verzameld en geIndexeerd. Deze informatie kan van alles zijn: docu-

menten, video, audio, afbeeldingen, enz. Voor het indexeren van deze informatie zijn verschillende
methoden voorhanden, in het volgende hoofdstuk ('indexeren') zullen deze methoden uitgebreid worden
besproken. Indexing robots worden gebruikt door Search Services als onderdeel van hun 'Search Engine'.
Maintenance Robots
De meeste documenten die beschikbaar zijn op het World Wide Web zijn onderdeel van een infostructuur
(een informatie resource database met een speciaal ontworpen structuur). Infostructuren bevatten vaak

een grote variëteit van informatie bronnen, in de vorm van verbonden documenten op gedistribueerde
sites, welke onderhouden worden door een aantal document eigenaars (meestal, maar niet noodzakelijk,
de auteurs van het originele document). Individuele documenten kunnen ook onderdeel zijn van meerdere
infostructuren. Omdat dit zelden statisch is kan de inhoud van een infostructuur in de loop der tijd yeranderen en afwijken van de bedoelde structuur. Documenten kunnen verplaatst of verwijderd worden,
gerefereerde informatie kan veranderen en hypertekst links kunnen 'broken' zijn.
Door het groeien van de infostructuur, wordt deze complex en moeilijk te onderhouden. Dit onderhoud
gebeurt flu meestal door het bekijken van de error logs van elke server (vaak niet gerelateerd aan de
document eigenaars), de klachten van de gebruikers (vaak niet gehoord door de eigenhijke document onderhouders) en het periodiek manueel doorlopen van de structuur door de eigenaars van alle sites waar ze
verantwoordelijk voor zijn. Omdat bet grondig doorzoeken van een web lang kan duren, wordt bet onderhoud vaak niet grondig uitgevoerd en kan de infostructuur corrupt raken. Wat noodzakelijk is, is het
automatisch doorlopen van de web documenten en het controleren van veranderingen welke de aandacht
nodig zijn van de beheerders van het web. Een maintenance robot probeert deze taak automatisch uit te
voeren.

Traversal Algoritmen

Deze paragraaf bespreekt de harvesting strategieen/traversal algoritmen die gebruikt worden om te
bepalen welke servers bezocht worden en welke documenten primair worden geIndexeerd. Een index die
de breadth-first methode gebruikt zal voornamelijk veel home-pages en top-pages omvatten en zal een
globale index genereren. De depth-first strategie lijdt tot een inhoud van zeer gedetailleerde en gespecialiseerde documenten van een paar servers. Dc robot startpagina bepaald welke delen van het net volledig
omvat worden.

Breadth first traversal
Bij een Breadth first benadering wordt er eerst een lijst aangemaakt van alle sites die bezocht moeten
worden, daarna worden deze sites in een pagina voor pagina manier bezocht. Dc belasting van de robot
wordt dan over de tijd uitgesmeerd.
Depth first traversal
Hierbij wordt eerst een volledige site doorzocht voordat de links naar een andere site bekeken worden.
Depth-first traversals kunnen het probleem hebben dat dezelfde site herhaaldelijk bezocht wordt, waardoor de impact op een bepaalde site erg groot kan worden. Ook kunnen sites 'oneindig' in diepte zijn,
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doordat de inhoud dynamisch gegenereerd wordt (COO en de pad informatie in de URL niet naar filesysteem entiteiten, maar database records of andere data wijst. Een robot kan in een site vast komen te zitten,

wanneer gebruik wordt gemaakt van depth-first traversal. Bij het gebruik van breadth-first is dit geen
probleem, hoewel een robot een oneindige lijst van URLs van die site kan krijgen.
De precieze impact van een bepaalde robot op een willekeurige server is een functie van:
• Dc bereikbaarheid van de pagina's op die server (als de eerste 'hit' op die server alleen maar links
bevat naar pagina's op andere servers, dan zal zelfs een 'depth-first' traversal onmiddellijk naar een
andere server gaan);
•

Het tijdschema van de robot (hoeveel keer een robot een bepaalde site bezoekt binnen een bepaal
tijdsschema);

•

Of de robot voldoet aan de 'exclusion' standaard (zie: § 3.3.3) en daardoor oneindige recursieve

•

URL ketens vermijdt, waarvoor de web administrator via de exclusion standaard kan waarschuwen;
Het 'traversal' algoritme (depth-first of breadth first).

3.3.2 Instructie set
Als voorbeeld wordt hier (een fragment van) een instructie set van de MOMspider robot afgedrukt.
MOMspider is een eenvoudige robot geschreven in Perl. In paragraaf 6.2 zal MOMspider uitgebreid besproken worden.
# MOMspider-l.O instructie file

AvoidFile /server/testlexamples/.momspider-avoid
SitesFile /server/test/examples/.momspider-sites
<Site
Name Weblndex
TopURL http://espakman/Afstud/
IndexURL file://localhostlserver/robot/short-index.lnml
>

instructie file bestaat uit een link naar een lijst met sites die tijdens het zoekproces hebben aangegeven dat er niet op gezocht mag worden en een link naar een lijst met al bezochte sites. Verder staat het
topdocument aangegeven waar vandaan het zoek proces gestart wordt.
Deze

Een instructie set kan ook worden gebruikt om meerdere robots te besturen, waarbij elke robot b.v. een
bepaald domein of resource type indexeert.

3.3.3 Voorstellen voor verlaging impact van robots op het net
Om het leven van een robot en een web beheerder wat draaglijker te maken zijn er een aantal voorstellen

gedaan die een robot op een site instructies geven over wat wel en niet bezocht mag worden, welke
documenten nieuw en/of interessant zijn

De voorstellen vallen in twee categorieen: voorstellen die betrekking hebben op een complete site
(sitelist.txt en robots.txt) en voorstellen die betrekking hebben op een enkel document op een site (in de
vorm van zogenaamde MetaTags in een HTML document).
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Sitelist.txt voorsteL
(http://topgun .infoseek.comlstklpapers/sitelist .html)

Kirsch's voorstel voor een 'sitelist.txt' voorziet robots van een Iijst met alle URIs op de website, hun
grootte en modificatie data door middel van de URL/sitelist.txt file.

Dc sitelist.txt file kan door robots gebruikt worden om vast te stellen welke pagina's ze moeten ophalen
bij een bepaalde site. Dc file geeft een lijst van pagina's op de site welke nieuw zijn, ge-update of verwijderd in volgorde van modificatie tijd (meest recent eerst). Op deze manier kunnen robots de pagina's
krijgen die veranderd zijn sinds hun laatste bezoek. De sitelist.txt file wordt geplaatst in de (html) root
van de server.

Het Formaat
Het formaat is simpel. Er is een 'header' en een 'body' gebied, gescheiden door twee 'newlines'. Headers
moeten voorkomen in de volgorde zoals in het voorbeeld hieronder.

De eerste header is de "Sitelist-version". De tweede header is de "Sitelist-ID" en moet de aanbevolen
URL hostname/port voor de site bevatten. B.v: home32.netscape.com moet verwijzen naar een sitelist.txt
file met een Sitelist-ID: home.netscape.com, omdat homexx.netscape.com allemaal mirrors van elkaar
zijn. De derde header is een revisie nummer die elke keer wanneer de file gegenereerd is, verhoogd wordt.
De vierde header is optioneel. Deze header specificeert de gebruikersnaam en password welke een robot
moet gebruiken om toegang tot de site te krijgen. Deze zijn gecodeerd en moeten door gegeven worden
met de 'Authorization' header in de HTTP aanvraag.

Elke regel in de body moet een pad bevatten naar een URL die opgeslagen is op de server, zijn modificatie datum in UNIX tijd formaat (seconden verlopen sinds 00:00:00 UTC, 1 januari, 1970) en zijn grootte
in bytes. Het pad, de datum en grootte moeten gescheiden worden door spaties. Elke spatie in het pad zeif
moet worden gecodeerd met de standaard URL codenng. Een grootte van 0 betekent dat de pagina niet
langer bestaat (in dit geval , de datum is de datum wanneer de file verwijderd is).

Alleen files de in de afgelopen 60 dagen zijn verwijderd staan op de lijst. Anders zal de sitelist.txt file
blijven groeien.
Voorbeeld file:
Sitelist-version: 1.0
Sitelist-ID: www.ultraseek.com:8080
Revision: 2345
Authorization: Basic dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcmQ=

/subject/sports/baseball/docl 835185911 49332
/Faculty/Philosophy%20and%20Religion/Reincamation.html 825185914 95942
3404
/cltl/clm/node296.html
822185918
1049823
/connect/ram/press/demo.ram
815185912

Standaard voor robot uitsluiting (exclusion) (SRE)
(http://info.webcrawler.com/maklproiects/robots/norobots-rfc html)

Koster's "Standard for Robot Exclusion" voorziet in een manier voor webservers om robots te adviseren
of ze de website mogen bezoeken en wanneer dat is toegestaan, welke delen van de website bezocht mogen worden.
In het verleden kwam het regelmatig voor dat robots sites bezochten waar ze eigenhijk, om verschillende
redenen, niet welkom waren. Soms waren deze redenen specifiek voor robots in het algemeen, sommige
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robots overstelpten servers met 'rapid-fire' aanvragen, of vroegen een enkele file meerder keren op. In
andere situaties bezochten robots delen van \VWW servers die niet geschikt waren, zoals zeer diepe virtuele paden, identieke informatie, tijdelijke informatie of CGI-scripts.
Deze incidenten gaven de noodzaak aan van een standaard mechanisme voor WWW servers om aan robots aan te geven welke delen van een server wet of niet bezocht mogen worden.
De methode om robots te weren op een server is door een file op de server aan te maken welke richtlijnen
geeft aan de robot. De file moet toegankelijk zijn via H1'TP op de lokale URL: '/robots.txt'. Dc inhoud
van deze file staat hieronder gespecificeerd.
Er is voor dit formaat gekozen, omdat het zo eenvoudig op een bestaande WWW server te implementeren
is en omdat een robot de file in één actie kan ophalen. Het is echter totaal athankelijk van de robot of hij
deze file bekijkt en zich houdt aan de regels die hierin vermeld staan. De meeste nieuwe robots houden
zich echter aan deze standaard voor 'robot exclusion'.
Een nadeel van deze enkele file methode is dat alleen de beheerder van de server zo'n lijst kan bijhouden,
niet de individuele beheerders van de verschillende documenten op de server.

Hetformaat
Het formaat en de semantiek van de '/robots.txt' file is als volgt:

Dc file bestaat uit één of meerdere records gescheiden door één of meerdere lege regels. Elke record
bevat regels van de volgend vorm:
"<field>: <opt ionalspace>czvalue><optionalspace>".

Commentaar kan ingevoegd worden met het '#' karakter. Het record start met één of meerdere User-agent
regels, gevolgd door één of meerdere Disallow en Allow regels. Niet herkende koppen worden genegeerd.

•

User-agent
Dc waarde van dit veld is de naam van de robot waarvoor de record richtlijnen beschrijft. Als er meer
dan één User-agent veld aanwezig is, dan beschrijft het record identieke richtlijnen voor meer dan een
robot. Er moet minstens een veld per record aanwezig zijn. Als de waarde "" is, dan beschrijft het
record de standaard richtlijnen voor elke andere robot die niet in én van de records voorkomt. Het is
niet toegestaan om meerdere van deze records in de '/robots.txt' file te hebben.

•

Disallow en Allow
Deze velden geven aan of een URL die overeenkomt met een pad wet of niet is toegestaan, dit kan
een volledig pad zijn of een partied pad; elke URL die met deze waarde begint wordt wel of niet
toegelaten. Bijvoorbeeld: Disallow: /help verbiedt zowel /hetp.html als /help/index.html, terwiji Disallow: /help/, /help/index.html niet toestaat, maar /help.html wet. Dc '/robots.txt' URL is altijd
toegestaan en mag dus niet voorkomen in de Disallow/Allow regels.
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Voorbeeld file:
# robots.txt for http://espakman/
User-agent: webcrawler
User-agent: excite
Dissalow:
User-agent: *
# geldt voor elke ander robot
Disallow: /afstud/robots/
# alleen maar tijdelijke bestanden
Disallow: /tmp/
Allow: Ipublicl
Allow: /projecl/
Dissalow: I

Robots MetaTag

Doordat alleen de beheerder van de server een '/robots.txt' kan bijhouden en niet de individuele beheerders/auteurs van de verschillende documenten, is er een voorstel gekomen om deze individuen de
mogelijkheid te geven om aan te geven of robots wel of niet het document mogen indexeren. Het voorstel
maakt gebruik van de HTML MetaTag om aan te geven wat wel of niet met het document mag gebeuren,
er wordt gebruik gemaakt van de NAME en CONTENT attributen. Er is besloten om het User-agent veld
zoals gebruikt is in de /robots.txt file hier niet te gebruiken, zodat het niet mogelijk is specifieke robots
wel of niet toe te laten.

Hetformaat
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="robots-terms">

De inhoud van robots-terms is een door een komma gescheiden lijst welke de volgende key-woorden kan
bevatten: ALL, NONE, INDEX, NOINDEX, FOLLOW, NOFOLLOW.
NONE:
ALL:
INDEX:
NOINDEX:
FOLLOW:

NOFOLLOW:

Vertelt de robot deze pagina te negeren (equivalent met: NOINDEX, NOFOLLOW).
Er zijn geen restricties voor het indexeren van deze pagina of voor het volgen van verbindingen met andere pagina's om ze te indexeren (equivalent met: INDEX, FOLLOW)
Alle robots zijn welkom om deze pagina te indexeren bij een search service.
Deze pagina mag niet bij een search service geIndexeerd warden.
Robots mogen verbindingen (links) volgen vanuit deze pagina om andere pagina's te
vinden.
Robots mogen geen links volgen.

Document state MetaTag
De auteur van een document kan een robot vertellen of de inhoud van een IJRL ontworpen is am elke
keer dat de URL bezocht wordt te veranderen (dynamisch). In dit geval zal de robot de URL niet opslaan.
Deze informatie kan opgeslagen worden in de /robots.txt file, maar het kan zijn dat de auteur geen toegang heeft tot deze file.

De volgende MetaTag kan gebruikt worden am deze informatie over te brengen:
<META NAME="DOCUMENT-STATE" CONTENT="STATIC">
<META NAME="DOCUMENT-STATE" CONTENT="DYNAMIC">
De standaard "DOCUMENT-STATE" is "STATIC".

URL MetaTag
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Er zijn gevallen waarin de URL dynamisch gegenereerd wordt (b.v. om een gebruiker op te sporen), of de
inhoud van een URL wordt dynamisch gegenereerd (door een CGI-script), of de URL is een onderdeel

van een site van 'mirrors'. In deze gevalten is het handig om alle robots een referentie te geven naar een
ander document.

Onderstaande MetaTag kan gebruikt worden om de robots aan te geven niet deze URL
om de CONTENT URL daarvoor in de plaats te indexeren.

te

indexeren, maar

<META NAME="URL" CONTENT="absolute un">

3.4 Indexeren
Voor het indexeren van de door de Search Engine gevonden data bestaan twee methoden: een mm of meer
full-tekst index van de gevonden data en indexeren met behuip van metainformatie. We beginnen in deze
paragraaf met het bespreken van metainformatie, daarna zal worden ingegaan op hoe deze metainformatie
gebruikt kan worden voor het bouwen van een index van de gevonden data.

Het indexeren is vaak een onderdeel van de Search Engine, maar dit hoeft niet. Indexen kunnen ook
handmatig gegenereerd worden (zie: § 3.2), vandaar dat aan het indexeren een aparte paragraaf gewijd is.

3.4.1 Metainformatie
Metainformatie is informatie over data. Het wordt gebruikt om informatie te documenteren over datasets

(zoals documenten, binaire bestanden, afbeeldingen, enz.) en wordt vaak gebruikt, in ieder geval
gedeeltelijk, als 'index' of 'directory' naar de data.
Metadata is door een gebruiker gegenereerde of geschreven beschrijving van een document, metadata kan

ook in een HTML document voorkomen, waarvan we a! een voorbeeld hebben gezien in de robot
uitsluiting op document niveau (zie: § 3.3.3). Het META element kan in een HTML document worden
gebruikt om metadata te documenteren die niet omvat wordt door andere HTML elementen, zoals b.v.
TITLE. Deze META elementen worden MetaTags genoemd. MetaTags maken dus onderdeel uit van een
HTML document en worden tijdens het creëren van een document toegevoegd. Er hoeft dan naderhand
geen metadata beschrijving van het document gemaakt te worden. Templates worden gebruikt om metadata in te representeren.
In Tabel 3-1 worden de verschillende begrippen nog eens weergegeven:
Metadata
Templates
MetaTags

Aspecten van documenten (semantisch)
Formaat om metadata te representeren
HTML keywoord voor metadata beschrijvingen in (HTML)documenten

Tabel 3-1

Metadata
Er zijn verschillende metadata standaarden, waarvan Dublin Core (DC), IAFA en SOW templates de belangrijksten zijn. IAFA is een superset van DC, SOW is gebaseerd op IAFA templates en het BibTex formaat. Er zijn nog meer metadata standaarden, maar die zijn meer genicht op specilieke gegevens, zoals
onder andere: Bib-i (739.50) voor bibliotheek gegevens en GILS-attnibuten voor overheidsgegevens,
GILS attnibuten zijn een superset van Bib-i.
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We zullen ons in deze paragraaf beperken tot attributen voor de beschrijving van web pagina's met behulp
van de Dublin Core Metadata standaard. In een volgende paragraaf zullen we de IAFA en SOIF templates
beschrijven en de samenhang met Dublin Core.
Dublin Core
(http://purl.org/metadata/dublin core, Internet draft: http://linnea.helsinki.fi/meta/dcdraft.html)
Beschrijving van de elementen:
De naam aan de resource gegeven door de CREATOR of PUBLISHER.
TITLE:
Het persoon of de organisatie primair verantwoordelijk voor de inhoud van de reCREATOR:
source.
Het onderwerp van de resource, keywoorden of termen die het onderwerp of de inSUBJECT:
houd van de resource beschrijven.
Een tekstuele beschrijving van de inhoud van de resource.
DESCRIPTION:
Dc entiteit die verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van de resource.
PUBLISHER:
Personen of organisaties als toevoeging op die gespecificeerd in het CREATOR eleCONTRIBUTERS:
ment die significante bijdrage hebben geleverd aan de resource, maar wiens bijdrage
secondair is aan de individuen of entiteiten gespecificeerd in het CREATOR element.
De
datum dat de resource beschikbaar kwam in zijn huidige vorm.
DATE:
Dc categorie van de resource, zoals: home page, technisch report, enz. Te kiezen uit
TYPE:
een Iijst van mogelijkheden, gespecificeerd in
(http://www.roads.lut.ac.uklMetadatafDC-ObJeCtTYPeS.htflhl)
De data representatie van de resource, zoals text/html, ASCII, Postscript file, uitvoerFORMAT:
bare applicatie of JPEG afbeelding.
String of nummer te gebruiken om een resource te kunnen identificeren (b.v. URL).
IDENTIFIER:
Het werk waarvan de resource afstamt (wanneer van toepassing).
SOURCE:
Taal van de inhoud van de resource.
LANGUAGE:
Relatie tot andere resources.
RELATION:
De inhoud van dit element is bedoelt als een link (een URL of andere geschikte URI)
RIGHTS:
naar een copyright, of iets dergelijks.

MetaTags
Een MetaTag is een HTML tag die het mogelijk maakt informatie over een pagina in de HTML code in te
voegen. Dc informatie wordt niet afgebeeld wanneer de pagina door een web client wordt bekeken, maar
kan door de web-server of -client gebruikt worden om informatie te verkrijgen over een bepaalde pagina.
MetaTags kunnen gebruikt worden voor het indexeren van documenten, zoals in deze paragraaf besproken
wordt, of voor het sturen van robot programma's, zoals in paragraaf 3.3.3 besproken is. Er zijn een aantal

MetaTags in de HTML specificatie gedefinieerd
spec/html-spec toc.html)
MetaTags moeten opgenomen worden in de broncode van de HTML tussen de <HEAD> en de <IHEAD>
tags.
b.v:

<HTML>
<HEAD>
<META NAME="robots" CONTENT="noindex,nofollow">
<META NAME ="description" CONTENT ="Deze pagina beschrijft ....">

</HEAD>
Dc rest van de pagina

</HTML>
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Het formaat van een MetaTag is als volgt:
<META ATTRJBUUT="something" CONTENT="something else">

Er zijn drie attributen voor MetaTags:
CONThNT
NAME
HTFP-EQUIV

•
•

CONTENT: Specificeert de waarde van het naam/waarde paar.
NAME: Dit attribuut wordt gebruikt door de auteur om informatie over het HTML document te
geven. Er zijn een aantal waarden die aan dit attribuut gegeven kunnen worden, o.a.:

•
•

•

•

resource type

<META NAME="resource-type" CONTENT="document">
Het enige resource type dat op dit moment gebruikt wordt is "document".
Description
<META NAME="description" CONTENT="text">
De bedoeling is dat text gebruikt kan worden door een search service wanneer er een samenvatting van het document gegeven moet worden.
Keywords

<META NAME"keywords" CONTENT="phrases">
De phrases zijn een door een komma gescheiden lijst van woorden die de inhoud van de
pagina beschrijven. Robots kunnen deze informatie opslaan in hun index voor de beschrijving
van het document.
HTTP-EQUIV: Dit attribuut bindt de metadata aan een HTTP response header.

Andere (Meta)Tags:

Een andere interessante MetaTag is de robots tag, deze is besproken in het vorige hoofdstuk. Niet alle
Search Engines ondersteunen deze tag. Alle belangrijke Engines ondersteunen echter wet de /robots.txt
standaard voor het sturen van de robots.

Een tag (geen Meta) die gebruikt kan worden door robots die grafische informatie op het internet verzamelen, is de ALT tag. Deze tag kan gebruikt worden om beschrijvingen van deze afbeeldingen mee op
te slaan in de index.
v.b: <1MG SRC = "images/Iogo.gif' ALT = "het logo van ....">

Dublin Core als MetaTag
Een voorstel om Dublin Core elementen in HTML code te integreren is om de DC elementen als MetaTag
uit te voeren, met voor het element een schema_ident(fier te plaatsen. Het voordeel van deze methode is

dat op deze manier ook andere metadata schema's als MetaTag kunnen worden uitgevoerd, door het
kiezen van een andere schema-identifier.

<META NAME = "schema_identifier.element_name" CONTENT = "string data">
Dus een Dublin Core element zal als volgt gecodeerd kunnen worden:

<META NAME = "DC.title" CONTENT = "HTML 2.0 Specification">
Een aantal commerciële robots maakt at gebruik van MetaTags om gebruikers (auteurs/beheerders van de
documenten) de mogelijkheid te geven te 'communiceren' met de robot. Alta Vista maakt gebruik van
MetaTags om gebruikers de mogelijkheid te geven 'keywoorden' te specificeren onder welke categorie
het document geIndexeerd wordt. Infoseek gebruikt MetaTags voor 'keywoorden' en een beschrijving.
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3.4.2 Indexeringsstandaarden
Voor het indexeren van informatie dat door robots op het web gevonden wordt bestaan twee methoden:
het mm of meer full-tekst indexeren van de gevonden informatie, eventueel in combinatie met HTML
(Meta-) Tags en het indexeren met behulp van document beschrijvingen (metadata) eventueel met de hand
of automatisch gegenereerd. Voorbeelden van de Iaatste methode zijn de IAFA en SOIF standaarden,
waarbij SOW ook nog de mogelijkheid geeft om de full-tekst informatie van het document op te slaan.

FulI-tekst
De eenvoudigste methode om een search service te implementeren voor een web-site is door eenvoudig
een grote full-tekst index van alle files op een site te maken en deze dan door middel van een interface
aan de bezoekers aan te bieden.

De meeste robot services maken gebruik van fulI-tekst indexering. Hun interpretatie van full-tekst loopt
echter van het extraheren van significante termen, de complete eerste twintig regels in combinatie met
andere elementen van het document, zoals URL, URL referenties, titel, links, tot de complete full-tekst,
inclusief bepaalde metadata (b.v. description, keywords)
Een voorbeeld van een eenvoudige index die naast de full-tekst inhoud en de URL ook nog wat metadata
(titel en adres) opslaat is hieronder gegeven:
MOMspider:
4OMspider index

To change the delimitation of records to something more useful simple replace
the appropriate lines with something more suitable.

)rint cont "\n Begin Record ****";
Mint cont "\n".$url;

)rint cont "\n" .$headers( title'.
)rint cont "\n" .$headersf 'address');
)rint cont "n".$content1;
rint cont "\n*** End Record ****";
The above will build and index with record that look like:
**** Begin Record
url

title
address
rest

of html without tags
End Record ****

Internet Anonymous FTP Archives Working Group formaat (IAFA)
(http://www.hensa.ac.uk/tools/www/iafatools/references/iafa.txt)

Dit formaat wordt gebruikt door Aliweb search service (zie: § 4.2.2), waarin het formaat gebruikt wordt
in een site.idx file voor het registreren van URLs. De templates kunnen met de hand of automatisch gemaakt worden. IAFA templates zijn een superset van Dublin Core.

De file bestaat uit een aantal records, elke record wordt geldentificeerd door een tag en een lijst van attribuut-waarde paren.
Tags identificeren het type van de record, het formaat is:
Template-Type:

<tag-name>

30

State of the art Search Services

Attributen bevatten de informatie voor het record, het gebruikte formaat is:

<attribute-name>:

<attribute-value>

De tags die gebruikt worden zijn:
• SITEINFO voor een record welke informatie over de server bevat. (Eén record van dit type is
toegestaan in de file)
• ORGANIZATION voor een record die informatie over de organisatie bevat (Er mogen meerdere records van dit type in de file geplaatst worden).
• DOCUMENT voor een record die informatie bevat over documenten die op de server aanwezig zijn
(zoveel records als nodig toegestaan).
• SERVICE voor een record die informatie bevat over de diensten die op de server beschikbaar zijn
(meerdere records toegestaan).
• USER voor een record die informatie bevat over gebruikers bij de site (meerdere records toegestaan).

Als voorbeeld van een tag is hieronder de DOCUMENT tag beschreven. Records van dit type beschrijven
documenten (web pagina's). Er kunnen zoveel records in de file geplaatst worden als nodig is.
De attributen die gedefinieerd kunnen worden staan in de Tabel 3-2 gespecificeerd.
Attribuut
Title
URI
Description

Beschrijving
De titel van de pagina.
De locatie van het document op de server.
Een beschrijving van de inhoud van het document.

Keywords

Geschikte trefwoorden voor het beschrijven
van de pagina.
Het email adres van de auteur/beheerder van
bet document.

Author-Email

Voorbeeld
Zoek robots
/afstud/search.html
Informatie over de verschillende typen
robots en hun toepassingen op het
internet; informatie over
Robots, spiders, search engines

E.Spakman@inter.nl.net

Tabel 3-2 Document attnbuten

Bovenstaand voorbeeld zou in de volgende vorm in de file verschijnen:
Template-Type:
Title:
URI:
Description:

Keywords:
Author-Email:

DOCUMENT
Zoek robots
/afstud/search .html
Informatie over de verschillende typen robots en hun toepassingen op het internet;
informatie over blah blah blah
Robots, spiders, search engines
E.Spakman @inter.nl .net

SOIF
(http://www .cc.columbia.edu/acisldocumentationlharvestluser-manualf)

SOW is een door een machine te lezen syntax voor het uitwisselen/transporteren van gestructureerde
Summary (samenvattings) Objecten. (metadata)

Het Summary Object Interchange Format (SOW) is ontworpen als onderdeel van de Harvest Architectuur
(zie: § 4.2.3). Harvest is ontwikkeld aan de universiteit van Colorado. SOW is gebaseerd op een combinatie van het IAFA formaat (zie boven) en het BibTex formaat (ftp://Iabrea.stanford.edu/texlbibtex/).
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Records in het SOW formaat zijn ontworpen om gegenereerd te worden door 'gatherers' (robots) om
daarna voor zoekopdrachten gebruikt te worden met 'brokers' (index servers). Het SOW formaat verschaft een samenvatting van de bronnen die de 'gatherers' gevonden hebben.

Het gestructureerde index formaat SOW staat het gebruik van gestructureerde queries toe. Dit formaat is
krachtiger dan het Internet Anonymous VIP Archives IETF Working Group (IAFA) formaat (zie boven),
omdat SOW streams van object-samenvattingen toestaat (IAFA templates bevatten alleen maar individuele onderdelen). SOW maakt daardoor een zeer efficient Broker/Gatherer stroom-ontvangst protocol mogelijk en staat tevens toe willekeurige data in de velden te gebruiken. SOWs ondersteuning voor willekeurige data betekent dat het gebruikt kan worden voor meer complexe zoek applicaties, zoals het zoeken
naar afbeeldingen en geluidsfragmenten.
SOW samenvattingen kunnen met de hand gemaakt worden, maar ook door robots gegenereerd worden.
Het Harvest pakket levert een aantal 'gatherers' mee voor het automatisch genereren van SOW samenvattingen: voor tekstfiles, SGML (inclusief HTML), postscript, MW en RTF formaten.
SOW is een intern record formaat van het Harvest systeem en is nog geen formele standaard. Op dit moment is SOW alleen een de facto standaard. Netscape maakt echter al gebruik van SOW records in hun
Catalog Server en er zijn al meerdere fabrikanten die hebben aangekondigd SOW te gaan gebruiken.
De SOW templates kunnen over elk transport protocol vervoerd worden, zoals HTFP.

Databases van SOW templates kunnen op verschillende manieren doorzocht worden. Dc meest
voorkomende is een 'broker' CGI script welke toegankelijk is met een normale WWW browser. Andere
'brokers' maken gebruik van WAIS (zie: § 5.2.1). Het is ook mogelijk het Z39.50 protocol te gebruiken,
een voorbeeld hiervan is het STARTS project (zie: § 5.2.3).
Formaat
SOW is gebaseerd op eenvoudige auribuut-waarde paar elementen. Eén enkele SOW stream kan meerder
SOW emplates bevatten, die elk een URLbevatten naar de resource waar ze naar verwijzen en een aantal
verschillende elementen voor het vasthouden van metadata. Elk element heeft een attribuut naam, de
lengte van de waarde tussen accolades een scheiding door middel van een dubbele punt en de waarde zelf.
Elementen in een SOW template:
• Abstract
• Author
• Description
• Keyword
• Title

Beschrijving van het onderwerp:
Dc algemene SOW elementen set bevat geen elementen die het onderwerp van een document beschrijven.
Het heeft wel een 'Type' attribuut die beschrijft naar wat voor soort bron de SOW template verwijst. Een
aantal voorbeelden hiervan (uit de Harvest gebruikers handleiding) zijn:
Archive, Audio, Awk, Backup, Binary, C, Cheader, enz.
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URIs

Er is een URL boven aan elke template die verwijst naar de URL van de bron waarvan de SOW template
een samenvatting geeft. Er is ook een URL-Reference attribuut welke gebruikt kan worden om URL referenties op te slaan, die staan in het HTML object wat samengevat wordt. Tevens zijn er nog vier attribu-

ten aanwezig voor het opslaan van informatie over de 'gatherer' (robot) die de SOW template heeft
aangemaakt.

Het Type attribuut, zoals boven beschreven, geeft ons informatie over het type bron dat samengevat is. Er
is een File-Size attribuut welke de lengte aangeeft van het samengevat object. SOW geeft ook de mogelijkheid het gehele object in de template te plaatsen, door middel van het Full-Text attribuut.
Administratieve metadata
De algemene SOW elementen set biedt de volgende elementen voor het opslaan van informatie betreffende de administratie van de template:
• Gatherer-Host
• Gatherer-Name
• Gatherer-Port
• Gatherer-Version
• Last-Modification-Time (van het object)
• MD5 (checksum van het object)
• Refresh-Rate (hoeveel seconden na de actualisering van de SOW template moet de template geregenereerd worden; standaard waarde: I maand)
• Time-to-Live (hoeveel seconden na de actualisering van de SOW template is de template nog geldig;
standaard waarde: 6 maanden)
• Update-Time (Wanneer is de SOW template voor het Iaatst bijgewerkt; verplicht element, geen standaard waarde)

Andere SOW elementen die niet in de algemene elementen set zitten, maar die dagelijks gebruikt worden
om metadata voor administratieve doelen op te slaan, zijn:
• CheckedEmail (het email adres van de persoon die de SOW template gecontroleerd heeft (indien de
template met de hand gemaakt is)
• EnteredBy (de naam van de persoon die de template in de database geplaatst heeft)
• Entered (de datum dat de template in de database geplaatst is (met de hand))
Codering

Het fysiek transport van de SOW record tussen de 'gatherer' en de 'broker' of de 'broker' en een andere
'broker', gebeurt in Harvest meestal met een byte stroom (stream) die de SOW template bevat.
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Formele beschrijving van SOIF
De SOIF grammatica ziet er als volgt uit:
SOW

::=

OBJECT
ATTRIBUTE-LIST

::=
::=

ATTRIBUTE
TEMPLATE-TYPE
IDENTIFIER
VALUE
VALUE-SIZE
DELIMITER

::=

OBJECT SOW I
OBJECT
@ TEMPLATE-TYPE ( URL ATTRIBUTE-LIST }
ATTRIBUTE ATTRIBUTE-LIST I
ATTRIBUTE

IDENTWIER (VALUE-SIZE) DELIMITER VALUE

:=

Alpha-Numeric-String

::=

Alpha-Numeric-String
Arbitrary-Data
Number

:=

::=
::=

Er zijn ondertussen voorstellen ingediend om het SOW template formaat te integreren in de Dublin Core
metadata standaard.

3.4.3 Opslag Index data (Database)
De door de hiervoor beschreven standaarden gegenereerde index kan geschreven worden naar een eenvoudige tekst file, maar kan ook in een database worden opgeslagen. Deze data kan door de retrieval
software, die een onderdeel vormt van de query engine, doorzocht worden. Dc manier waarop de data
doorzocht wordt en aan de gebruiker wordt teruggegeven, staat in paragraaf 3.5 uitgebreid beschreven.

3.5 Query Engine
De Query Engine van een Search Service bestaat uit twee onderdelen: de User Interface die voor de gebruiker (client) een interface biedt naar de index van de Search Service (index server), uitgevoerd als een
HTML Form en de retrieval script die de door de gebruiker ingevoerde query uitvoert op de index van de
index server en de resultaten teruggeeft aan de client, uitgevoerd als een CGI of ISAPI programma/script.
De retrieval software biedt tevens de query taal, eventueel ranking van de gevonden resultaten en verschillende manieren waarop de gevonden data (set) kan worden teruggeven aan de gebruiker. In deze
paragraaf worden aan de hand van een voorbeeld de methoden besproken voor het implementeren van een
Query Engine en de daarbij gebruikte technieken.

3.5.1 User Interface (Forms)
De User Interface naar de index toe bestaat uit een eenvoudige HTML Form (zie: § 2.3.3), de mogelijkheden van de retrieval software bepalen wat er in deze form ingevuld kan worden (query faa!, zie: §
3.5.2).
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A1s voorbeeld is hieronder de code van een form afgedrukt die gebruikt wordt als interface naar de
MOMspider index:
TITLE>Example Fill-Out Form Search Engine Interface
c/TITLE> <Hl>Search Engine Example Fill-Out Form<IH1>

HR>
FORM METHOD="POST" ACTION="http://espakman/cgi-bin/sample-cgi.pl">
zH2>And/Or Search Criteria<1H2>
Fype in your AND search requirements: <input name="andforms"><p>
F'ype in your OR search requirements: <input naine="orforms'5<p>
Which Search form? <p>
zOL>

:LI> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="andtest" VALUE='andonly"> AND form only.
:LI> <INPUT TYPE=:"checkbox" NAME="ortest" VALUE='oronly"> OR form only.
JOL>
ro submit your search,

ress this button: <INPUT TYPE="submit" VALUE"Submit">. <P>
z/FORM>

HR> <P>

Dit script voorziet in een eenvoudige User Interface naar de gebruiker, in Figuur 3-3 is afgebeeld hoe deze
form in de browser van de gebruiker verschijnt.
E.s

t.

B..J

e.ririiirrrri
I Uei
Q,nu's Qj,edciy

a°

I.l

Ke.s

zcm

-v..

JIJ'.U.

'

-_____________

.' -

I eethj

Sfiwa,e

Search Engine Example Fill-Out Form
And/Or Search Criteria
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Figuur 3-3 User Interface MOMspider Search Service

Zie paragraaf 2.3.3 voor een uitgebreide beschrijving van forms.
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3.5.2 Retrieval software (CGIJISAPI)
Dc retrieval software krijgt de door de gebruiker in de HTML Form ingevoerde gegevens aangeleverd en
gebruikt deze gegevens om in een index (database of tekst file) te zoeken. Tevens rangschikt en geeft een
waarde oordeel en biedt de gegevens aan de gebruiker in de vorm van een HTML document, waarin de

gevonden gegevens als links beschikbaar zijn. Dc retrieval software biedt de query taal en eventueel
ranking van de gevonden informatie.

Query taal
Er zijn veel verschillende mm of meer geavanceerde query talen, grofweg kunnen ze worden ingedeeld in
twee categorieen: full-tekst queries en op attributen (metadata) gebaseerde queries.

Vooral in het laatste geval is er een sterke binding tussen de query taal en de gegevens die opgeslagen is
in de index (metadata). Sommige retrieval software bezitten extra bibliotheken met woordenboeken en
thesaurus om geavanceerde query talen zoals zoeken op synoniemen en concept mogelijk te maken.
Full-rekst queries

Voor de full-tekst query taal zijn verschillende mogelijkheden, eenvoudige en meer geavanceerde. De
meest gebruikte zijn de 'best-match' methoden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het zoeken op
substnngs. De meeste retrieval programma's maken ook gebruik van 'boolean search' ('exact match')
logica. Dc mogelijkheden en methoden voor het zoeken van 'phrases' verschillen van service tot service.
Verder zijn er mogelijkheden tot 'truncating'.
Geavanceerde full-tekst query methoden zijn onder andere: focusseren op de resultaten met behuip van
verdere zoek argumenten ('query-by-example'), 'fuzzy' zoeken (http:/Isearch.nh/), 'Proximity' (nabijheid)
operators, synoniemen, 'klinkt als', enz.

•

Boolean search: Boolean zoeken, die door de meeste retrieval software ondersteund wordt, helpt bij
het verkleinen van de zoek opdracht door gebruik te maken van de AND, OR en NOT operatoren.

•

Phrase search: Phrase zoeken maakt het voor een gebruiker mogelijk om woorden te vinden die in
een bepaalde volgorde voorkomen.

•

Truncation: Truncation kan gebruikt worden om een 'wild card' symbool (meestal een *) aan het eind
van de zoekterm te plaatsen, dit om verschillende varianten van een term te ontvangen (zoals: "historic*" historic, historical, historically, enz. moet teruggeven).

•

Proximity search (Z39.50 type-lOl, zie: § 5.2.1): Veel Search Services ondersteunen ook proximate
zoeken, waarbij een gebruiker op woorden kan zoeken die (fysiek) dichtbij elkaar liggen. B.v.: Een
gebruiker kan documenten opvragen waarin 'Carl Lewis' en 'gouden medaille' binnen een aantal
woorden voorkomen. Op deze manier is het waarschijnlijk dat documenten die direct gerelateerd zijn
aan het winnen van een gouden medaille door Carl Lewis gevonden worden.

•

Fuzzy search: Met een fuzzy search optie, kan een gebruiker woorden verkecrd spellen en toch de
juiste documenten terugkrijgen (de Query Engine heeft de mogelijkheid om alternatieve spelling te
proberen).

•

Concept searching: Dit maakt het voor retrieval software mogelijk om te zoeken op concepten
gerelateerd ann de zoekterm, in plants van alleen op het woord zelf. B.v.: een Query Engine begrijpt
dat wanneer het woord 'apple' vaak in combinatie met het woord 'fruit' voorkomt in documenten, dat
de woorden conceptueel gerelateerd zijn. Dus wanneer iemand op 'apple' zoekt, kunnen ook documenten teruggeven worden die niet deze term bevatten, maar wel de term 'fruit'. Het nadeel van con-
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cept zoeken is dat de Query Engine niet het verschil weet tussen 'apple' als 'fruit' en 'apple' het
bedrijf. Daarom is deze functie vaak optioneel in Search Services.
•

Thesaurus (synoniemen): Gelijk aan concept searching, maken sommige Search Services gebruik van
een thesaurus, die synoniemen bevat die het retrieval programma kan gebruiken bij het zoeken van
documenten.

•

Query by example: Gebruikers kunnen hiermee verder zoeken met behuip van (goede) documenten
die al gevonden zijn. Wanneer een document gevonden is die aan de verwachtingen van een gebruiker
voldoet, kan de Query Engine gevraagd worden om gelijke documenten te zoeken. De Query Engine
bekijkt wat speciaal is aan een bepaald document en zoekt naar andere gelijke. Het is een effectieve
manier om resultaten te filteren, maar het werkt alleen als men in ieder geval enkele documenten kan
vinden die aan de zoek opdracht voldoen.

•

stemming (stam): De meeste belangnjke Search Sevices ondersteunen stemming. Met stemming kan

de service zoeken naar de stam van het woord inclusief zoeken op het volledige woord. B.v.: als een
gebruiker zoekt op 'makelaars', krijgt hij ook resultaten terug waarin het woord 'makelaar' (de stam)
voorkomt.
•

Topics: Sommige (directory/browse) services laten gebruikers door thema's (categoneën) heen

bladeren als een altematief naar het zoeken op woorden. Een voorbeeld hiervan is de zoekdienst Yahoo (http://www.yahoo.com). Topics zijn tijdrovend omdat ze met de hand gemaakt worden, er is
echter software beschikbaar die zoektermen omzet naar topics of zoekwoorden genereert.
Attribuut gebaseerde queries

dit geval is het belangrijk dat in de index bepaalde metadata is opgeslagen, deze metadata bepaald in
grote mate hoe de query taal gedefinieerd is.
In

•

Field search: Een web pagina is een data record dat kan worden onderverdeeld in velden: Titel, URL,
tekst, bepaalde metadata, zoals onderwerp en auteur, enz. Met field search kan op deze velden gezocht worden, hoe meer velden, hoe nauwkeuriger men kan zoeken. Deze zoekmethode kan goed gecombineerd worden met by. boolean en phrase zoeken.

Ranking
Op de resultaat set zijn nog verschillende bewerkingen (ranking op relevantie) mogelijk voordat ze aan de
gebruiker teruggegeven worden. Dit kunnen eenvoudige ranking algoritmen zijn, zoals het tellen van het
aantal termen in een document die overeenkomt met de zoekterm van de gebruiker (bij fulI-tekst indexen),
maar ook complexere. De mogelijkheden van ranking worden beperkt door wat is geIndexeerd (full-tekst,
metadata, of een combinatie van beiden).

Er zijn twee methoden voor ranking: ranking door de Search Engine (robot), voor het onderverdelen van
de gevonden informatie in categorieen (directory/browse services) op basis van verschillende metadata
(Tags en MetaTags) die in documenten gevonden wordt en ranking bij retrieval (normale Search Services), hierbij kunnen resultaten gemerged worden in een overzicht, bijvoorbeeld aflopend in relevantie.
Bij ranking wordt naar de volgende onderdelen van de geIndexeerde informatie gekeken:
ranking op basis van HTML tags en Meta Tags (titel, keywords, description, author, enz.) en ranking op
basis van (het aantal) woorden in het document die overeen komen met de zoekterm (fulI-tekst index).
Hieronder worden de ranking algoritmen besproken, op basis van de informatie die in de index is opgeslagen:
•

Woorden in het docwnent (Full-tekst)
Dc meeste Search Services gebruiken een impliciet OR statement, wanneer één van de termen die ge37

H3 Gebruikte technieken Search Services

kozen zijn voorkomen in een web pagina, wordt dat als een 'hit' gezien. Dc meeste Search Services
verhogen de relevantie wanneer alle termen die gekozen worden in het document voorkomen.

•

Woorden in de titel (HTML Title tag)
Wanneer één of meer zoektermen voorkomen in de titel van de pagina krijgt deze een hogere ranking
dan wanneer deze term alleen in de tekst voorkomt

•

Keywoorden of beschrijving (HTML MetaTags)
Sommige Search Services houden rekening met MetaTags, anderen negeren deze (zie in de conclusie
aan het eind van dit hoofdtuk wat Excite hierover te zeggen heeft).

•

URL

Wanneer de zoekterm voorkomt in de URL wordt dit vaak als de hoogste relevantie gezien.

•

Het aantal keren dat de zoekterm in een document voorkom:
Wanneer een zoekterm bijvoorbeeld vijf keer in een document voorkomt, wordt dat document als
meer relevant gezien dan een document waarin een zoekterm maar vier maal voorkomt. Echter, omdat
sommige auteurs van documenten een paragraaf toevoegen met daarin een grote hoeveelheid gelijke
termen (om zijn document een hoge ranking te geven bij bepaalde zoektermen) negeren sommige
Search Services dit element.

Er zijn verschillende algoritmen beschikbaar om een weging te maken voor de relevantie in een combinatie van deze methoden. Meer informatie over ranking algoritmen is te vinden in het volgende document:
(http://dbcl I 3.cs.ust.hk:800 lllndexServer/doc/wwwindex.ps).
Na het ranken van de documenten wordt een overzicht aan de gebruiker getoond in volgorde van relevantie (merging), vaak met een percentage of een kleur die aangeeft hoe relevant een bepaald document is.
Bij zogenaamde directory/browse services worden vaak een waardering aan een bepaalde pagina gegeven,
deze waardering wordt bepaald door personen die werkzaam zijn bij zo'n service en niet automatisch
gegenereer!.

Afbeelden van de resultaat set
Het is niet logisch dat alle delen van de informatie die geIndexeerd worden, ook afgebeeld worden in de
resultaat set. Sommige services laten alleen de titels van documenten die gevonden worden zien in de
resultaat set. Anderen laten de volledige geIndexeerde informatie zien wanneer een gebruiker hierom
vraagt. De inhoud van resultaat set athankelijk van wat er geIndexeerd is: metadata, full-tekst of combinatie van beiden.

Zoeken in index/database
Het zoeken van de informatie in de index of database kan op verschillende manieren geschieden. Voor het
zoeken in tekst files is een groot aantal zoekalgoritmen voorhanden, waaronder: 'lineair search', 'binary
search', enz. Voor het zoeken in databases wordt het zoek algoritme bepaald door de database software
zelf. Voor het zoeken in databases is voor de, op het internet veel gebruikte, scripting taal Pen een ODBC
library voorhanden, die voor een eenvoudige koppeling met een ODBC database zorgt.
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Met het volgende Pen fragment wordt door een door MOMspider gegenereerde index file gezocht:
#get input
&ReadParse;
print &PrintHeader;

print <<"header";
<TITLE>Results of your Search</TITLE>

header
open(INDEX, "/server/robot/web.idx");
while ($line = <INDEX>)
= $remember;

if(fBegin Record!)
Sun = $line;

$_=$Iine;
if ($test && lEnd Record!)
print '<a href=";
print Sun;

print">';
print Sun;
print </a><br>;
undef Stest;

if (/$in{andforms)l) (
$test = "true";

$remember = $line;

Hierbij wordt een eenvoudige lineair search door de records van de index (tekst) file uitgevoerd. De query
taal bestaat uit een eenvoudige substringboolean zoek algoritme.

De resultaat set die aan de gebruiker wordt teruggegeven bestaat uit een adres en de link naar desbetreffende pagina, ranking wordt in dit voorbeeld niet toegepast
In Figuur 3-4 is te zien hoe de gevonden informatie door de retrieval software aan de gebruiker gepresenteerd wordt.

39

H3 Gebruikte technieken Search Services

Il I

Netscape - IResutis 01 ,ou, Seatchi

Ee £c mw o od'mks Qptcins l,edoy (ndow ff&p
B.c.k

•iow;

Koris

R.ôsd

;i

Optn

Prwt

Ffrid

*

Locabon Jhtp //es pakmar1c binlsemple c p1

1esNew fWbetsCoot? I Oetha1ns

I NeScl

People

httpl/wini95spaktrestrNAl Ohb.
hp1/win95rak/TestlNA2O.htm

A'

Figuur 3-4 Resultaat set zoals gepresenteerd aan de gebruiker

Dc retrieval software kan ook onderdeel uitmaken van de HTML form (in de vorm van een Java- of Penscript), maar is om veiligheidsredenen (de gebruiker kan zo niet de pagina met code binnenhalen) vaak als
los programma (CGI of ISAPI) in de cgi-bin directory van de web server geplaatst.

3.6 Profiling
In de vonge hoofdstukken hebben we gezien hoe een Search Service werkt en uit welke functionele onderdelen hij is opgebouwd. In dit hoofdstuk worden mogelijkheden besproken om een Search Service uit
te breiden om betere informatie beschikbaar te stellen aan gebruikers. De uitbreidingen die hier besproken
worden zijn tweeledig: ten eerste zorgen ze voor een betere index en betere zoek resultaten, wat ten goede
komt aan de gebruiker, ten tweede bieden ze aan de Search Service de mogelijkheid om te kijken naar
welke informatie een gebruiker zoekt om hierop aansluitend de gebruiker gerichte reclame aan te bieden.

Met CGI variabelen, 'cookies' en de 'logging' mogelijkheden van sommige web servers is het mogelijk
om informatie te verkrijgen van de gebruiker van de web site. Er zijn verschillende tools beschikbaar om
deze informatie te analyseren en te verwerken. Ook met Java en javascnpt is het (op een vaak slinkse
manier) mogelijk informatie los te peuteren van een gebruiker. Een site die zich volledig heeft toegelegd
op het demonstreren van dew slinkse methoden is: DigiCrime, Inc. (http://www.digicrime.com/).

3.6.1 Model Search Service met profiling
Voor het toepassen van profiling moet het model van de Search Service worden uitgebreid met een extra
index/database met verschillende gegevens van de gebruiker (zie Figuur 3-5), b.v. zoekwoorden, domein
van de gebruiker en eventueel adres en e-mail gegevens (dew dan door de gebruiker zeif ingevoerd in een
HTML form).
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Figuur 3.5 Search Service met profiling

Gegevens uit deze database kunnen door de zoek dienst gebruikt worden om de dienst te verbeteren, door
bet bieden van genchte informatie voor individuele of groepen van gebruikers.

Met cookies is het mogelijk bepaalde informatie op te slaan op de computer van de gebruiker zeif, zo'n
cookie in combinatie met de profiel informatie kan gebruikt worden om gerichte informatie te bieden aan
de gebruiker. Deze informatie kan zijn: specifieke informatie, speciaal door de robot voor de gebruiker
opgezocht; of een set van interessante links voor een gebruiker, bepaalt door queries die in het verleden
door de gebruiker zijn ingediend. De profiel informatie kan ook aangewend worden om de ingevoerde
queries beter te interpreteren, zodat de gebruiker de juiste informatie krijgt op zijn query. Tevens kan de
profiel informatie gebruikt worden voor op de gebruiker gerichte reclame boodschappen.
Een interessante uitbreiding op dit concept kan het gebruik van zogenaamde intelligent agents zijn. Deze
robots kunnen aan de hand van een profiel van een gebruiker specifiek op zoek gaan naar relevante informatie, dit door middel van het indienen van queries op verschillende Search Services (waardoor de
agent een soort automatische Meta zoek diens is geworden) of door het zoeken van documenten op basis
van inhoud of meta informatie. De ontwikkeling van intelligent agents staat echter nog in de kinderschoenen, echter ze zullen in de komende jaren een steeds belangrijker plaats innemen voor het zoeken van
(individuele) informatie op het internet.

3.6.2 CGI variabelen
De CGI standaard kent een verzameling van omgevingsvariabelen (environment), een aantal daarvan zijn
geschikt voor profiling doeleinden. Hieronder staan deze variabelen vermeld en wordt hun dod uitgelegd.

Er zijn vijf belangrijke omgevingsvariabelen beschikbaar in CGI, om te helpen de eindgebruiker te identificeren:
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•

HrrP_FROM
Deze omgevingsvariabele is, theoretisch, gezet naar het email adres van de gebruiker. Echter, veel
browsers zetten deze variabele helemaal niet, en de meeste browsers die dit wel ondersteunen geven
de gebruiker de mogelijkheid om een willekeurige waarde voor deze variabele te gebruiken.

•

REMOTE_USER
Deze variabele wordt alleen gezet wanneer er gebruik is gemaakt van 'secure authentication' om het
script te benaderen. De AUTH_1'YPE variabele kan gecontroleerd worden om te bepalen welke vorm
van 'secure authentication' is gebruikt. REMOTE_USER bevat dan de naam waaronder de gebruiker
zich geautoriseerd heeft.

•

REMOTE_IDENT
Wan neer de HT'FP server RFC 931 identificatie ondersteunt, zal deze variabele gezet worden naar de

'remote' gebruikers naam ontvangen van de server. Dit is een langzame operatie, meestal uitgeschakeld op de meeste servers. Er is geen manier om zeker te zijn dat de client machine op een eerlijke manier antwoordt op de query, als hij al antwoordt.

•

REMOTE_HOST
Deze variabele identificeert niet de specifieke gebruiker, maar biedt informatie over de site vanwaar
de gebruiker verbindt. Deze variabele wordt niet gezet wanneer de server nalaat om de host naam op
te zoeken; zie REMOTE_ADDR hieronder.

•

REMOTE_ADDR
Deze variabele identificeert niet de specifieke gebruiker, maar biedt informatie over de site vanwaar
de gebruiker verbindt. REMOTE_ADDR bevat het decimale IP-adres van de client. Deze variabele
wordt altijd gezet, in tegenstelling tot REMOTE_HOST hierboven.

Er zijn drie andere omgevingsvariabelen beschikbaar die gebruikt kunnen worden om te kijken wat voor
queries worden ingevoerd en informatie geeft over de software platform/browser van de gebruiker:
•

QUERY_STRING
De informatie die volgt na het ? in de URL die naar het script refereert, dit is de query informatie.

•

HTf P_ACCEPT
De MIME types die de client accepteert, zoals gegeven in de HTTP headers.
Formaat: type/subtype, type/subtype

•

HTFP_USER_AGENT
De browser die de client gebruikt om de 'request' te verzenden.
Algemeen formaat: software/version library/version.
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Met het volgende pen-script is het mogelijk, door het uitlezen van CGI variabelen, bepaalde informatie
over de gebruiker te verkrijgen
!/perl/bin/perl
push( @INC,"/cgi-bin");

equire 'cgi-lib.pl';

ReadParse;
print &PnintHeader;

irint <<"header";
:TITLE>CGI Environment Variables<IflTLE>
:Hl>Results generated by me :-)<IH1>

eader
rint "Your email address:
rint "Remote User:
rint "Remote Identification:
rint "Remote Host:
rint "Your IP address:
rint "Query String:
rint "HTTP User Agent:
rint "HTTP Accept:

", $ENV{H'TTP_FROM}, "</a><br>";
", $ENV(REMOTE_USER}, '</a><br>";
", $ENV(REMOTE_IDENT}, "<Ja><br>";
",$ENV(REMOTE_HOST}, "<Ja><br>";
",$ENV{REMOTE...ADDR}, "<p>';
", $ENV{ QUERY_STRING} ,"</a>-<br>";
", $ENV(HTFP_USER_AGENT}, "</a><br>";
", $ENV{HTFP_ACCEPT}, "</a><br>";

Resultaten door dit script gegenereerd:

1

E4e

.

Pack

/iepma&c bn/est c pPtiti-ontooid et
ocNawr TodWst
'estoiheWth

Results generated by me :-)
Your email address:
Remote User:
Remote Identificahon
Remote Host: ERICSPAK

YourIP address: 101.1.2

Query Sthng: buttonon&woordtest
HIlT User Agent Mofla4.0 (cornpable; MSIE 4.0; Windows 95)
HilT Accept *1*

Figuur 3-6 Uitvoer van Pen CGI script

3.6.3 Logfiles bijgehouden door server software
In de logfiles van web servers wordt vaak bijgehouden wat de acties zijn die op de server worden uitgevoerd, dit formaat kan voldoen aan het Common Logfile Format: (http://www.w3.orgfDaemon/User
/ConfigfLogging.html#common-logfile-format)
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Het volgende is een deel van

de

inhoud van een Web Server Iogfile (Fnord Server, http://www.wpi.

edu/—ziklfnordl), deze Iogfile voldoet aan het Common Logfile Format.
gn5 1 -9.Groningen.NL.net - - [25/Apr/I 997:17:13:48 -0100] "GET /cgi-bin/test-cgi.pI?button=on" 200 839
ESPAKMAN - - [25/Apr/I 997:18:08:34 -0100] "GET /cgi-bin/test-

cgi.pl?file=test&isindex=gyg&boolean=auto&style=none&max250" 200 1022
ESPAKMAN - - [25/Apr/1997:18:14:02 -0100] "GET /cgi-bin/samplecgi.pI?andforms=robot&orforms=&andtest=andonly" 200 1086
ESPAKMAN - - [25/Apr/1997:18:56:27 -0100] "GET /cgi-bin/test-cgi.pI?buuon=on&woord=test" 200 1020
WIN95SPAK - - [25/Apr/I 997:18:58:45 -0100] "GET /cgi-bin/test-cgi.pl?button=on&woord=testje" 200 822
gn5 I -9.Groningen.NL.net - - [25/Apr/I 997:19:13:43 -0100] "GET /examples.html" 200 851
crawl3.atext.com - - [25/Apr/1997:21 :13:04 -0100] "GET /robots.txt" 404 242

Een robot vraagt hier de robot.txt file op
Het Common Logfile Format is als volgt gedefinieerd:

remotehost rfc93 I authuser [date] "request" status bytes
waar:

remotehost:

rfc93l:
authuser:
[date]:
"request":
Status:
Bytes:

Remote hostnaam (of IF nummer wanneer de DNS hostnaam niet beschikbaar is of wanneer DNSLookup is uitgeschakeld.
De remote Iognaam van de gebruiker.
De gebruikersnaam waaronder de gebruiker zich geautoriseerd heeft.
Datum en tijd van de aanvraag.
De request regel, exact zo als afkomstig van de client.
De HTFP status code teruggegeven aan de client.
Dc lengte van het verzonden document.

De informatie die hier beschikbar is, komt overeen met de informatie in CCI variabelen. Deze informatie
kan onder andere worden gebruikt om een protiel te maken met gegevens over welke documenten zijn
opgevraagd, welke zoekwoorden zijn opgegeven en vanwaar de aanvragen zijn gekomen.

3.6.4 COOKIES
(http://home.netscape.com/newsref/std/cookie spec.html)
Cookies zijn stukjes informatie die bij een client op de harde schijf kunnen worden gezet door een server.
Deze informatie kan dienen om een gebruiker bijvoorbeeld een specifiek identificatienummer toe te kennen. Als de client weer contact maakt met de server, wordt deze informatie geretourneerd. HTTP-cookies
zijn dus persistente stukjes informatie die bij de client bewaard kunnen worden. De naam cookie heeft
overigens geen bijzondere betekenis, maar is slechts een naam die gegroeid is binnen de informaticawereld voor dergelijke mechanismen.

Sommige cookies zijn onschuldig: de website bewaart er persoonlijke voorkeuren van gebruikers, zodat
de gebruiker voortaan bij iedere bezoek de homepage op maat gesneden in beeld krijgt. Maar er zijn ook
commerciële websites die een cookie gebruiken om te zien wat iemand nog meer on-line doet en die deze
gegevens verkopen aan adverteerders.
Specificatie
Een cookie wordt geplaatst op de client door het meesturen van een Set-Cookie header als onderdeel van
een HTTP response; normaal gesproken wordt dit gegenereerd door een CGI script.
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De syntax van de Set-Cookie H17'P Response Header:
Set-Cookie: NAME=VALUE; expires=DATE; path=PATh; domain=DOMAIN_NAME; secure
•

NAME=VALUE

Bij dit attribuut kan een variabele naam met een waarde worden opgenomen. Dit is dus de aangewezen plaats om een identificatiecode op te nemen, bijvoorbeeld ID=042. Dit is het enige benodigde
attribuut, de overige attributen zijn optioneel.
•

expiresDATE
Bij 'expires' kan een datum worden opgegeven tot wanneer het cookie geldig blijft. Wanneer de
geldigheidsdatum verlopen is, zal de cookie niet langer opgeslagen worden of uitgelezen kunnen
worden. Het formaat van de datum is als volgt: Wdy, DD-Mon-YY HH:MM:SS GMT. Een valide invulling hiervan is: Monday, 02-Dec-97 08:15:42 GMT. Expires is een optioneel attribuut. Wanneer dit
attribuut niet gespecificeerd is, zal de cookie verlopen wanneer de gebruikers sessie afgelopen is.

•

domain=DOMAIN_NAME
Bij het attribuut 'domain' kan het domein ingevuld worden waarvoor het cookie geldig is. Dit attribuut

is niet bijster interessant, want (uiteraard) kan alleen een server een cookie voor zijn eigen domein
zeuen. Dit attribuut wordt dan ook vooral gebruikt voor subdomeinen. Als bij domein bijvoorbeeld
'triplex.com' wordt gezet, dan geldt het cookie ook voor de subdomeinen duplo.triplex.com' en
'mono.triplex.com'. Dit attribuut wordt bijna nooit gebruikt. Dc default waarde van 'domain' is de
host naam van de server die de cookie gegenereerd heeft.
•

path=PATH

Het 'path' attribuut wordt gebruikt om een subset van URLs in een domain waarvoor het cookie
geldig is te specificeren. Alleen als er een verzoek aan de server wordt gericht dat binnen dit pad valt,
wordt het cookie meegezonden. Wanneer het 'path' niet gespecificeerd is, wordt er aangenomen dat
dit hetzelfde pad is als van het document dat beschreven wordt door de header die het cookie bevat.
•

secure

Het attribuut 'secure' tenslotte heeft betrekking op het feit of er gebruik wordt gemaakt van secure
servers. Als 'secure' niet wordt gespecificeerd, betekent dit dat er verondersteld wordt dat het niet erg
is als het cookie over zogenaamde 'onveilige' verbindingen wordt gestuurd.
Syntax van de Cookie HTTP Request Header
Wanneer een URL op een HTTP server wordt aangeroepen, zal de browser de URL vergelijken met alle

cookies en wanneer een van hen overeenkomt, zal een regel die de name/value paren van alle
overeenkomende cookies bevat in de H1'TP request meegezonden worden. Hier is het formaat van die
regel:

Cookie: NAME1=OPAQUE_STRING1; NAME2=OPAQUE_STR1NG2

Voorbeeld

Hieronder volgt een voorbeeld van een antwoord van een server aan een client met in de header een
HTTP-cookie. Een dergelijk antwoord wordt normaliter gegenereerd door een CGI-script:
Content-type: text/html
Set-Cookie: ID=042; path=/foo
<HTML>

<hl>start html code</hl>
<IHTML>
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De gebruiker krijgt op zijn scherm de tekst 'start html-code' in een groot font en merkt verder niets van het
feit dat er een cookie wordt geplaatst. Als de gebruiker vervolgens weer een verzoek aan de desbetreffende server binnen het pad '/foo' stuurt, wordt het cookie automatisch meegestuurd. Dit gebeurt als volgt:
Cookie: ID=042

De server ziet de variabelen binnen het cookie dan als environment, zodat ze binnen een CGI-script weer
gebruikt kunnen worden.
Tot slot nog enkele algemene opmerkingen over cookies. Netscape bewaart de cookies op de harde schijf
in een bestand 'cookie.txt'. Er kunnen maximaal 300 cookies bewaard worden, elk maximaal 4 Kb groot.
Dit is om te voorkomen dat kwaadwillende gebruikers ongewild harde schijven vol schrijven.

3.6.5 Intelligent agents
(http://www.raleigh.ibm.com/iag.iaghome.html)

Intelligent Agents zijn software die personen assisteren en die namens hen handelen. Intelligent Agents
zijn zeer geschikt om de bruikbaarheid van het internet te vergroten, omdat de complexiteit van het internet overeenkomt met die van de wereld om ons heen, waar persoonlijke assistenten (personen) een gelijke
rol vervullen. Deze agents kunnen, net zoals assistenten, herhaaldelijke taken automatiseren (zoals het
checken van interessante web pagina's), dingen onthouden, het intelligent samenvatten van complexe
data, van je Jeren en zelfs aanbevelingen doen. Er zijn nog meer toepassingen voor intelligent agents, hier
gaan we in op het gebruik in combinatie met een Search Service.
In Figuur 3-7 een voorbeeld van hoe een Search Service een intelligent agent kan gebruiken.

Search Service

Web

Web

I of meerdere web-servers
Figuur 3-7 Search Service met Intelligent Agent

In het bovenstaande voorbeeld wordt een (of meer) intelligent agent(s) gebruikt om voor gebruikers speci-

fieke informatie te zoeken en aan te bieden. Voordelen van het gebruik van intelligent agents in deze
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context zijn dat de agent leert wat voor een bepaalde gebruiker belangrijke informatie is, wat hij met een
bepaalde query wil zoeken en hier rekening mee houdt bij het zoeken. Dc agent kan het web doorzoeken,
de index van de Search Service doorzoeken of meerdere Search Services bezoeken (vergelijkbaar met een
automatische Meta Zoekdienst). Dc gevonden informatie kan real time worden aangeboden of de agent
bewerkt eerst de gevonden informatie (filteren en ranking) en biedt daarna de informatie aan de gebruiker
aan.

3.7 Conclusie
Sinds hun introductie in 1994 zijn het aantal en de verschillen van Internet Search Services snel gegroeid.
Alle bestaande Search Services maken gebruik van hun eigen databank (index) van internet resources,
verzameld door een robot programma.
Op robot programma's gebaseerde web indexen (Search Services) bestaan hoofdzakelijk uit de volgende
functionele delen: Een harvesting robot (search engine), het indexeringsproces (index server), het retrieval systeem en de User Interface (samengevat in de query engine). In de meeste gevallen wordt verschillende software voor het harvesten aan de ene kant en het retrieval anderzijds gebruikt. Dc opbouw
van de index is of een deel van de harvesting software, of van het retrieval systeem. Dc User Interfaces
zijn altijd in HTML geschreven met gebruik van HTFP gateways (CGI) naar de databank.
Dc grootte en omvatting, het aantal faciliteiten en de algemeen performance van de globale algemene, op
robots gebaseerde services zijn zeer snel verbeterd. Directory Services, die met hoofdzakelijk manueel
verzamelde data werken, verliezen hun belang door belangrijke gebreken op het gebied van grootte, actualiteit en retrieval mogelijkheden. Ze zullen niet overleven, of ze moeten samenwerken met op robots
gebaseerde diensten. (zoals Yahoo met AltaVista).
Search Engines

Deze systemen hebben twee problemen, in de eerste plaats de netwerk belasting. Bij het ophalen van
grote hoeveelheden documenten, is er een behoorlijke netwerk belasting, in bet bijzonder wanneer meerdere robots simultaan werken. Robots kunnen documenten zo snel achter elkaar opvragen dat het gevaar
bestaat dat de server overbelast raakt. Om dit te voorkomen bestaan er op dit moment een aantal standaarden, onder andere voor 'robot exclusion'. Een ander probleem is het verwerken van de documenten.
Omdat robots vele documenten bezoeken is het erg moeilijk, zo niet onmogelijk voor hen om een zinnige
context voor een informatie onderwerp te krijgen. Het meest belangrijke probleem is dat robots alle
documenten ontvangen die ze maar bereiken kunnen, die hoeven echter niet allemaal van even groot belang te zijn. Dit betekent niet alleen dat de resulterende documenten database erg groot wordt, maar dat
ook elke structuur tussen de documenten verdwijnt.

Betekenis en gebruik van Mew data
Dc meeste diensten proberen mm of meer de fulI-tekst van het originele document te indexeren. Dc laatste tijd is echter de betekenis en het gebruik van metadata (zie: § 3.4) sterk gestegen. Met de Dublin Core
Element Set is een minimum standaard vastgelegd die het mogelijk maakt auteurs hun eigen beschrijvingen van hun documenten te laten maken. Maar een paar grote zoekdiensten indexeren de in HTML bevindende metadata. Ze indexeren van de inhoudsinformatie ook alleen de Tags Keywords en Description. Dc
Description wordt als document samenvatting in de resultaten weergegeven, maar voor het overige worden de metadata nog nauwelijks gebruikt.
Het voordeel van indexeren met behulp van metadata is het eenvoudig uitwisselen van deze index data en
het kunnen bieden van een standaard interface naar deze data toe. Tevens kan met behuip van metadata
een efficiënte (kleine) index gebouwd worden wat weer gunstig is voor de grootte van de database
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Ondanks dat metadata erg handig is voor zowel document beheerders als web robots worden gebruikt, is
er toch een aantal problemen die deze data onbetrouwbaar kan maken. Dit is wat Excite
(http://www.excite.
er over te zeggen heeft:

cj)

"Onze spider maakt geen gebruik van META tags. We denken dat onze keuze de gebruikers beschermt
tegen onbetrouwbare informatie. Een voorbeeld:
Een site gebruikte dit in zijn Meta Tags:
<META HTTP-EQUIV= "keywords" CONTENT= "Deze site biedt kwaliteits informatie over hoe onroerend goed te kopen. Onze experts kunnen beginnende huizen kopers helpen om geld te besparen.">

Maar de informatie op deze site was helemaal niet bedoeld om huizen kopers van informatie te voorzien,
in plaats daarvan was het een advertentie voor een grote firma in onroerend goed die potentiële kopers
naar zjn site wou lokken.

Onze spider is geprogrammeerd om zoveel mogelijk informatie op te halen van een site door de exacte
woorden op de pagina te nemen. Wanneer de gebruikers de informatie niet kunnen zien of gebruiken,
nemen we niet de moeite om het te indexeren of er op te zoeken."

Een tweede probleem met metadata is de extra inspanning die het aan een auteur of beheerder van een
web vraagt om deze data te genereren of beschikbaar te stellen. Daarbij komt dat MetaTags geen vereiste
zijn in een web document; veel documenten maken niet eens gebruik van deze tags.
Een (mogelijke) oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om het programma die gebruikt wordt voor

het schrijven van een (HTML) document, de metadata (tags) zeif te laten genereren of de gebruiker
vragen voor invoer van meta gegevens..

Ondanks deze problemen zal het toch wenselijk zijn een vaste standaard af te spreken voor metadata,
omdat veel ontwikkelingen voor het zoeken en indexeren van informatie op het web gebruik maken van

metadata voor het distribueren van data en het beperken van de index grootte. (in hoofdstuk 5.
'Gedistnbueerde oplossingen' worden deze ontwikkelingen besproken). Verder zou het wenselijk zijn
deze metadata te integreren als MetaTag in een HTML document, voor het eenvoudig beschikbaar zijn
van deze metadata. zoals we hebben gezien zijn voor het integreren van metadata in HTML al voorstellen
ingediend (DC). Met de integratie van MetaTags en DC en de integratie van SOW templates met DC is er
een standaard gezet voor het efficient indexeren en uitwisselen van data, die als basis kan dienen voor
toekomstige ontwikkelingen op het internet.
Query Engine

Om het voor de gebruiker eenvoudig te maken om verschitlende zoekdiensten op een uniforme manier te
benaderen en om toekomstige ontwikkelingen, die zich richten op het standaardiseren van de index serv-

ers (om zogenaamde meta zoekdiensten te implementeren en distnbutie van index data mogelijk te
maken), is het noodzakelijk om een vaste query taal en standaard ranking/merging algoritmen te ontwikkelen. Standaarden voor query talen en ranking/merging zijn momenteel in ontwikkeling (zie: § 5.2.3).
'Best match' retrieval systemen worden op dit moment door de meeste diensten gebruikt, bij anderen ook
alleen een booleaans systeem.
Profiling

In zoek diensten in de toekomst zal deze manier van gebruikers data verzamelen steeds belangrijker worden, gegevens van gebruikers en bijhouden waar ze naar zoeken is zowel voor de gebruiker als voor de
zoekdienst van groot belang. Informatie kan worden gebruikt om de zoekdienst te verbeteren, door het
bieden van op gebruiker gerichte informatie en kan gebruikt worden voor reclame doeleinden (op gebruiker of groepen gebruikers gerichte reclame).
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In de toekomst zal er steeds meer gebruik gemaakt gaan worden van intelligent agents voor het verzamelen van voor een individuele gebruiker interessante informatie. Intelligent agents bevinden zich op dit
moment nog in een experimenteer fase, maar het zal niet lang duren dat er geavanceerde agents beschikbaar komen.

In het volgende hoofdstuk zal gekeken worden naar de problemen die deze huidige benadering van een
Search Service met zich meebrengen en zal er tevens met behuip van modellen een mogelijke oplossing
voor deze problemen aangedragen worden.
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4. Key problemen Search Services
4.1 Inleiding

De huidige, hiervoor besproken, grotendeels gecentraliseerde Search Services kent een aantal problemen:
net en server belasting door de harvesting (robot) software en problemen om de enorme hoeveelheid data
die beschikbaar is op het net efficient te indexeren. Dit vraagt om enorme databases bij de verschillende
internet search services, wat dan weer ten koste gaat van de sneiheid en natuurlijk de accuratesse (onder-

houd van deze databases is zeer ingewikkeld en tijdrovend). Men is dan ook naarstig op zoek naar
oplossingen voor deze problemen.

Problemen met harvesten
Robots op het net kunnen een enorme belasting geven op de bandbreedte en de belasting van een speci-

fieke site. Voor het beperken van de belasting voor een site is in paragraaf 3.3 'Search Engine' a! een
aantal oplossingen aangegeven in de vorm van de /robot.txt, /sitelist.txt en MetaTag gebruik, die de impact van robots op een lokale site beperkt.

Voor het oplossen van het bandbreedte probleem kan worden gedacht en het distribueren van de harvesting (robot) software, het indexeren en eventueel de opsiag van de index data kan dan op een lokale site
zeif worden uitgevoerd.
Problemen met index opsiag
Een mogelijke oplossing is hierboven al aangegeven, door het genereren van de index op een lokale site
zeif, kunnen de index databases klein gehouden worden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de beheerders van een site zeif de index kunnen bijhouden op consistentie en ook bepalen wat wel en wat niet
in de index voorkomt.

Een persoon maakt (automatisch of handmatig) een index of beschrijving van zijn website in een standaard formaat. Hij stelt daarna zijn index beschikbaar aan een Search Service die de indexen van verschillende sites combineert in een database of metaindex (Aliweb).
Een volgende oplossing is om een standaard interface aan te bieden naar meerdere Search Services. Deze
Search Services kunnen dan simultaan benaderd worden en de teruggekregen informatie kan na bewerking worden weergegeven in één overzicht. Dit is de manier waarop traditionele Meta Search Services
werken. Zoals we in dit hoofdstuk zullen zien heeft deze benadering een aantal nadelen.
Een andere mogelijkheid is om meerdere kleine index servers te gebruiken die elk delen van het internet
indexeren en eventueel met elkaar communiceren (uitwisselen van metadata). Dc index servers kunnen
zich op een lokale site bevinden, wanneer zo'n site de beschikking heeft over een standaard indexeringsprogramma, of kunnen meta indexen zijn die informatie verzamelen van meerdere sites en zo gespecialiseerde indexen kunnen maken. Combinaties van beiden zijn ook mogelijk (Harvest).

Voor het benaderen en koppelen van deze kleine gespecialiseerde index servers zijn verschillende mogelijkheden. Eén mogelijkheid is om meta informatie van deze indexen op te slaan in een meta index
(broker) met een link naar de desbetreffende site. Een query van een gebruiker op deze metadata index
kan dan geleid worden naar de index op de site die de meeste kans heeft op een goed resultaat. Deze
methode wordt ook wet query routing genoemd.
Een andere oplossing is om de inhoud van sites op te slaan in meerdere metadata indexen (brokers) die
onderling met elkaar kunnen communiceren en data filteren. Op deze manier kunnen zeer gespecialiseerde indexen worden gemaakt. Het uitwisselen van informatie tussen verschillende index servers wordt
data uitwisseling genoemd. Protocollen voor data uitwisseling zijn onder andere SOW (zie: § 3.4.2).
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Deze methode voor data uitwisseling wordt gebruikt in de Harvest architectuur. De methoden voor data
uitwisseling kunnen eventueel worden gecombineerd met query routing.
Weer een andere mogelijkheid kan zljn am een volledig gedistribueerde oplossing toe te passen met verdeeld zoeken, waarbij alle sites een mini index server implementeren en zowel query routing als data
uirwisseling gebruiken (Ingrid).
Parallellen met andere infor,natie systemen
Deze problemen van het lokaliseren van resources in een gedistribueerde omgeving is niet nieuw. Twee

andere wereldwijde informatie systemen die dit probleem gehad hebben en een oplossing hebben
aangedragen zijn de 'Anonymous FTP' sites en de Gopher servers. De 'Anonymous FTP' sites hebben
Archie, een automatisch catalogus systeem welke periodiek file-naam lijsten ontvangt van 'Anonymous
FTP' sites (via 'Anonymous FTP'). Deze lijsten worden gecombineerd in een zoek database, welke toegankelijk zijn op het Internet via telnet, speciale clients en gateways in andere informatie systemen inclusief het Web. Archie was zeer populair, omdat het zeer effectief is om elk soort file waar men naar zocht
op FTP sites te vinden. Aan elkaar gerelateerde files worden vaak gecombineerd in tar files, wat voor
groepering zorgt, en geplaatst in directories met beschrijvende namen, wat een samenhang geeft aan het
zoek resultaat.

Gopher servers hebben een soortgelijk systeem, Veronica genaamd, welke de 'Gopherspace' doorzoekt,
Gopher menu's indexeert en een Gopher interface aanbiedt om de gegenereerde database te doorzoeken.
Ondanks dat Gopher ook populair was, is het niet altijd effectief om informatie te vinden. Dit komt omdat
Gopher gerelateerde Gopher menu's niet groepeert, zodat men zeer veel resultaten terug kan krijgen.

Beide systemen hebben bewezen zeer bruikbaar te zijn voor hun dod. Hun succes is grotendeels het
gevolg van het felt dat ze automatisch werken. In Archie bijvoorbeeld, als een Anonymous FTP site heeft
aangegeven om opgenomen te worden in de database is er verder geen inspanning meer nodig om de informatie te updaten.
In dit hoofdstuk worden de verschillende modellen en technieken besproken om gedistribueerd indexeren
mogelijk te maken.

4.2 Modellen voor distributie van index data
Voor het distribueren van index data zijn twee basis modellen mogelijk:
• Hiërarchische structuur (data uitwisseling, query routing, of combinatie)
• Maas Structuur (volledige distributie, data uitwisseling en query routing)

Hiërarchische structuur

Meta index (metadata) of
engine

C) —

() Index

Figuur 4-1 Hiërarchische structuur

Voor de Hiërarchische structuur (zie Figuur 4-1) zijn er verschillende implementaties mogelijk, elk met
hun specifieke voor- en nadelen en meer of minder gedistribueerd. Bovenaan de hiërarchie kan een Query
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Engine staan, die verschillende Search Services een query van de gebruiker aanbiedt en de resultaten die
teruggekregen worden rankt en merged ( 4.2.1). Bovenaan de hiërarchie kan ook een Metaindex staan,
die de indexen, verkregen van de verschillende index servers opslaat in een compacte database ( 4.2.2).
Tevens is het mogelijk meer lagen van index servers toe te passen die elk een specifiek deel van het internet geIndexeerd hebben. In dit geval moeten er protocollen voorhanden zijn om data tussen de verschillende index servers uit te wisselen (data uitwisseling, § 4.2.3). Verder kunnen er ook protocollen ontwikkeld worden die de query van een gebruiker naar een index server stuurt die de meeste kans heeft om het
juiste resultaat terug te geven (query routing, § 4.2.4), er moet in dit geval kennis aanwezig zijn over de
inhoud van de verschillende indexen (forward knowledge).
De index servers kunnen van alles zijn: lokale indexen van een bepaalde site (met de hand of d.m.v. een
robot gegenereerd), indexen die door robot programma's van meerdere sites zijn gemaakt (Search Service
indexen), gespecialiseerde indexen met specifieke informatie, indexen met metainformatie over andere
indexen (in het geval van query routing), enz.

Maas structuur

Index Servers of
'super' indexen

Figuur 4-2 Maas structuur (Mesh)

Ook voor de maas structuur (zie Figuur 4-2) zijn er verschillende mogelijkheden. Eén mogelijkheid is het
samen nemen van verschillende (hiërarchische) structuren in een maas van super indexen, waarbij data
uitwisseling en query routing met behuip van zogenaamde centroids plaatsvindt ( 4.2.4).

Een andere mogelijkheid is om elke node in de maas als (mini) index server te implementeren, er wordt
dan gebruik gemaakt van zowel query routing als data uitwisseling. Deze benadering wordt ook wet verdeeld zoeken genoemd ( 4.2.5) en is de meest extreme vorm van een gedistribueerde indexering en
zoektopologie.

Een belangrijk verschil tussen de hiërarchische en de maas structuur is dat bij een maas structuur elke
node of index server dezelfde soort informatie bevat, terwijl bij de hiërarchische structuur een node die
hoger in de hiërarchie Iigt metadata bevat van een lagergelegen node. Wanneer de hierarchic uit meerdere
niveaus bestaat bevat het laagste niveau dus de meest gedetailleerde informatie, met één uitzondering: bij
de bestaande Meta Zoek diensten, zoals besproken in paragraaf 4.2.1, wordt het filteren van de data in de
query engine zeif uitgevoerd en niet in een (meta) index server.

In de paragrafen die volgen worden de verschillende modellen uitgewerkt en hun eventuele tekortkomingen besproken.

4.2.1 Bestaande Meta Zoek diensten

Dc eenvoudigste methode voor distributie van index data is door gebruik te maken van een aantal
bestaande Search Services en een gemeenschappelijke User Interface (Query Engine) aan te bieden, zie
Figuur 4-3.
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Query Engine

(I)

— (I)

Search Services

Figuur 4-3 Bestaande Meta Search Services

Voordat de resultaten die van de verschillende Search Services worden ontvangen teruggegeven kunnen
worden aan de gebruiker, moet er eerst een aantal bewerkingen worden uitgevoerd:
Ten eerste moet er bewerkingen uitgevoerd worden op de resultaat sets die worden teruggegeven door de
verschillende Search Services. De indexen die zijn opgeslagen op de verschillende services bevatten voor
een deel gelijke informatie, doubleurs zullen dus verwijderd moeten worden.

Verder dient er een vorm van ranking worden uitgevoerd, de resultaten van de verschillende services
moeten door elkaar, op relevantie gerangschikt ann de gebruiker aangeboden worden. Een probleem hiermee is dat de vorm van de informatie die door de diverse search services wordt teruggegeven allemaal een
mm of meer uniek formaat hebben.

Het grootste probleem met deze meta zoekdiensten is echter de verschillende query talen die door de
services worden aangeboden, er zal in de meta zoekdienst een vertaling dienen plaats te vinden die de
query van de gebruiker vertaalt naar een formaat die geschikt is voor de individuele Search Services.
Kort samengevat zijn de verschillende Search Services grotendeels niet compatibel door:
Geen geexporteerde informatie over bronnen (bet metadata probleem)
• Verschillende query talen (het query-language probleem)
• Verschillende ranking algoritmen (het rank-merging probleem)

'.

Informatie Retrieval (IR) voorstellen nemen onder andere standaarden aan voor metadata, ranking/merging en query talen. Hierdoor kan een Meta Search Service eenvoudiger worden geImplementeerd.

Een ander probleem met bestaande Meta Search Services is hun gebruik van de bandbreedte, door het
simultaan aanroepen van verschillende Search Services wordt erg veel (kostbare) bandbreedte gebruikt.
Ultiem zou het zijn wanneer elke Search Service een vast indexeringsformaat heeft, waardoor data uitwisseling tussen de verschillende index servers van de Search Services mogelijk zou zijn en eventueel query
routing. Het gebruik van de bandbreedte zal dan worden verminderd, omdat de query direct naar de juiste
index(en) wordt gestuurd. Tevens zal er meer relevante informatie worden teruggegeven en doubleurs
zuflen grotendeels worden voorkomen. De hieronder voorgestelde modellen voor data uitwisseling en
query routing zijn uiteindelijk in staat dit te verwezenlijken. Problemen met betrekking tot query talen en
ranking/merging blijven we!, maar kunnen met JR voorstellen worden opgelost.

4.2.2 Meta Index

Bij een Meta index worden de verschillende indexen die op specifieke sites zijn gegenereerd
samengevoegd in een grote metadata index (zie Figuur 4-4). Een voorbeeld hiervan is Aliweb.
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Meta index

Index servers

Figuur 4-4 Meta Index

AL! WEB (Archie Like Indexing the WEB)
(http://web.nexor.co.uk/makidoc/aliweb-paper/paper.html)
Het idee achter Aliweb is om de mensen die een service bieden zeif een index te laten maken. Deze index
dient dan in een standaard formaat gezet te worden (JAFA, zie: § 3.4.2), zodat een programma deze informatie kan ophalen en combineren in een zoekdatabase.
Kort samengevat werkt Aliweb als volgt:
I. lemand maakt een beschnjving van zijn diensten in een standaard formaat en plaatst deze in een file
op het web (automatisch of met de hand).
2. Aliweb wordt geInformeerd over deze file.
3. Aliweb haalt regelmatig deze files op en plaatst ze in een zoekdatabase.
4. ledereen kan nu via het web deze database doorzoeken
In Figuur 4-5 zijn deze stappen grafisch weergegeven:

1xveing

Conbimt

Quaythg

Figuur 4-5 Architectuur van Aliweb

Omdat ALIWEB al het ophalen en combineren van de files zeif doet, hoeven beheerders zich alleen maar
zorgen te maken over de beschrijving die ze maken van hun eigen service. Dus de informatie die ze aan-

leveren is waarschijnlijk correct en informatief en omdat er alleen maar deze kleine beschrijvingen
hoeven te worden gemaakt is er een kleine overhead.

ALIWEB is echter geen gedistribueerd systeem, alle verzamelde (meta) data wordt opgeslagen in een
centrale database met alle nadelen vandien (de indices zijn echter klein). Een probleem met gecentralis54
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seerde opsiag wordt echter wel voorkomen: het onderhoud van een grote hoeveelheid data, dit wordt
namelijk door de verschillende leveranciers van de indices onderhouden.

Een verder nadeel is dat de IAFA templates voornamelijk met de hand gemaakt worden, dit vraagt extra
werk van de beheerder.

Een oplossing voor deze problemen kan zijn om meerdere index servers toe te passen, die elk hun index
data krijgen aangeleverd door robot programma's. Dc index servers kunnen dan onderling informatie
uitwisselen (metadata) en filteren om (kleine) gespecialiseerde indexen te bouwen. Een vereiste voor deze
oplossing is dat er gebruik wordt gemaakt van een vast indexerings- en uitwisselingsformaat, zoals SOW
(zie 'Indexeren').
Een implementatie die gebruik maakt van robots op de verschillende sites en extra faciliteiten biedt voor
het uitwisselen van metadata is Harvest en wordt hieronder verder besproken.

4.2.3 Data uitwissellng
Met data uitwisseling kan index informatie tussen verschillende index servers worden uitgewisseld (zie
Figuur 4-6). Deze uitwisseling kan gebruikt worden om specifieke indexen te maken met gespecialiseerde
informatie.

Index servers

Index servers
Figuur 4-6 Data uitwisseling

Een voorbeeld van deze benadering is de Harvest technologie, ontwikkeld aan de universiteit van Colorado. In Harvest is een verdere uitbreiding van het Aliweb concept bedacht, de templates worden door
middel van robots gegenereerd in het SOW formaat, tevens is SOW een streaming formaat zodat data
tussen de robots en de index servers en tussen index servers onderling mogelijk is. Harvest wordt bier
besproken omdat de architectuur ten grondsiag ligt aan veel nieuwe oplossingen. Harvest zeif is niet meer
in ontwikkeling, maar de ideeen worden door veel gedistribueerde oplossingen gebruikt.

Harvest
(http:/Iharvest.transarc.coni()

Harvest is een geIntegreerde set gereedschappen om relevante informatie op het internet te verzamelen, te
extraheren, organiseren, zoeken en op te slaan. Met weinig moeite kan een gebruiker Harvest informatie
in verschillend formaten laten verzamelen en een internet Search Service aanbieden.

Harvest biedt een efficiënte methode voor verzamelen en distribueren van index informatie (met gatherers) en ondersteunt het eenvoudig construeren van veel verschillende typen van indexen (met brokers).
Harvest Architectuur
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Isq

Figuur 4-7 Harvest Architectuur

De Harvest architectuur, in Figuur 4-7 afgebeeld, bestaat onder andere uit de volgende subsystemen:
'Gatherers' die index informatie verzamelen (robots);
'Brokers' die een flexibele interface verschaffen voor de verzamelde informatie.
•

Harvest Gatherer
Een gatherer (robot) is ontworpen om op de site van een provider te draaien, daardoor wordt een hoop
bandbreedte op het internet bespaart. Een gatherer kan ook een informatie provider via het internet
benaderen, door gebruik te maken van de standaard FTP, Gopher of HTTP protocol len. Dit is voornamelijk handig voor het indexeren van sites die niet de Harvest software draaien. Het benaderen van
de sites via het internet heeft echter wel weer impact op de netwerk belasting, maar de verzamelde informatie kan wel gebruikt worden door meerdere brokers.

•

Harvest Broker
Een broker kan informatie ontvangen van meerdere gatherers, om een index te maken van gedistribueerde data. Daarnaast kan een gatherer informatie bieden aan meerdere brokers. De broker biedt
ook een query interface naar de verzamelde informatie.
Door het ontvangen van informatie van andere brokers, kunnen brokers ook index 'views' van elkaar
gebruiken, door gebruik te maken van de query interface van de broker om de informatie van een broker naar een ander te filteren of te verfijnen. Op deze manier kunnen gespecialiseerde indexen worden
gemaakt met specifieke informatie.

Gatherers en Brokers communiceren met behulp van het SOW attribuutlwaarde stream protocol (zie: §
3.4.2).

Het grootste nadeel van Harvest is dat het complexer is dan de traditionele harvesting systemen, meer
software, meer keuzen over hoe te distnbueren, te configureren, enz.

Het uitwisselen van door de gebruiker ingevoerde queries tussen de brokers wordt door Harvest niet
toegepast, maar kan wel door middel van query routing worden geImplementeerd (zie: § 4.2.4).
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4.2.4 Query routing

Index servers
Figuur 4-8 Query routing

Bij query routing slaat een broker bepaalde meta informatie van verschillende index servers op. Een index
server kan een lokale index zijn die data bevat van een bepaalde site, maar kan ook een index zijn die
informatie bevat van meerdere sites (zelfs de index van een Search Service is mogelijk, mits in het juiste
formaat). Een broker onderhoudt een catalogus van meta informatie die de onderwerpen beschrijft die
door elke index server omvat worden. Een gebruiker kan een query naar een broker sturen. Dc broker
redirect de query naar de index server die het potentieel heeft om bet beste antwoord te geven (zie Figuur
4-8). Een verschil met Harvest is dat niet de volledige metadata in een broker is opgeslagen, maar slechts
die metadata die nodig is om een query naar de juiste index server te sturen. Bij query routing wordt ook
vaak enige data uitwisseling toegepast.
Een uitbreiding op dit concept is om elke verzameling van index servers en brokers, zoals in Figuur 4-8 te
zien is, dee! te laten uitmaken van een 'mesh' (maas) van superindexen, waarbij elke node van de mesh
informatie bevat voor een specifiek doe!. Een voorbeeld hiervan is CIP die in paragraaf 5.3.2 uitgebreid
besproken wordt.

4.2.5 Verdeeld zoeken
Verdeeld zoeken maakt gebruik van zowel query routing als data uitwisseling om een volledig gedistribueerde oplossing mogelijk te maken (zie Figuur 4-9). Een voorbeeld van deze benadering is Ingrid, die
in paragraaf 5.3.3 uitvoerig besproken wordt.

Elke node is een
(mini) Index Server
Figuur 4-9 Verdeeld zoeken

4.2.6 Information Retrieval
Voorstellen voor Information Retrieval niaken gebruik van de hierboven beschreven topologieen en
voegen hier standaarden aan toe voor data uitwisseling, query routing, ranking/merging, query talen en de
User Interface.
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4.3 Conclusie
In het algemeen zijn alle grote zoekdiensten centraal georganiseerd met als nadelen: o.a. net en server
belasting, actualiteit en dekkingsbereik. De centrale constructie van de diensten is op langere termijn niet
schaalbaar. Gedistribueerde oplossingen voor de meeste componenten van de diensten moeten ontwikkeld
worden.

Door het bieden van gedistribueerde oplossingen, waardoor gebruik kan worden gemaakt van algemeen
toegankelijke gedistribueerde indexen op het net, kunnen Search Services zich in de toekomst steeds meer
richten op het verbeteren van hun diensten. Een mogelijkheid tot verbetering van de diensten kan het gebruik van intelligent agents zijn, om individuele gebruikers op maat gesneden informatie (en natuurlijk op
maat gesneden reclame) te bieden. Het (algemene) model van een search Service zal dan veranderen naar
een Query Engine met een interface naar verschillende databanken op het net en een interface met intelligent agents voor het zoeken van specifieke informatie voor individuele gebruikers.
Het is moeilijk aan te geven welk model de beste oplossing geeft, elk model heeft zijn specifieke voor en
nadelen. Door het bieden van een standaard indexeringsprotocol voor het opslaan en uitwisselen van
metadata en eventueel query routing zijn vaste bouwstenen (index servers) aanwezig, waardoor de verschillende modellen eenvoudig in elkaar te evolueren zijn.
Wat vast staat is dat het 'traditionele', grotendeels gecentraliseerde, Search Service model zijn langste tijd
heeft gehad. Het is dus noodzakelijk om een geschikte oplossing te zoeken die zich zal richten op distributie van de verschillende onderdelen.

Gedistribueerd indexeren kan het beheer van index diensten optimaliseren en de kwaliteit van de data
verhogen. Terwiji het actualiseren en controleren van de data op kleinere, gespecialiseerde en lokale servers plaatsvindt. In het volgende hoofdstuk zullen de verschillende protocollen en voorstellen die zijn
ontwikkeld voor distributie, informatie retrieval, query routing, data uitwisseling en verdeeld zoeken besproken worden.
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5. Gedistribueerde oplossingen
5.1 Inleiding

Alle bestaande grote zoekdiensten, zijn nagenoeg in at hun onderdelen volledig gecentraliseerd. mitiatieven in navolging van Harvest, proberen gezamenlijke oplossingen, ten minste op het gebied van harvesting en indexeren, te organiseren en de daarvoor noodzakelijke standaarden voor de uitwisseling van
index data te bespoedigen.

Verdeeld indexeren kan het management van index diensten optimaliseren en de kwaliteit van de data
verhogen, terwijl de controle en het actuatiseren van de data op kleinere, gespecialiseerde en lokale servers plaatsvinden.

Waarschijnlijk laten de meeste elementen van een web index zich verdeeld organiseren. Verdeelde harvesting, indexeren en verdeelde toepassingsinterfaces zijn al getest en architecturen voor verdeeld zoeken
zijn at voorgesteld en worden in dit hoofdstuk besproken.
Er zijn diverse methoden, van de takenverdeling bij harvesting via het actief beantwoorden van index data
in gedecentraliseerde gespecialiseerde indices (zoals WHOIS++ en CIP centroids) tot aan het werkelijk
verdeeld zoeken met 'query routing', waarbij de zoekvragen naar geschikte indices of zelfs enkele bronnen verder gestuurd worden. Een voorbeeld van het Iaatste extreme punt van een volledig gedistribueerde
indexering en zoektopologie is Ingrid (http://www.ingrid.org)

Gedistribueerde informatie systemen nemen standaarden aan voor transport protocollen, uitwisselingsformaten, zoektaal en beveiliging.

5.2 Internet Information Retrieval Standaard
De HTTP en HTML standaarden zijn protocollen voor het transport en het presenteren van informatie op
het web, ze ondersteunen echter maar in geringe mate het zoeken van informatie.
De veelheid aan zoek en browsing diensten met onderscheidbare functionaliteit hebben de wens naar één
Retrieval Standaard opgewekt (parallel aan het onderscheid tussen OPACs onder telnet, respectievelijk
onder Z39.50)

Voorstellen voor een Internet Information Retrieval Standaard (die ook het ontdekken van informatie
bronnen en zoekdiensten en het mixen van de zoekresultaten (ranking/merging) ondersteunen moeten),
baseren zich zowel op at bestaande oplossingen (Z39.50, DAP/LDAP) als ook op toekomstgerichte voorstellen (STARTS, CORBA)

5.2.1 Z39.50
(http://lcweb.Ioc.gov/z3950/agencv/)

Het ANSI/NISO Z39.50 Zoek en Ontvangst (retrieval) protocol is een open communicatie protocol voor
het zoeken en ontvangen van elektronische informatie over een netwerk. Dit protocol is ontwikkeld voor
het uitwisselen van informatie tussen verschillend bibliotheek systemen, maar kan in principe gebruikt
worden voor het zoeken van elk type data.

Dc doelstelling van Z39.50 is om computer naar computer communicatie te standaardiseren en ondersteuning te geven voor de overdracht van data tussen systemen, onafhankelijk van de structuur van het
systeem, de inhoud of het formaat van de data.
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Z39.50 is een applicatielaag protocol (OS! model) gebaseerd op een gedistribueerde client/server architectuur. In de Z39.50 protocol speciticatie wordt een client aangeduid met "Origin" en is dat deel van bet
lokale systeem die alle communicatie functies met betrekking tot het starten van een zoek opdracht, bet
verzenden van een query en het opvragen van bet teruggeven van de records uitvoert. Het server deel

wordt aangeduid als "Target", die de verbinding maakt met de database op het 'remote' systeem en
antwoordt op berichten die ontvangen worden van bet origin systeem, zoals bet aanbieden van records die
overeenkomen met de zoek query.

Z39.50 maakt onderscheid tussen twee componenten van informatie ontvangst: selectie van informatie
aan de band van criteria en ontvangst van die informatie. Z39.50 biedt een standaard taal voor beide activiteiten.

Het protocol is sessie-georienteerd en stateful, in tegenstelling tot de stateless Internet protocollen, zoals
HTTP en Gopher.
Versies:
• Z39.50-1988 bevat basis zoek-en-ontvangst functionaliteit. Dew versie wordt vooral gebruikt door
Het WAIS systeem.

•

Versie 2, 1992, bevat de meeste van de WAIS extensies. Veranderingen ten opzichte van de 1988 versie zijn o.a: beveiliging, toegangs controle, attributen sets en gerelateerde objecten, en een nieuw

'proximity' query (type-b!).
•

•

Versie 3, 1995 is de huidige goedgekeurde ANSI standaard
(http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/1 995doc.html) ISO 10! 62/10263 Zoek en Ontvangst protocol,
versie 2 is identiek met dew versie van Z39.50. Belangrijke aanvullingen ten opzichte van Z39.501992 zijn: sorteren, browsen, uitgebreide services en help functies.
Versie 4, ontwikkeling is in 1995 gestart.

Werking van Z39.50

sesr —

Client
User Interface
enter service request

display service results

Z39.5O client
convert service Into
139.50 request

receive records end
convert for display

a—

Network
Server
139.50 server
receive request and
convert Into local service

convert records and
send to client

Library database and Services

waa-am

perform service and pass results backto Z3930 server

Figuur S-i De Z39.SO architectuur
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Dc connectie wordt tot stand gebracht door een aantal berichten die verstuurd worden tussen de client en
de server (in de standaard aangeduid met 'Initialization Facility'), deze berichten starten een Z39.50 sessie en onderhandelen over verwachtingen en activiteiten die gaan gebeuren (b.v. de maximum grootte van
records die tussen client en server verstuurd gaan worden, de versie van het protocol die ondersteund
wordt, enz.).

Zoeken in een database
Na deze initialisatie fase kan de client een 'query' indienen in het lokale systeem met gebruikmaking van
de menu's en commando taal van dat systeem. De Z39.50 client vertaalt deze 'query' naar een standaard
formaat (b.v. type-lOl 'proximity' query) en geeft hem door naar de Z39.50 server (gedefinieerd door de
'Search Facility').

Records ontvangen uit een database
De server voert deze query op een database uit en genereert een resultaat set, bestaande uit die records die
overeenkomen met de criteria van de query. Hierna kan de client records uit deze set opvragen of om extra
bewerking van de set vragen (gedefinieerd door de 'Retrieval Facility'). Na de ontvangst van de records
kan de client de records bewerken en ze laten zien aan de gebruiker. De mate waarin de client aanvullende
bewerkingen op de set kan uitvoeren (b.v. het combineren van records uit verschillende zoek opdrachten)
hangt af van de interface software, omdat deze interface software los staat van de Z39.50 client software.
Andere kenmerken van 739.50
Naast standaarden in data overdracht en het uitvoeren van queries, heeft Z39.50 nog een aantal aanvullende kenmerken:
• De client kan de server vragen één of meer resultaat pakketten te verwijderen die bij een zoekopdracht gegenereerd is (Result-set-delete Facility)
• De server kan aanvullende informatie van een client vragen, zoals wachtwoorden en autorisatie (Access Control Facility)
• Manieren voor zowel client als server om de sessie te eindigen (Termination Facility)

Verschillen met andere protocollen
Verschillen tussen HTTP en 739.50:
HTTP is een zeer eenvoudig protocol. In essentie is de enige service die HTTP biedt het ophalen van een
document met een URL. De kracht van HTFP is de combinatie met HTML en CGI. Aihoewel H1'TP een
protocol in ontwikkeling is, is het zeer eenvoudig in vergelijking met Z39.50. Voor software ontwikkelaars biedt HTTP leesbare tekst welke getransporteerd wordt over het netwerk, terwiji Z39.50 onleesbare
APDUs (Application Protocol Data Unit) tussen client en server uitwisselt.
Verschillen tussen Z39.50 en WAIS:
In Z39.50 is het mogelijk om aan te geven welke typen zoektermen (auteur, titel, onderwerp, enz.) men

wil gebruiken en welke booleaanse operatoren men wil verbinden met de zoektermen. In WAIS is een
zoekterm alleen een string bits, of is de keuze van de termen zeer beperkt.
Z39.50 staat het specificeren van alternatieve presentaties van de records toe: ongestructureerde tekst,
Postscript, enz.; athankelijk van de wensen van de gebruiker. Een WAIS client 'begrijpt' niet de structuur
van de gepresenteerde records.
Z39.50 staat niet alleen de presentatie van het complete record toe, maar ook speciale velden, zoals auteur
en titel van de record.
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Voordelen van Z39.5O

•
•

Het is een standaard die applicatie ontwikkelaars de mogelijkheid geeft om de 'user interface' los te
koppelen van de database.
Het geeft een client de mogelijkheid om informatie te verkrijgen van gedistribueerde databases van
verschillende types op een consistente manier. Een Z39.50 client kan een standaard interface aanbieden voor verschillende databases over het netwerk. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om een
zoekterm op te geven die transparant verschillende catalogi doorzoekt, waarna het resultaat in één
enkele lijst gepresenteerd wordt (alsof er één enkele catalogus doorzocht werd)

Er zijn op dit moment 'gateways' beschikbaar naar o.a. X.500 (DAP), SQL databases en H1'TP.
Z39.50 profielen
(http://lcweb.loc .govIz39SO/agencylprofils.html)
Profielen zijn formele implementatie overeenkomsten binnen de context van de (139.50) standaard. Een

profiel identificeert een set van basis standaarden en specificeert zijn gebruik (m.a.w: selecteert opties,
subsets, en waarden van parameters, waar deze opties open zijn gelaten in de standaard) om een specifieke applicatie, functie, enz. te ondersteunen. Ze worden gebruikt om de 'interoperabiliteit' tussen server
en clients te garanderen.

Profielen bestaan voor een aantal applicaties, zoals WAIS, STARTS (ZDSR) en GILS (Governent Information Locator Service, ftp:I/ftp.cni .org/pub/gils/profile/gils-profile.txt)

•

ZDSR Profiel

ZDSR is een 139.50 profiel (v.3 1995 vereist), voortgekomen uit het STARTS initiatief, om de
hoofddoelen van STARTS, om een eenvoudige verdeelde zoek en een gerangschikte ontvangst ook onder
het 139.50 protocol, dat eigenlijk zeer gecompliceerd is, mogelijk te maken. Met STARTS compatibele
servers en client programma's kunnen cenduidig met Z39.5O server en client programma's samenwerken,
die het ZDSR profiel geImplementeerd hebben. ZDSR definieert een eigen attributen set, dat naast delen
van de Bib-I en de OILS sets te ondersteunen is. 139.50 heeft kort geleden zijn generieke lijst van TagSet-G en —M elementen uitgebreid en laat flu ook subelementen, zoals de Qualifiers in Dublin Core (zie: §
3.4.1) toe. Hiermee kunnen verschillende Metadata schema's zoals Dublin Core, GILS of ZDSR document beschrijvingen, d.m.v. deze generieke elementen onder Z39.50 afgebeeld worden.
ZDSR ondersteunt niet het ophalen van Full-tekst documenten, maar alleen de met deze documenten ver-

bonden document-beschrijvingen (metadata) in gestructureerde vorm, die echter wel een verwijzing
(URL) naar het originele document kunnen bevatten. Het profiel houdt zich ook niet bezig met het
mechanisme voor de selectie van een voor een Query geschikte server. (kan met behulp van CIP opgelost
worden (zie: § 5.3.2)) of met het mixen en rangschikken van de resultaten (uitvoerbaar met een STARTS
compatibele browser b.v.), relevantie terugkoppeling met betrekking tot een volledig document kan ondersteund worden, wanneer het client-programma de volledige tekst van het document tot zijn beschikking
heeft.

Naast ZDSR is voor de Z39.50 standaard een verdere groep profielen ontwikkeld, die zich met verzamelingen van verdeelde digitale documenten bezig houdt: '139.50 Profile for Acces to Digital Collections'.
Wanneer ze conform gebruikt wordt, kan ze als basis dienen voor een infrastructuur voor het navigeren in
verdeelde (gedistribueerde) verzamelingen en de selectie van relevante verzamelingen ondersteunen.

Het belangrijkste deel van de profielen is de Collection Descriptive Record, die een samenvattende
beschrijving van de verzamelingen en informatie ter ondersteuning van het navigeren in de verzameling
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bevat. Voor elke verzameling kan het ook meerdere uitvoerige 'Associated Descriptions' geven. Deze
beschrijvingen zullen zowel voor menselijk als ook voor software gebruik te benutten zijn.
• WAiSprofiel
Een van de eerste populaire zoeksystemen op het internet was WAIS, een informatie systeem die een index- en zoekmachine combineerde met een informatie-ontvangst interface. Dit maakte bet mogelijk om
databases overal op bet internet te doorzoeken.

WAIS is een architectuur voor een flexibel gedistribueerd informatie retrieval systeem, ontworpen door
Thinking Machines Corp. Cambridge, tezamen met Dow Jones News en Apple Corp. WAIS is gebaseerd
op het client/server model met gebruikmaking van een gestandaardiseerd computer-naar-computer protocol over computer netwerken, zoals het internet. De informatie in WAIS is beschikbaar ongeacht het formaat (full-tekst, tekstverwerkingsdocumenten, afbeeldingen, geluid, multimedia, enz.) en geografische
locatie.

Het WAIS protocol is gebaseerd op de ANSI standaard Z39.50 Versie 1 of Z39.50 1988. Het maakt gebruik van een subset van features van deze versie van Z39.50. Er worden geen requests die het voor de
server nodig maken enige 'state' te behouden gebruikt, dit maakt WAIS een 'stateless' protocol. Het
WAIS protocol breidt de basis features uit, zoals zoeken en ontvangen (retrieve), met elementen voor
'relevance ranking' van ontvangen records en 'relevance feedback'.

Aan de client kant worden vragen geformuleerd als natuurlijke taal. Het gebruik van natuurlijke taal
maakt het gebruik van WAIS eenvoudig.

De eerste WAIS extensies zijn geIntegreerd in de Z39.50 standaard toen de volgende versie van Z39.50
(Z39.50 1992) gedefinieerd is. Voor de implementatie van WAIS-achtige functies binnen Z39.50 bestaat
er een definitie van een subset (een profiel) van de Z39.50 standaard, het 'WAIS profiel' genaamd.

5.2.2 X.500 (DAP) en LOAP

Het X.500 Directory Access Protocol (DAP) en het daar van afgeleide Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP) zijn internationale standaarden om toegang te krijgen tot informatie die opgeslagen is in
gedistribueerde hiërarchische directories, welke zijn gespecificeerd volgens de X.500 standaard. Een directory is een mechanisme die clients gebruiken om entries te vinden en attnbuten van deze entries. X.500
en LDAP kunnen ook gebruikt worden als interface tot algemene databases. Er is ondertussen een voorstel voor bet gebruik van Dublin Core (zie: §
3.4.1) onder DAP en LDAP
(http://www.globecom.net/ietf/draft/draft-hamilton-dcxl-OO.shtrnj).

X.500 is een groot protocol welke over een volledige OS! stack draait en daardoor nogal wat bronnen
nodig heeft. LDAP draait direct over TCP en verschaft een deel van de functionaliteit van X.500 en vermindert de overhead van het zeven laags model bij gebruik van X.500 op het internet.
X.500 (DAP)
(http://www.cedar.buffalo.edu/X.5OO/X500.html)

X.500 is gebaseerd op het OS! zeven laags model voor communicatie. Een X.500 directory bestaat uit
objecten die opgeslagen zijn in een 'Directory Information Base' (DIB). Deze objecten kunnen relevante
informatie bevatten voor een 'real life' object, zoals een persoon of een organisatie. Het idee van class
inheritance wordt gebruikt voor de object definitie, dit betekent dat een object gedefinieerd kan worden
als een subclass van een van te voren gedefinieerd object. Entries zijn unieke namen die gebruik maken
van een hiërarchische structuur, de 'Directory Information Tree' (D1T). Dc naam van de entry wordt zijn
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'Distinguished Name' (DN) genoemd. Een DN voor een entry bestaat uit alle nodes in de DIT, van de root
naar de entry. Een analogie voor DNs is het absolute pad in het UNIX file systeem.

De complete directory informatie basis is verdeeld in fragmenten, opgeslagen door gedistribueerde 'Directory System Agents' (DSAs). Toegang naar de directory wordt gegeven door 'Directory User Agents'
(DUAs), die samenwerken met één of meer DSAs. Wanneer de DSA die aangeroepen wordt niet de
gevraagde informatie bevat, geeft hij een referentie (referral) terug naar een DSA die misschien dichter bij
de informatie zit. Als alternatief kan de DSA de query doorgeven aan een andere DSA, dit wordt chaining
genoemd. X.500 wisselt geen index informatie tussen de DSAs uit, vandaar dat er geen manier is voor een
aangeroepen DSA om een referentie terug te geven naar een andere DSA die eigenlijk dichter bij de informatie is. Daarvoor in de plaats wordt een referentie gegeven naar een andere DSA waarvan deze DSA
het bestaan wel kent. Ondanks dat indexering nog niet gebruikt wordt, kan X.500 uitgebreid worden met
een indexeringsschema, zoals bijvoorbeeld in het Common Indexing protocol (CIP, zie: § 5.3.2) gedefinieerd is.
LDAP

(http:/Ids. internic.netJinternetrafts/draft.ietfasid.ldaDv3DrotocoI..txt)
Het LDAP protocol, werd oorspronkelijk ontwikkeld voor het indexeren van email adressen. LDAP loopt
direct over TCP en staat het gebruik toe van informatie uit verdeelde hiërarchische directories en databanken onder de X.500 standaard (zie Figuur 5-2).

LDAP client
b.v. Netscape Navigator
Microsoft Internet Explorer

TCP/IP
LDAP

Database layer
Figuur 5-2 LDAP

LDAP en DAP zijn niet uitwisselbaar, in andere woorden: een LDAP client kan niet verbonden worden
met een DAP server of vice versa, zonder een 'agent' (gateway) die de conversie verzorgt tussen LDAP
en DAP operaties.
Query routing ontwikkelingen zijn mogelijk (maar efficienter met CIP zie: § 5.3.2) door opbouw van een
net van LDAP centroids met effectief doorgeven van de vragen en incremented Indexeren.

Een voordeel van LDAP (en DAP) is dat ze naast toegang verschaffen tot databases i.e ook gebruik kunnen maken van het X.509 (http://www.rsa.com/rsalabs/newfag/pi65.html)
beveiligingsprotocol voor
veilige dataoverdracht

5.2.3 STARTS (Stanford Protocol Proposal for Internet Retrieval and Search)
STARTS stelt een standaardisering van zoekdiensten in het net voor, die verbeterde simultane
of metazoekdiensten mogelijk maakt. STAR'FS is een poging om een informeel Information
Retrieve (IR) stan64
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daard te ontwikkelingen welke aan de eisen voldoet van de internet IR gemeenschap. Er worden drie
problemen met metazoeken onderscheiden door STARTS: het metadata probleem, het query taal probleem
en het rank-merging probleem.

Uit de eisen hebben de STARTS ontwikkelaars een simpel JR protocol ontwikkeld dat gebruik maakt van
een sterk vereenvoudigde vraag structuur en attribuut set van het Z39.50-1995 (versie 3) protocol en SOW
(zie: § 3.4.2) als tekst codering om een eenvoudig transport via het internet mogelijk te maken.

Query thaI, metadata, ranking en merging
STARTS stelt een eenvoudig JR-protocol voor, dat in tegenstelling tot Z39.50 type-lOl vragen een sterk
gereduceerde vraagstructuur en een deel van de OILS attributen set (Government Information Locator
Service, metadata standaard) gebruikt. De communicatie met de resources is sessionless en de resources
zeif zijn stateless, zoals onder H1'TP. SOW wordt gebruikt als een eenvoudig formaat voor het transport
van queries, uitkomsten en metadata over de server. Query routing zal ondersteund worden, maar wordt
door STARTS zelf niet opgelost (kan bijvoorbeeld met CIP (zie: § 5.3.2) opgelost worden). De gebruiker kan het sorteren beInvloeden. Complex zoeken en resources die geen document zijn, zijn niet
mogelijk.

STARTS ziet zijn voorstel als sterk vereenvoudigd complement tot Z39.50

(een

Z39.50 profiel voor

STARTS is intussen voorgesteld, ZDSR (zie: § 5.2.1)) en Harvest/SOJF (zie: § 3.4.2).

Bij STARTS hebben belangrijke software bedrijven zoals Microsoft, Netscape, Infoseek, Verity, PLS,
Fulcrum, HP, OILS en Harvest deelgenomen. Het is echter nog niet bekend wie tot implementatie bereid
is.

STARTS kan een goede samenwerking tussen een groot aantal kleinere databanken en zoekdiensten ondersteunen en nieuwe gecombineerde diensten mogelijk maken.
De functionaliteit van STARTS is gelijk aan die van Z39.50, maar veel eenvoudiger. STARTS vult Harvest en RDM (zie: § 5.3.4) aan door de informatie en functionaliteit te definiëren die bronnen zullen
moeten exporteren om in metasearching te helpen. Harvest brokers (of RDM clients) kunnen als metasearchers fungeren en baat hebben bij de STARTS informatie die bronnen exporteren
5.2.4 CORBA

Gedistribueerde objecten zijn de volgende stap in internet innovatie. CORBA (Common Object Request
Broker Architecture), gedefinieerd door de Object Management Group (0MG), specificeert hoe software
objecten gedistribueerd over een netwerk samen kunnen werken zonder rekening te hoeven houden met
client en server operating systems en programmeer talen.
CORBA is een compleet gedistribueerde objecten platform. Een CORBA Object Request Broker (ORB)
verbindt een client applicatie met de objecten die hij wil gebruiken. Dc client applicatie hoeft niet te
weten of het object op dezelfde computer of op een computer elders op het netwerk verblijft. De client
applicatie hoeft slechts twee dingen te weten: de naam van het object en hoe hij de interface van het object moet gebruiken. De ORB verzorgt de details, zoals het lokaliseren van het object, het routeren van de
'request' (verzoek) en het retourneren van het resultaat.

Features en voordelen
CORBA definieert een object georienteerde benadering om software componenten te creëren welke opnieuw gebruikt kunnen worden en gedeeld kunnen worden tussen applicaties. Elk object schermt de details van zijn werking af en biedt een goed gedefinieerde interface, waardoor de complexiteit van een
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applicatie afneemt. De CORBA benadering reduceert ook ontwikkelingskosten, omdat wanneer een object
geImplementeerd en getest is, het object hergebruikt kan worden in een andere applicatie. Door de platform onathankelijkheid van CORBA kan een object aangeroepen worden en draaien op elk willekeurig
platform.

CORBA objecten zijn volledig uitwisselbaar omdat ze voor hun communicatie gebruik maken van het
Internet Inter-ORB Protocol (HOP). Een ontwikkelaar hoeft alien maar rekening te houden met de functionele wensen wanneer hij een ORB, CORBA services en software objecten kiest. Tevens zijn er software 'bridges' die de communicatie tussen CORBA objecten en objecten gemaakt met Micosoft's DCOM
technologie mogelijk maken.
Netscape heeft grote plannen met de Objecten standaard CORBA (Common Object Request Broker Architecture). In Netscape Communicator 4.0 zijn daarvoor al Netscape's 'Internet Service Broker for Java'
en Visigenic's 'Caffeine' voorhanden. Als basis voor de communicatie dient het 'InterORB Protocol'
(hOP). Dit protocol gebruikt TCP/IP als onderliggende transport laag.

Met CORBA en de voorstellen voor query talen, ranking/merging en metadata van STARTS, is een
geavanceerde gedistribueerde JR oplossing mogelijk.

In paragraaf 6.4 zal uitgebreid worden ingegaan op de werking en technieken van CORBA voor het implementeren van een gedistribueerde oplossing.

5.3 Voorstellen voor het verdeeld zoeken, query routing en data uitwisseling

5.3.1 WHOIS++
(ftp://ds.internjc.netJrfc/rfc 1835 .txt)

Whois++ is een op TCP gebaseerd protocol die afstamt van Whois (ftp:/Ids.internic.net/rfc/rfc954.txt).
Whois++ is echter niet alleen een uitbreiding op Whois, maar een nieuw ontwerp die een oplossing biedt
voor een aantal tekortkomingen in Whois en X.500. Dc Whois++ architectuur is ontworpen rond het
structureren van informatie in 'templates'. Een template bestaat uit een set 'attribute-value' paren.
Whois++ definieert twee protocol delen: een client-naar-server deel (ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1835.txt)
en een server-naar-server deel (ftp://ds.internic.net/internet-drafts/draftietffindnew..cj1,..J .txt), die in
syntax geiijk zijn.

Het client-naar-server dccl specificeert hoe het formaat van de queries is en hoe de respons er uit ziet. Een
WHOIS++ database kan een query krijgen op elk individueel attribuut of template, of zelfs op alle attributen en templates. De gebruiker hoeft niets te weten over enige hiërarchische structuur, wat wel het geval
is bij X.500 en het gebruik van 'Distinguished names'. Omdat de database op elk willekeurig attribuut een
query kan krijgen, kan WHOIS++ gebruikt worden als aanbieder van zowel 'yellow pages' als 'white
pages' informatie. White pages informatie is contact informatie voor een persoon of een organisatie, b.v.
naam, adres, telefoon nummer. Yellow pages informatie is essentiële white pages informatie geIndexeerd
op een beschrijving van de organisatie of produkten. In feite verschaft de hele architcctuur middelen voor
het aanbieden van elk type data, zoals documenten, literatuur, muziek, applicaties, multimedia, enz.
Het server-naar-server dccl definieert hoe servers elkaar indexeren. B.v., een server (A) kan cen andere
server (B) vragen om een index van zijn inhoud te geven. Server B genereert een index van zijn inhoud
en geeft dit door naar server A. Dc mogelijkheid van servers om elkaar te indexeren zorgt voor automatische 'query routing'. Wanneer de gevraagde server niet de gevraagde informatie heeft, zal het een referentie naar servers die deze informatie misschien wel hebben terugsturen. Deze referentie is gebaseerd op
een zoek actie in de server's indices van andere servers. Wanneer de zoek actie in de indices geen referentie oplevert, dan kan de client op een server van een hoger niveau zoeken, m.a.w. cen server die de index van de gevraagde server bevat.
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Een feature die WHOIS+-s- heeft toegevoegd aan de gedistribueerde directory services is het concept van
een 'centroid'. Centroids staan netwerk database servers toe om hints aan elkaar te geven over waar de
data zich bevindt en dus waar het nuttig is om de queries van de gebruiker heen te sturen (query routing).
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5.3.2 Common Indexing Protocol (CIP)
(ftp ://ftp.nordu .netlinternet-drafts/draft-ietf-find-new..cip-O I .txt)

De voorstellen voor een CIP standaard zijn door de FIND Work Group van de IETF ontwikkeld. CIP is
een protocol die het transport van index informatie tussen servers mogelijk maakt en daarmee query
routing, het doorgeven van informatie door een maas ('mesh') van verdeelde index servers naar de voor
de relevante uitkomst geschikte bron. CIP maakt gebruik van zoveel mogelijk bestaande internet standaarden en technologien. CIP is een uitbreiding op het WHOIS++ Directory Service concept (zie: §
5.3.1) dat speciaal voor formulier gebaseerde en directory databanken ontwikkeld is en gebruikt diens
centroid benadering. CJP moet query routing en indexdata transport voor veel andere vormen van indices
mogelijk maken.

CIP moet samenwerken met verschillende Access protocoflen van de client programma's, die de zoekaanvragen stellen, zoals H1TP, Z39.50, WHOIS++, LDAP enz. (zie Figuur 5-3). Voor deze aanvragen, verzonden als MIME 'mededelingen', wordt een syntax en semantiek gebruikt (b.v. SOIFIRDM). Bovendien
moet CIP met verschillende indextypen overweg kunnen, at naar gelang het toepassingsbereik. Een eenvoudig steekwoord index is b.v. alleen voor weinig en eenvoudige vragen te gebruiken. Een Tagged Index
Object (X.500, LDAP, Whois++) is al voorgesteld (ftp://ds.intemic.netlinternet-drafts/draft-ietffjnd..cip

tagged-04.txfl, evenals een structuur voor SOW objecten onder CIP
drafts/draft-ietf-find-cip-soif-02 .txt).

Figuur 5-3 CIP in combinatie met verschilende access protocollen

Bij X.500 (referrals) en HTTP (redirects) kan een aanvraag a! op een andere lokale server verder verwezen worden. Query routing vereist echter dat indices, ook gereduceerde informatie over de inhoud van
een andere server, verdeeld en als extra informatie op de server opgeslagen wordt om het meer omvattende doorgeven van queries aan een aantal geschikte databanken of bronnen mogelijk te maken. De respons op een query kan dan zowel uit lokale documenten als ook uit aanwijzingen op verdere geschikte
servers en doorgeven van de queries bestaan. CIP is een protocol dat dit informeren en doorgeven mogelijk maakt, wat echter via de browser van de gebruiker gestuurd en uitgevoerd wordt. Daarvoor wordt
ook een hiërarchische structuur van CIP 'meshs', namelijk deelgroepen van index servers van gelijke
types, die hun indices met elkaar uitwisselen, gebruikt. Aan de top van deze hiërarchie staan omvattende
en generieke indexen, daaronder kleinere en meer gespecialiseerde.
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Centroids
Om het voor een server mogelijk te maken om andere servers te indexeren, moet de geIndexeerde server
een vorm van kennis bieden over de data die zich in zijn database bevindt; deze kennis kan dan gebruikt
worden als een index van die server. Er zijn andere manieren om centroids te construeren, maar een centroid in CIP bevat alle templates in de server, alle attributen in de templates en alle unieke tokens (woorden) in elk attribuut. Wanneer een server exact de records, zoals afgebeeld in Figuur 5-4, in zijn database
bevat, Iijkt de centroid voor deze database op hetgeen in Figuur 5-5 is afgebeeld.
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Figuur 5-4 Database record

Figuur 5-5 Centroid

Een centroid wordt verzameld door alle servers die een index willen (en mogen) opslaan van deze database. Wanneer er een query wordt gezonden naar een database die niet de gevraagde informatie bevat,
zoekt de server door zijn verzameling van centroids. Wanneer de tokens in de query overeenkomen met
tokens in de centroid, dan zal de gevraagde server een verwijzing teruggeven naar de server waarvan de
centroid was verkregen. Merk op dat de centroid onvoldoende informatie bevat om de eigenlijke record te
herscheppen, maar wel voldoende informatie voor de server om een verwijzing (hint) terug te geven. Een
centroid is eigenlijk metadata over metadata.

Metadata
Om een entiteit te beschrijven wordt er gebruik gemaakt van verzamelingen van attribuutiwaarde paren,
waardoor metadata makkelijk te indexeren, op te slaan en te doorzoeken is. Het is essentieel om uniforme
metadata templates met gestandaardiseerde attributen namen te gebruiken (zoals DC, zie: § 3.4.1,), zodat
het index data type als soortgelijk beschouwd kan worden (zelfs als de eigenlijke data dit niet is).

Index Server Meshes
Een server kan de eigenlijke data bevatten (in het geval van persoonsinformatie), metadata over resources,
indices (centroids) van andere (metadata) servers. Een en dezelfde server kan ook zowel de database als
de centroids bevatten.
Een server kan een andere server om zijn centroid vragen, dit wordt 'polling' genoemd. De server die
'gepolled' is kan bijhouden welke server om zijn centroid heeft gevraagd. Alle servers kunnen een willekeurige andere server 'pollen'. Dit betekent dat de topologie van de index servers zeer flexibel is. Index
servers kunnen in een hiërarchie gerangschikt worden, om een geografische of organisatie structuur weer
te geven (zie Figuur 5-6a). Ze kunnen ook in een 'mesh' gerangschikt worden, die op hun beurt weer
hiërarchische sub-meshes kunnen bevatten (zie Figuur 5-6b).
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Servers kunnen ook kiezen welke delen van een centroid ze willen 'pollen'. Alleen de gevraagde templates en attributen worden verzonden tijdens een 'poll'. Anderzijds kan een server bepalen welke templates en attributen hij zal plaatsen in een centroid.
b)

a)

Iziex ve I polls fx Index Sve2 centoli
Figuur 5-6 'Index server structuur: a) Hiërarchisch b) Mesh

Gezien de verschillende typen informatie, kunnen er verschillende disjuncte index meshes zijn, zoals b.v.
éen voor 'white pages' data en één voor 'yellow pages'. Ondanks dat de 'meshes' disjunct zijn, kan een
index server deelnemen in meerdere meshes (zie Figuur 5-7).

Q Mesl A

cii

•

Figuur 5-7 Servers nemen deel in verschillende disjuncte meshes

Door een groot aantal van openstaande problemen (uniformiteit van de Access protocollen, beheer van de
Index Server meshes, incremented indexeren als onderdeel van het protocol, beveiliging, enz.) is het nog
onduidelijk of C1P als standaard gevestigd wordt en in grote omvang geImplementeerd wordt. Query
routing is het meest effectief wanneer veidgestructureerde databanken en bekende veldattributen/-namen

gebruikt kunnen worden. Vrije tekst in ongestructureerde tekstdatabanken kunnen door query routing
maar een klein beetje effectiever gemaakt worden.

'Met een index server wordt hier de server bedoeld die de centroids bevat, vergeleken met Figuur 4-8 fungeert een
index server hier als broker.
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5.3.3 Ingrid
(http ://www ntt.jp/ntt/soft-labs/ingrid/overview.html)

Ingrid is een systeem voor het navigeren (zoeken en browsen) van globaal gedistribueerde informatie. Het
werkt door het organiseren van informatie in een 'mesh' (maas) topologie (de Ingrid topologie) die efficiënt doorzocht kan worden.

Dc meest kenmerkende eigenschap van Ingrid is dat het niet enige vorm van 'dedicated index server'
infrastructuur nodig is (met één uitzondering, zie global term server), zoals bij WHOIS++ en CIR Daarvoor in de plaats gedraagt elke resource zich als een soort 'mini-index server' (node), in de zin van:

Elke resource is gelinkt aan (heeft 'forward knowledge' over (vgl. WHOIS÷+, CIP)) een aantal (gelijke)
peer resources.

Met gebruikmaking van deze 'forward knowledge', kan elke resource queries van navigatie servers
beantwoorden.

In Figuur 5-8 is het verschil tussen de 'traditionele' gedistribueerde en de Ingrid structuur van volledige
distributie te zien (zie ook hoofdstuk 4).
Large
Dedicated
Index
Servers

Each
Resource
has a mini—

Index Server

Resources

Not Ingrid

Ingrid

Figuur 5.8 vergelijking tussen Ingnd en 'traditionele' (gedistribueerde) index structuren.

Functioned overzicht van Ingrid
Ingrid heeft drie belangrijke functionele componenten: publishing, navigating en Ingrid topology, zie
Figuur 5-9.
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,
Later, the topology
can be searched for
those keywords, and
browsed for Ingrid nodes
with similar keywords.

1The
descriptor
becomes an
Ingrid node in the
IngTid topology by
attaching to similar nodes.

PUBLISH

INGRID TOPOLOGY

NAVIGATE

Figuur 5.9 Componen ten van Ingrid

•

publishing
Binnenin iedere Ingrid node is een set van termen die de resource, die verbonden is met die Ingrid
node, beschrijven. De termen kunnen manueel of automatisch gegenereerd worden, en de resources
die ze beschrijven kunnen van alles zijn: een document, een video clip,
een fysiek object of een persoon (vgl. LDAP, WHOIS++). Dc Ingrid node wordt dan verbonden met andere Ingrid nodes die
(zoveel mogelijk) identieke termen bevat. Het mechanisme van het genereren van deze termen en het
plaatsen van de resulterende Ingrid node in de Ingrid topologie wordt publishing genoemd.
navigating

Een gebruiker zoekt de Ingrid topologie op termen die (in de ogen van de gebruiker) de beste

•

beschrijving geeft van de resources die de gebruiker wil. Deze zoekopdracht geeft de Ingrid
nodes die
de zoektermen (of een superset van de termen) bevatten. Wanneer zo'n Ingrid node niet bestaat,
zal de
zoekopdracht de Ingrid nodes die het meest met de zoektermen overeenkomen geven. Omdat Ingrid
nodes gekoppeld zijn aan andere nodes met gelijke termen, kan een gebruiker relevante resources
vinden zelfs als hij niet gezocht heeft op de termen die deze relevante resources beschrijven.
De Ingrid topologie
Dc totale kennis wordt opgeslagen in verbindingen tussen nodes die tezamen de Ingrid topology vormen. Dc definitie van de Ingrid topologie is eigenlijk vrij simpel. Beschouw een verzameling Ingrid
nodes, elk met een verzameling termen. Definieer een cluster als een met elkaar verbonden
subtopologie. Met andere woorden, er is een pad tussen iedere twee nodes in een cluster die alleen
maar
nodes uit dat cluster bevatten. Dc Ingrid topologie is een maas topologie waarbij voor elke combinatie
van termen, de Ingrid nodes die deze termen bevatten een cluster vormen.
Cluster of IngTid

Nodes with Term A.

Cluster of Ingid Nodes

withTermsA andB
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Figuur 5.10 Ingrid topologie met

3

termen: A, B en C

Figuur 5-10 laat 13 resources zien die verbonden zijn in een maas topologie. Elk van deze resources bevat
één of meer termen, A, B en C. Alle resources die dezelfde term of verzameling van termen (dezelfde
combinatie van termen) heeft, vormen een cluster. Bijvoorbeeld: alle resources met term C (de nummers 7
tot 13) vormen een verbonden cluster.

Het vinden van de eerste term
Om een vast start punt te bieden en te voorkomen dat een 'navigator' te veel nodes bezoekt, wordt er gebruik gemaakt van een speciale server (een 'global term server' genaamd). Deze server weet hoe hij tenminste één goed start punt voor een bepaalde zoekopdracht kan vinden.
Dc protocollen die gebruikt worden door Ingrid staan niet gedefinieerd in de documentatie, die maar twee
protocollen noemt:
• Eén, ongeveer gelijk aan HTFP voor het 'publishing' component.
• Zoeken wordt gedaan door een efficient 'low level' protocol die speciaal ontworpen is voor het doen
van een groot aantal kleine queries naar verschillende systemen

5.3.4 Resource Description Messages (RDM)
(http://www.w3 .org/TRJNOTE-rdm. html)
Coöperatieve oplossingen voor het indexeren op het net vereisen het uitwisselen van metadata (of re-

source beschrijvingen) in een gestandaardiseerd formaat.

RDM is een mechanisme om metadata te ontdekken en te ontvangen van via een netwerk te verkrijgen
resources, ook wel 'Resource Descriptions' (RD) genoemd. Net zoals andere Metadata zijn de 'Resource
Descriptions' uit attribuutJwaarde paren opgebouwd (b.v: Auteur = Eric Spakman, Title = Search Services) en is gekoppeld met het beschreven document via een URL. 'Resource Descriptions' kunnen zowel
manueel als met software gemaakt worden.
RDM maakt gebruik van het SOW formaat van Harvest (zie: § 3.4.2) om de Resource Descriptions te
coderen (voor het indexeren) en de Harvest 'Gatherer command language' (http://harvest.transarc.com.!)
voor de ontvangst van commando's (andere query talen kunnen ook ondersteund worden (zie: § 3.5.2)).
SOW is een 'streaming' formaat, die effectief massatransport van data mogelijk maakt. RDM voegt aan
SOW nog een mechanisme toe voor het vinden van separaat opgeslagen Metadata.

RDM is een transport mechanisme voor het efficient uitwisselen van deze SOW 'description records'
tussen client en server (ook full-tekst indexen kunnen met RDM uitgewisseld worden).

Het RDM formaat is geImplementeerd als een H'TTPIl .0 Content type (zie: § 2.3.2), applicarionlx-rdm
In de praktijk wordt HTTP/1.0 gebruikt als de transport laag van RDM. Netscape gebruikt
RDM om SOW 'streams' uit te wisselen tussen de Catalog Server robots en de Catalog Server search
front-end.

genaamd.

RDM biedt ten opzichte van Harvest een flexibele en precieze standaard die het ontdekken en exporteren
van metadata in cooperatieve oplossingen ondersteunt. Lokale of decentrale archieven van metadata kunnen, via de client/server architectuur, RDM messages in ontvangst nemen en beantwoorden, soortgelijk
als het HTFP/1 .0 request/response model.

RDM lost het netwerk bandbreedte probleem (inherent aan bestaande gecentraliseerde en op robots gebaseerde catalogus systemen) op, door gebruik te maken van de voordelen van de gedistribueerde resources die beschikbaar zijn op het internet en intranets.
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Het felt dat RDM in Netscape's Cataloque Server wordt ingezet en opvolger van Harvest/SOW is, kan het
gebruik en de toepassing sterk versnellen. RDM houdt zich bovendien aan de eisen van STARTS.

5.4 Conclusie
Al deze hier voorgestelde oplossingen zijn nogal complex en ingrijpend van aard; CIP haalt het waarschijnhijk niet door zijn complexiteit en problemen van implementatie, het centroid idee kan echter in
combinatie met SOIF/RDM en DC (CIP#metadata, zie: § 5.3.2) bruikbaar zijn. Z39.50 is een zeer complex protocol die een gateway nodig is voor de koppeling met HTTP. Wat LDAP betreft, ondanks de
vereenvoudiging ten opzichte van X.500 (DAP) is dit protocol toch in hoofdzaak bedoelt voor het zoeken
van personen en instellingen op het internet (zgn. White en Yellow pages). De voorstellen in STARTS zijn
bruikbaar maar gebaseerd op een light versie van Z39.50 (het ZDSR profiel), ontwikkelingen van dit profiel zijn nog steeds bezig. Ingrid specificeert zijn eigen set protocollen. De ideeën van Ingrid voor voIledige distributie zijn zeer interessant, maar kunnen beter worden uitgevoerd met standaarden voor data
uitwisseling en query routing.

Om tot een generieke oplossing te komen is het belangrijk een metatadata standaard af te spreken, bijvoorbeeld SOIF/RDM met DC. Ook queries kunnen in zo'n metadata standaard geIntegreerd worden
(vgl. STARTS). Met een standaard voor metadata kan query routing, data uitwisseling en IR eenvoudig
worden toegepast en evolueren naar een volledig gedistribueerde oplossing.

De beste en meest flexibele oplossing voor nu en in de toekomst is in mijn ogen een implementatie in een
objecten techniek, zoals CORBA in combinatie met een JR voorstel (b.v. STARTS). Waarbij een standaard query taal, ranking/merging algoritme samen met een metadata standaard, zoals SOIFIRDM (voor
data uitwisseling en eventueel query routing) gebruikt kan worden in een gedistribueerde omgeving. Deze

keuze wordt versterkt nu er ondersteuning voor CORBA is aangekondigd in het nieuwe HTTP-NG
ontwerp (zie: § 2.3.2).
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6. Gebruikte Technieken

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste technieken en software besproken die gebruikt zijn voor het
implementeren van een gedistribueerd Search Service prototype. Ten eerste wordt de gebruikte robot implementatie behandeld, waarna de ODBC en CORBA technieken besproken zullen worden alsmede de
gebruikte CORBA software.

6.2 MOMspider
(http://www.ics.uci.edu/pub/websoft/MOMsDider/)

Een voorbeeld van een eenvoudige web robot is MOMspider (Multi Owner Maintenance spider). Zoals de
naam al aangeeft is deze robot bedoeld voor het onderhoud (maintenance) van een website. Door zijn
modulaire opbouw is het echter mogelijk deze robot eenvoudig aan te passen tot een indexeringsrobot,
voor het indexeren van full-tekst en/of (meta) tags. In deze paragraaf wordt het MOMspider ontwerp besproken

Dc Multi-Owner Maintenance Spider (MOMspider) is ontworpen om, in ieder geval gedeeltelijk, het
maintenance (onderhouds) probleem op te lossen. MOMspider kan periodiek een lijst van web sites doorzoeken (per eigenaar, site of documenten tree), test elke web site op verandenngen die de aandacht van de
beheerder vragen en bouwt een speciaal index document die een lijst maakt van de attributen en connecties van het web in een formaat die zelf weer doorzocht kan worden als een hypertekst document.

Een automatisch traversal programma kan een link testen zonder de document inhoud binnen te halen,
door gebruik te maken van de HEAD request methode i.p.v. de GET methode die gebruikt wordt door
browsers (HTFP). Aangenomen dat document metainformatie voorhanden is in de respons headers.

MOMspider ontwerp
Het ontwerp van MOMspider richt zich op het vervullen van de eisen voor 'multi-owner' onderhoud terwiji tegelijkertijd rekening gehouden wordt met het minimaliseren van de invloed op Web servers en
bandbreedte. Omdat de MOMspider client gericht is op maintenance kwesties in het algemeen, probeert
hij van zoveel mogelijk van nut te zijn voor informatie voorzieners terwijl er rekening wordt gehouden
met de limieten die zij opleggen aan robots (robots.txt, zie: § 3.3.3).

Functionaliteit (Instructie set)
MOMspider krijgt zijn instructies door het lezen van een tekst file welke een lijst van opties en taken
bevat die uitgevoerd dienen te worden. Elke taak is bedoeld om een specifieke infostructuur ( de inhoud
van een domein of een site, zie: § 3.3.1) te beschrijven zodat het een onderdeel wordt van het zoekproces.
Een taak instructie bevat het traversal type (Site, Tree of Owner), een infostructuur naam (als latere referentie), de 'top' URL vanwaar het zoekproces gestart moet worden, de locatie waar de geIndexeerde output geplaatst moet worden, een e-mail adres die correspondeert met de eigenaar van de infostructuur en
een set opties die bepalen welke onderhoudsproblemen een e-mail bericht rechtvaardigen.
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v.b:

# MOMspider-1.O instructie file

AvoidFile /server/test/examples/.momspider-avoid
SitesFile /server/testJexamples/.momspider-sites
<Site
Name Weblndex
T0pURL http://espakman/Afstud/
IndexURL file:/Ilocalhostlserver/robotJshort-index.html
IndexFile /server/robotJshort-jndex.html
IndexTitle MOMspider Index
EmailAddress E.Spakman@inter.nI.net
EmailBroken
EmailRedirected
EmailChanged 7
EmailExpired I

ExpireWindow I
>

Voor elke taak doorzoekt MOMspider het web in een 'breadth-firsth' volgorde (zie: § 3.3.1), van het
gespecificeerde top document naar elke 'leaf node'. Een 'leaf node' wordt gedefinieerd als een informatie
object die niet van het document-type HTML is (en dus geen verdere links kan bevatten) of die zich
buiten de gegeven infostructuur bevindt. MOMspider bepaalt de grens van een infostructuur volgens het
traversal type: Site, Tree of Owner.
•
•

•

Site traversal specificeert dat een URL die naar een site wijst (het paar hostnaamflP-adres en poort),
anders dan die van het top document, beschouwd wordt als een 'leaf node'.
Tree traversal bepaalt dat elk document die zich niet op of onder het 'niveau' van het top document
bevjndt, beschouwd wordt als een 'leaf node', waar het niveau bepaald wordt door de 'path-naam' in

de URL.
Owner traversal bepaalt dat een document beneden de top, die geen 'Owner:' metainformatie header
bevat die gelijk is aan de naam van de infostructuur, beschouwd wordt als een 'leaf node'.

Dc maintenance informatie die door elke taak geproduceerd wordt, wordt geformatteerd als een HTML
index en opgeslagen in een file zoals gespecificeerd in de taak instructies. De index bevat onder andere de
volgende maintenance informatie:
•
•

•

Informatie over hoe en wanneer de index is gegenereerd (d.w.z: programma opties en uitvoeringstijd);
Een hypertekst link naar de vorige versie van het index document;
Document header informatje (Titel, Modificatie datum, expiration data, enz.), indien beschikbaar.

MOMspider kijkt naar vier typen van document veranderingen die interessant kunnen zijn voor de beheerder:

gerefereerde objecten die veranderde URLs hebben (verplaatste documenten);
gerefereerde objecten die niet benaderd kunnen worden (gebroken links);
gerefereerde objecten met recente modificatie data; en
4. eigen objecten met expiration data dichtbij de huidige datum.
1.

2.
3.

Elk item wordt geplaatst in de 'cross-reference' tabel en, als de corresponderencle optie wordt opgevraagd, ingesloten in een e-mail bericht naar de beheerder.

Efficient gebruik van Netwerk Resources
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Een essentiële ontwerp beperking voor MOMspider is efficiëntie, voornamelijk met betrekking tot het
gebruik van netwerk bandbreedte. Het zal onverantwoordelijk zijn om een maintenance robot te ontwerpen die netwerken, zoals het internet, overmatig belast. Daarom minimaliseert MOMspider de netwerk
belasting door gebruik te maken van de HEAD request voor het testen van de links, het bijhouden van
nodes die al getest zijn, het groeperen van meervoudige taken in één enkele uitvoering en het voor de
gebruiker mogelijk maken om restricties op te leggen in de traversal van bepaalde URLs.
Naast de restricties die hierboven beschreven staan die betrekking hebben op het traversal type van de
taak, maakt MOMspider het ook voor de gebruiker mogelijk om een URL prefix te specificeren die altijd
vermeden moet worden. Deze URL prefixen staan in de 'systemwide' of gebruikers 'avoid' file. Elke
ingang in de file bevat de actie (Avoid of Leaf), de URL prefix waarop de actie van toepassing is en een
optionele verval datum voor de entry. Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk om documenten achterwege te laten waar geen onderhoud voor nodig is.
# MOMspider/l .00 Avoid File: Lists URL prefixes to avoid or leaf.
# New URL prefixes can be added when the program is not running.
# The file format is: EntryType URLprefix [ExpireDate]
# where EntryType = "Avoid" or "Leaf"
#
URLprefix = the full URL prefix for which this entry applies
ExpireDate = [*J for never expire
#
#
or [date] (see wwwdates.pl for valid date formats)
# This file is automatically generated, so don't bother changing the format.
Avoid http://www.inktomi.com/—harry [Fri. 17 Oct 1997 11:40:40 GMT]
Avoid http://www.inktomi.com/—anitac/todo.html [Fri. 17 Oct 1997 11:40:40 GMT]

'Vriendelijk' voor Service Providers
Een tweede ontwerp beperking voor MOMspider is dat hij minimale impact moet hebben op informaiie
voorzieners en tevens de indirecte voordelen voor de informatie voorzieners maximaliseren die beschikbaar komen door het traversal proces.
Alle HTFP requests komen overeen met:
HEAD /path HTFP/1 .0
User-Agent: MOM spider/i .0
From: user@machine.sub.dom.am
Referer: http://www.site.edu/currentldocument.html

Dit maakt het voor de server beheerder mogelijk om nauwkeurig de bron van de request te herkennen en,
wanneer nodig, een restrictie op te leggen voor een bepaalde robot. Het geeft de beheerder tevens bruikbare informatie, waaronder: hoe het persoon die de spider beheert te benaderen en welke documenten de
referentie bevatten die getest worden.
Als een aanvullende voorzorg kijkt MOMspider penodiek naar (en gehoorzaamt aan) enige restricties die
gevonden worden in de /robots.txt file op een site (zie: § 3.3.3). Voordat een link getest wordt, wordt er
eerst gekeken naar een tabel van recent benaderde sites (de definitie van 'recent' kan door de gebruiker
ingesteld worden). Wanneer de site niet gevonden wordt in de tabel, wordt de /robots.txt file opgevraagd
en geparsed op de restricties die de site heeft opgelegd op MOMspider robots. Elk van die restricties worden toegevoegd aan de 'avoid list' van de gebruiker en de site wordt toegevoegd aan de 'site tabel', beiden met expiration data die aangeven wanneer een site opnieuw bekeken moet worden. Ondanks dat dit
de mogelijkheid geeft tot tegenspraak tussen de restricties die opgelegd zijn en de inhoud van een recent
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veranderde /robots.txt file, is het noodzakelijk om condities te voorkomen waarbij het checken van de site
een grotere belasting op de server veroorzaakt dan de maintenance request alleen zal doen.
v.b:

MOMspider/l .00 Sites File: Lists IPaddress:port locations we've checked
# for a /robots.txt file and followed its directions.
# New sites can be added when the program is not running.
# The file format is: EntryType IPaddress:Port [ExpireDate]
#

# where EntryType = "Site"
#
IPaddress = the full hostname or IP address for the site
#
Port
= the numeric TCP port for the site (write 80 for default)
ExpireDate = [*] for never expire (i.e. never check this site)
#
or [date] (see wwwdates.pl for valid date formats)
# This file is automatically generated, so don't bother changing the format.
Site espakman:80 [Fri. 17 Oct 1997 10:18:01 GMT]
Site www.my.domain:80 [Fri. 17 Oct 1997 11:38:16 GMT]
Site info.webcrawler.com:80 [Fri. 17 Oct 1997 11:38:18 GMTI
Site www.lib.uwaterloo.ca:80 [Fri. 17 Oct 1997 11:38:31 GMT]
Site calafia.com:80 [Fri. 17 Oct 1997 11:38:34 GMTJ
Site www.iftech.com:80 [Fri. 17 Oct 1997 11:38:55 GMT]

De noodzaak voor Metainformatie
MOMspider is een methode nodig voor het verkrijgen van de beheerder, modificatie datum, en expiration
datum van onderhouden documenten. Voor redenen van efficiency moet deze informatie beschikbaar zijn
in de headers die verzonden worden door een server in antwoord op een HEAD request op een document
(HTTP). Ondanks dat de meeste HTFP servers tegenwoordig de modificatie datum verzenden, bestaat er
geen mechanisme voor auteurs om aanvullende metainformatie te definiëren zodat het door de server
herkend wordt en gebruikt in de respons headers.

MOMspider is zichtbare metainformatie nodig om het traversal proces binnen de grenzen van een
infostructuur te houden. Zonder deze informatie moet MOMspider vertrouwen op de site en path naam
componenten van de URL. Ondanks dat dit voldoende is voor de meeste onderhoudstaken, staat het niet
toe om gedistribueerde infostructuren te omvatten in één enkele taak (en dus binnen één enkele gegenereerde index).

Met het gegeven dat aanvullende metainformatie gewenst is, zijn er drie mogelijke mechanismen om dit
te doen:
1.

2.
3.

De metainformatie wordt onafhankelijk van het document opgeslagen. (metadata, zie: § 3.4.1)
Zowel de metainformatie als het document is gevat in een 'container' object.
De metainformatie is gevat in het document zodat het geIdentificeerd en geparsed kan worden door de
server wanneer er een request gedaan wordt.
(MetaTags, zie: § 3.4.1)

De eerste en tweede oplossing zijn het meest efficient voor de server en zijn toepasbaar voor zowel
HTML als andere documenten. Echter, het opslaan van metainformatie apart van het document voegt een
extra onderhoudsprobleem op om beiden consistent te houden.

Hoewel de tweede oplossing de mooiste is, is hij echter niet geschikt, door de manier waarop de meest
bestaande web servers werken. De meeste informatie op het WWW is tweeslachtig, het is zowel een object die op afstand 'geserved' wordt als wel een file die lokaal gebruikt wordt. Het plaatsen van een
toegevoegde 'omkapseling' om het document vermindert de bruikbaarheid op file systemen die deze om-
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kapseling niet herkennen. Echter, deze oplossing zal ideaal zijn voor object georienteerde servers en voor

file systemen waarbij resource omkapseling de norm is.
De derde oplossing is minder efficient voor de server (door de overhead van het parsen van het document)

maar is veel flexibeler en makkelijker te onderhouden door auteurs. Verder maakt het omvatten van
metainformatie in HTML documenten het voor de clients mogelijk er gebruik van te maken, zelfs als het
niet ge-extract wordt door de server. Helaas is het niet mogelijk om metainformatie te gebruiken in binaire, gecomprimeerde, gecodeerde of andere 'fixed-format' files. MOMspider is echter de owner informatie in niet-HTML documenten niet nodig. Het plaatsen van metainformatie in het HTML document is
daarmee de meest geschikte oplossing

Voor deze toepassing is het META element voorgesteld als uitbreiding op de HTML taal. Elk onderhouden file zal optionele META elementen moeten bevatten in het HEAD deel van het document.
<META http-equiv="Owner" content="AnyOwnerAlias">
<META http-equiv="Expires" content="Fri, 01 Apr 1998 00:00:00 GMT">

Meer informatie over metadata en metatags is te vinden in het volgende hoofdstuk: 'Indexeren'.

6.3 ODBC (Database Connectie)
(http://www.microsoft.com/odbc/docs/default.htm)

Open Database Connectivity (ODBC) is een algemeen geaccepteerde 'Application Programming Interface' (API) voor database toegang. ODBC is gebaseerd op de 'Call-Level Interface' (CLI) specificatie
van X/Open en ISOIIEC voor database APIs en maakt gebruik van 'Structured Query Language' (SQL)
als zijn database toegangstaal.
ODBC is ontworpen voor maximale interoperability, dat is de mogelijkheid voor een enkele applicatie om
toegang te krijgen tot verschillende 'Database Management Systems' (DBMSs) met dezelfde source code.
Database applicaties roepen functies aan in de ODBC interface, die geImplementeerd zijn in databasespecifieke modules, drivers genaamd. Het gebruik van drivers koppelt applicaties los van databasespecifieke aanroepen, op dezelfde manier dat printer drivers tekstverwerkers loskoppelen van printerspecifieke commando's. Omdat drivers run-time geladen worden, hoeft een gebruiker alleen maar een
nieuwe driver toe te voegen om een nieuwe DBMS aan te roepen; het is niet nodig om de applicatie opnieuw te compileren of te linken.

6.3.1 SQL
Om het voor gebruikers mogelijk te maken om data op een ad-hoc basis te benaderen is het nodig om in
een taal te voorzien waarin ze hun requests kunnen uitdrukken. Een enkele request naar een database
wordt gedefinieerd als een query; zo'n taal wordt een query language genoemd. Er zijn veel query languages voor dit doel ontworpen, maar één van deze is zeer populair geworden: Structured Query Language, uitgevonden door IBM in de jaren 70, beter bekent onder zijn acroniem SQL. SQL werd een ANSI
standaard in 1986 en een ISO standaard in 1987; het wordt tegenwoordig in veel database management
systemen gebruikt.

SQL statements kunnen op drie manieren geconstrueerd worden: 'hard-coded' tijdens ontwikkeling, geconstrueerd tijdens 'run time' of direct ingevuld door de gebruiker.
Applicaties die een vaste taak uitvoeren bevatten meestal 'hard-coded' SQL statements. Er zijn verschillende voordelen aan hard-coded SQL statements: ze kunnen getest worden tijdens het schrijven van de
applicatie, ze zijn simpeler te implementeren dan statements die run time geconstrueerd worden en de
applicatie is sneller omdat deze ze niet hoeft te construeren.
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In de rest van de beschrijving van ODBC wordt uitgegaan van deze 'hard-coded' statements, omdat in
mijn applicatie alleen maar gebruik wordt gemaakt van dit type statements.

6.3.2 ODBC 2.X Architectuur
De ODBC architectuur heeft vier componenten:
• Application. Voert de verwerking uit en roept ODBC functies aan om SQL statements uit te voeren
en resultaten terug te krijgen.
• Driver Manager. Laadt en ontlaadt drivers op verzoek van een applicatie. Voert ODBC functie- aanroepen uit of geeft ze door aan een driver.
• Driver. Voert ODBC functie-aanroepen uit, geeft SQL requests door aan een specifieke data source
en geeft de resultaten terug aan de applicatie. Wanneer nodig modificeert de driver de applicatie request zodat de request voldoet aan de syntax van de verbonden DBMS.
• Data source. Bestaat uit de data die de gebruiker wil benaderen en het daaraan verbonden besturingssysteem, DBMS, en het netwerk platform (wanneer aanwezig) die gebruikt wordt om de DBMS te
benaderen.

Figuur 6-I laat de relatie tussen deze vier componenten zien:
Application

ODBC API

4

...

Driver Manager

—
Driver
I

Data

Source

i

Driver
I

Data
Source

ODBC API

Driver
I

Data
Source

Figuur 6-1 ODBC Architectuur

Er zijn twee belangrijke punten waar rekening mee moet worden gehouden in dit figuur. Ten eerste kun-

nen er meerdere drivers en data sources voorkomen, wat het voor de applicatie mogelijk maakt om
simultaan data te benaderen van meer dan én data source. Ten tweede, de ODBC API wordt op twee
plaatsen gebruikt: tussen de applicatie en de Driver Manager en tussen de Driver Manager en elke driver.
De interface tussen de Driver Manager en de drivers wordt soms aangegeven als de service provider interface, of SPI. Voor ODBC zijn de 'Application Programming Interface' (API) en de 'Service Provider

Interface' (SPI) hetzelfde; m.a.w: de Driver Manager en elke driver hebben dezelfde interface naar
dezelfde functies.

Applications
Een application is een programma die de ODBC API aanroept om data te benaderen.
De taken die hoe dan ook uitgevoerd worden door een applicatie, onafhankelijk van hoe ze ODBC gebruiken, zijn:
• Selecteer een data source en maak hier een verbinding mee.
• Biedt een SQL statement aan om uit te voeren.
• Ontvang de resultaten (als er resultaten zijn).
• Verwerk errors.
• Verbreek de verbinding met de data source.
Deze taken tezamen definiëren grofweg het ontwerp van een willekeurige ODBC applicatie.
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Omdat het grootste deel van het werk gedaan wordt door SQL, is de primaire taak voor een applicatie die
ODBC gebruikt, het uitvoeren van SQL statements en het ontvangen van resultaten (wanneer er resultaten
zijn) gegenereerd door die statements. Andere taken waarvoor applicaties ODBC gebruiken zijn o.a.: het
bepaten van de mogelijkheden van de driver en het aanpassen daaraan en het doorzoeken van de database
catalogus.

De Driver Manager
De Driver Manager is een library die zorgt voor de communicatie tussen de applicaties en drivers. Op bet
Windows platforms is de Driver Manager een 'dynamic-link library' (DLL) welke geschreven is door
Microsoft.

De Driver Manager is vooral bedoeld als een voorziening voor de ontwikkelaars van applicaties en lost
een aantal problemen op die gemeenschappelijk zijn voor alle applicaties. Deze problemen zijn o.a. het
bepalen welke driver geladen moet worden gebaseerd op de data source name, het laden en ontladen van
drivers en het aanroepen van functies in drivers.

Voor het grootste dee! geeft de Driver Manager alleen functie aanroepen van de applicatie door aan de
juiste driver.

De Iaatste belangrijke rot van de Driver Manager is het laden en ontladen van drivers. De applicatie laadt
en ontlaadt atleen de Driver Manager. Wanneer de applicatie een specifieke driver wil laden, roept hij een

connectie functie aan (b.v.: SQLConnect, SQLDnverConnect of SQLBrowseConnect) in de Driver
Manager en specificeert hij de naam van een bepaalde data source of driver. Met deze naam zoekt de
Driver Manager de data source informatie voor de file-naam van de driver. Daarna laadt hij de driver
(aangenomen dat de driver nog niet geladen is), slaat het adres van elke functie in de driver op en roept
de connectie functie in de driver aan. De driver initieert zichzelf en maakt een verbinding met de data
source. Wanneer de applicatie klaar is met het gebruik van de driver, wordt SQLDisconnect in de Driver
Manager aangeroepen. Dc Driver Manager roept deze functie in de driver aan, welke de verbinding verbreekt met de data source. De Driver Manager houdt de driver echter in het geheugen in het geval dat de
appticatie opnieuw een verbinding wit aangaan met de driver. Dc Driver Manager ontlaadt de driver alleen wanneer de appticatie de connectie, die gebruikt wordt door de driver, vrijmaakt of de connectie
gebruikt voor een andere driver en geen andere connecties gebruik maken van de driver.

Drivers
Drivers zijn libraries die de functies in de ODBC API implementeren. Elke driver is specifiek voor een
bepaalde DBMS. Drivers ontsluiten the mogetijkheden van de onderliggende DBMSs; ze zijn niet
bedoeld om functies te imptementeren die niet door de DBMS ondersteund worden.
Taken van een driver
Specifieke taken die uitgevoerd worden door een driver zijn o.a.:
• Verbindingen maken en verbreken met een data source.
• Het checken van functie errors, die niet gecheckt worden door de Driver Manager.
• Initiëren van transacties; dit is transparant voor de appticatie.
• Doorgeven van SQL statements naar de data source om uit te voeren. De driver moet ODBC SQL
naar DBMS-specifiek SQL converteren.
• Het zenden en ontvangen van data van de data source, inclusief het converteren van data typen zoals
gespecificeerd door de applicatie.
• Het mappen van DBMS-specifieke errors naar ODBC SQLSTATES.
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Driver Architectuur
Driver architecturen vallen in twee categorieen, afhankelijk van welke software de SQL statements uitvoert:

•
•

File-Based Drivers. De driver benadert de fysieke data direct. In dit geval fungeert de driver zowel
als driver als data source, m.a.w.: hij voert zowel ODBC aanroepen als SQL statements uit.
DBMS-Based Drivers. De driver benadert de fysieke data door een afzonderlijke database engine. In
dit geval voert de driver alleen maar ODBC aanroepen uit; hij geeft SQL statements door aan de database engine om dit uit te voeren.

Data Sources

Een data

source is simpelweg de 'source' van de data. Het kan een tile zijn, een specifieke database op
een DBMS, of zelfs een data stroom. Het doe! van een data source is het verzamelen van alle technische
informatie de nodig is om de data te benaderen -- de naam van de driver, netwerk adres, netwerk software, enz. — op één plaats en het verbergen hiervan voor de gebruiker.

Typen Data Sources
Er zijn twee typen data sources: machine data sources en file data sources. Ondanks dat beiden dezelfde

informatie bevatten over de source van de data, verschillen ze in de manier waarop deze informatie is
opgeslagen. Door deze verschillen worden ze gebruikt op een ietwat verschillende manier.
•

Machine Data Sources
Machine data sources zijn opgeslagen in het systeem met een door de gebruiker gedetlnieerde naam.
Alle informatie die de Driver Manager en driver nodig zijn om een verbinding te maken met de data
source is verbonden met de data source naam.

•

File Data Sources
File data sources zijn opgesLagen in een file. De tile bevat een driver naam en optioneel een connectie string die gebruikt kan worden door SQLDriverConnect, beiden bevinden zich in een file die gemanipuleerd kan worden als elke andere file. Defile data source bevat geen user data source naam,
zoals een machine data source en is niet geregistreerd met een bepaalde gebruiker of systeem.

63.3 Handles
Handles zijn 32-bit waarden die een bepaald item identificeren; in ODBC kan dit item een environment,
connection of statement zijn. Wanneer de applicatie een SQLAHocXXX aanroept, creëert de Driver Manager of driver een nieuw item van het gespecificeerde type en geeft de handle naar dat item terug aan de
applicatie. Dc applicatie gebruikt de handle om het item te identificeren wanneer ODBC functies worden
aangeroepen. De Driver Manager en driver gebruiken de handle om informatie over het item te lokaliseren.

•

Environment Handles (henv)
Een environment is een globale context waarin data wordt benaderd. Binnen een stuk code dat ODBC
implementeert (de Driver Manager of een driver), identificeert een environment handle een structuur
om deze informatie te bevatten. Environment handles worden gealloceerd met SQLAUocEnv en
bevrijd met SQLFreeEnv.

•

Connection Handles (hdbc)
Een connection bevat een driver en een data source. Een connection handle identificeert elke connectie. Dc connection handle definieert niet alleen welke driver gebruikt moet worden, maar welke data
source gebruikt moet worden met die driver. Binnen een stuk code dat ODBC implementeert, iden-
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tificeert de connection handle een structuur die connectie informatie bevat. Connection handles worden primair gebruikt wanneer een connectie met de data source wordt gemaakt (SQLConnect,
SQLDriverConnect of SQLBrowseConnect) en de verbinding met de data source wordt verbroken
(SQLDisconnect), Connection handles worden gealloceerd met SQLAllocConnect en bevrijd met
SQLFreeConnect.
•

Statement Handles (hstmt)
Een statement kan het eenvoudigst worden voorgesteld als een SQL statement, zoals SELECT *
FROM SEARCH. Echter, een statement is meer dan alleen een SQL statement; het bestaat uit alle
informatie die verbonden is met die SQL statement, zoals de resultaat sets die gecreeerd worden door
de statement en parameters die gebruikt worden in de uitvoering van de statement. Binnen een stuk
code dat ODBC implementeert, identificeert de statement handle een structuur die statement informatie bevat.
Statement handles worden in de meeste ODBC functies gebruikt. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in
de functies die parameters en resultaat set kolommen binden (SQLBindParameter en SQLBindCol), statements uitvoeren (SQLExecute en SQLExecDirect) en resultaten ophalen (SQLFetch).
Statement handles worden gealloceerd met SQLAIlocStmt en bevrijd met SQLFreeStmt.

6.3.4 Basis applicatie stappen
De ODBC implementatie stappen zijn afgebeeld in Figuur 6-2.

Stap I: Initialize
SQLAII0cEnv(ENV)
'Jr

Stap 2: Connect

SQLAllocConnect(DBC)
SQLConnect
SQLAllocStmt(STMT)
Stap 3: Execute
SQLExecDirect
Statement Type?

SELECT function

Other

'Jr

4: Fetch Results (if any)
SQLBindCoI
SQLFetch

Stap

Stap 5: Disconnect
SQLFreeStmt(STMT)
SQLDisconnect
SQLFreeConnect(DBC)
SQLFreeEnv(ENV)
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Figuur 6.2 Basis ODBC applicatie stappen

Stap 1: Initialiseren van de ODBC environment
De eerste stap is het initialiseren van de ODBC environment en het alloceren van een environment handle, zoals in het volgende figuur te zien is.

Stap 1: Initialize
SQLAllocEnv(ENV)
De applicatie declareert een variabele van het type HENV en roept dan SQLAIIocEnv aan met als parameter het adres van deze variabele. Wanneer SQLAIIocEnv voor de eerste keer wordt aangeroepen om
een environment handle te alloceren, wordt ook de Driver Manager geInitialiseerd.

Stap 2: Verbinden met de Data Source
De tweede stap in een applicatie is het verbinden met de data source. Deze fase, inclusief de functies die
nodig zijn, is te zien in het volgende figuur.

Stap 2: Connect
SQLAllocConnect(DBC)
SQLConnect
SQLAllocStmt(STMT)
De applicatie alloceert een connection handle met SQLAllocConnect en maakt een verbinding met de
data source met SQLConnect, SQLDriverConnect of SQLBrowseConnect. SQLConnect is de een-

voudigste connectie functie, het is een DSN naam nodig en optioneel een 'user ID' of paswoord.
SQLflriverConnect, staat een applicatie toe om extra driver-specifieke connectie informatie aan de
driver door te geven. SQLBrowseConnect geeft de mogelijkheid om door de beschikbare data sources
heen te 'bladeren' en daarna een keuze te maken voor een specifieke data source.
Alle applicaties moeten een statement handle alloceren met SQLAllocStmt.

Stap 3: Uitvoeren van een SQLStatement
De derde stap is het uitvoeren van een SQL statement, zoals in het volgende figuur te zien is.

Hoe dit gedaan wordt verschilt van geval tot geval, in de implementatie van de Search Service wordt hier
een hard-coded SQL statement uitgevoerd.

Stap 3: Execute
SQLExecDirect
Het SQL statement wordt uitgevoerd door SQLExecDirect.
Wat de applicatie daarna doet hangt af van het type SQL statement die uitgevoerd wordt.

Type SQL statement:
SELECT

doorgaan naar:
Stap 4: Fetch Results
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Alle andere SQL statements

Stap 5: Disconnect
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Stap 4: Ophalen van de resultaten de resultaten
Dc volgende stap is het binnenhalen van de resultaten, zoals in het volgende figuur te zien is.

Stap 4: Fetch Results (if any)
SQLBindCoI
SQLFetch
Wanneer het uitgevoerde statement in stap 3, "Uitvoeren van een SQL Statement" een SELECT statement was, wordt SQLB1ndCo1 aangeroepen, die een applicatie variabele met een kolom in de resultaten
set bindt.

De applicatie roept nu SQLFetch aan om de eerste nj data te ontvangen en om de data van die nj in de
vaniabele, die gebonden is door SQLBindC0I, te plaatsen. Dc applicatie gaat net zolang door met het
aanroepen van SQLFetch totdat alle data ontvangen is.
Stap 5: Verbreek verbinding met de Data Source
Dc laatste stap is het verbreken van de verbinding met de data source, zoals geIllustreerd in het volgende
figuur.

Stap 5: Disconnect

SQLFreeStmt(STMT)
SQLDisconnect
SQLFreeConnect(DBC)
SQLFreeEnv(ENV)
Eerst bevrijdt de applicatie de statement handles door het aanroepen van SQLFreeStfl1t.
Daarna verbreekt de applicatie de verbinding met de data source met SQLDisconnect en bevrijdt de con-

nection handle met SQLFreeConnect.
Als laatste bevnijdt de applicatie de environment handle met SQLFreeEnv en ontlaadt de Driver Manager.

6.4 Common Object Request Broker Architecture - CORBA
(http://www.omgStg)

In het vonige hoofdstuk is een keuze gemaakt voor CORBA voor het implementeren van een gedistribueerde Search Service. In deze paragraaf wordt een overzicht van CORBA gegeven, in paragraaf 6.5
zal de door mij gebruikte CORBA implementatie besproken worden.

De Object Management Group, Inc. (0MG) is een internationale organisatie, ondersteund door meer dan
760 leden, waaronder informatiesysteem verkopers, software ontwikkelaars en gebruikers. 0MG is opgericht in 1989 en promoot de theonie en praktijk van object-geonienteerde technologie in de software
ontwikkeling. Pnimaire doelen zijn het hergebruik, de portabiliteit en 'interoperabiliteit' van op objecten
gebaseerde software in een gedistnibueerde, heterogene omgeving. Overeenstemming in deze specificaties
zal het mogelijk maken om een heterogene applicatie-omgeving te ontwikkelen voor alle belangnijke
hardware platvormen en besturingssystemen.
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CORBA is een open, gedistribueerde object-georienteerde infrastructuur, gestandaardiseerd door de Object Management Group. CORBA automatiseert veel algemene netwerk programmeringstaken, zoals object-registratie, -lokalisering, -activering, enz.

Deze paragraaf behandelt de onderdelen van OMG's Common Object Broker Architecture (CORBA),
zoals gespecificeerd in het "Common Object Request Broker, Architecture and Specifiction" document
(ftp://ftp.omg.org/pub/docs/formall97-02-25 .pdf).

6.4.1 CORBA Referentie Model
(ftp://ftp.omg.orJpub/docs/ I 993193-07-02.pdf)

basis voor het begrip van de CORBA structuur is het referentie model. Figuur 6-3 laat de vier belangrijkste onderdelen van het 0MG Referentie Model zien. De vaste blokken representeren software met
applicatie programma interfaces. De gestippelde blokken stellen categorleen van objecten met object interfaces voor.
De

Application Objects

Common Facilities

C?
Object Request Broker

I.I

Object Servicei

Figuur 6-3 0MG Referentie Model

De Object Request Broker (ORB) maakt het voor objecten mogelijk om transparant requests te verzenden
en te ontvangen in een gedistribueerde omgeving. Het is de fundering voor het maken van applicaties van
gedistribueerde objecten en voor de 'interoperability' tussen applicaties in een hetero- en homogene omgeving. Dc Object Request Broker is het hart van het Referentie model.

Object Services is een verzameling van services (interfaces en objecten) welke basis functies ondersteunen voor het gebruik en de implementatie van objecten. Services zijn nodig om applicaties te construeren en te distribueren en zijn altijd onathankelijk van applicatie domeinen.

Common Facilities is een verzameling van services die door veel applicaties gedeeld kan worden, maar
die niet zo essentieel is als de Object Services.

Application Objects zijn objecten die speciaal ontworpen zijn voor een bepaalde applicatie. Omdat ze
applicatie specifiek zijn en omdat 0MG geen applicaties ontwikkelt (alleen maar specificaties) zijn deze
Application Objects niet gestandaardiseerd door de 0MG. Application Objects vormen de bovenste laag
van het Referentie model.
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6.4.2 Het 0MG Objecten Model
Deze paragraaf beschrijft het concrete objecten model dat onder de CORBA architectuur ligt.

Eerst worden de concepten besproken die belangrijk zijn voor clients, daarna worden de concepten besproken die gerelateerd zijn aan object implementaties.

Object Semantiek
Een objecten systeem biedt services aan clients. Een client van een service is een entiteit die een service
kan aanroepen. Deze sectie definieert de concepten die verbonden zijn met de object semantiek, dat zijn
de concepten die relevant zijri voor clients.
•

Objecten
Een objecten systeem bevat entiteiten, bekend als objecten. Een object is een identificeerbare entiteit
die één of meer services biedt die aangeroepen kunnen worden door een client.

•

Requests

Clients roepen services aan door het doen van requests. Een request is een event (jets dat op een
bepaald moment gebeurt). De informatie die verbonden is met een request bestaat uit een operatie,
een dod object, nul of meer parameters en een optionele request context.
•

Objecren creëren en vernietigen
Objecten kunnen gecreeerd en vernietigd worden. Vanuit het oogpunt van een client is er geen speciaal mechanisme voor bet creëren en vemietigen van een object. Objecten worden gecreeerd en
vernietigd als gevoig van het doen van een aanvraag. Het resultaat van een object creatie wordt aan de
client bekend gemaakt in de vorm van een object referentie die het nieuwe object aanwijst.

•

Types

Een type is een identificeerbare entiteit met een daaraan verbonden predikaat (een enkel-arguments
mathematische lunctie met een boolean resultaat) gedefinieerd over waarden. Een waarde satisfies
een type wanneer het predikaat true is voor die waarde. Een waarde die een type satisfies wordt een
member van het type genoemd

•

Interfaces
Een interface is een beschrijving van een set mogelijke operaties die een client mag aanvragen bij een
object.

•

Operaties
Een operatie is een identificeerbare entiteit die een service aanduidt die aangeroepen kan worden.

•

Attributen
Een interface kan attributen bevatten. Een attribuut is equivalent met het declareren van een paar van
toegangs functies: ëén voor het ontvangen van de waarde van het attribuut en één voor bet zetten van
de waarde van het attribuut.

Object implementatie
Deze sectie definieert de concepten die verbonden zijn met object implementaties, m.a.w: de concepten
die relevant zijn voor bet realiseren van het gedrag van objecten in een computer systeem.
Het implementatie model bestaat uit twee delen: het execution model die beschrijft hoe de services worden uitgevoerd en bet construction model die beschnjft hoe de services gedefinieerd zijn
Het Execution model: het uitvoeren van services
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Een aangeroepen service wordt in een computer systeem vervult door het ten uitvoer brengen van code
die gebruik maakt van enige data. De data representeert een component van de state van het computer
systeem. De code voert de aangevraagde service uit; het uitvoeren van de service kan de state van het
systeem veranderen. Code die uitgevoerd wordt om een service te vervullen wordt een method genoemd.
Het Construction model

Een objecten systeem moet in een mechanisme voorzien voor het realiseren van het gedrag van requests.
Deze mechanismen bevatten definities van object state, definities van methods en definities van hoe de
object infrastructuur is voor het selecteren van de methods die uitgevoerd moeten worden en voor het
selecteren van de relevante delen van de object state die beschikbaar moeten zijn voor de methods. Er
moeten ook mechanismen beschikbaar zijn voor het beschrijven van de concrete acties voor object creatie, zoals het verbinden van het nieuwe object met geschikte methods.

Een object implementatie is een definitie die de informatie biedt die nodig is voor het creëren van een
object en voor het toestaan van een object om dee! te nemen in het bieden van een geschikte verzameling
services.

6.4.3 De Object Request Broker - ORB
Een ORB biedt bet basis mechanisme voor het transparant uitvoeren van requests naar en ontvangen van

respons van objecten, die zich we! of niet Iokaal bevinden, zonder dat de client hoeft te weten welk
mechanisme wordt gebruikt voor het representeren, het communiceren met, het activeren of het opslaan
van de objecten. Zodanig vormt de ORB de basis voor het maken van applicaties, opgebouwd uit gedistribueerde objecten en voor interoperabiliteit tussen applicaties in een homogene en heterogene omgeving. Objecten die beschikbaar gemaakt zijn via een ORB, publiceren hun interfaces door gebruik te maken
van de Interface Definition Language (IDL). De IDL biedt een programmeertaal onathankelijke manier
voor bet specificeren van object operaties en attributen.

Client

9 ect impiementation9

Figuur 6-4 Een Request wordt door de Object Request Broker gezonden

Figuur 6-4 laat een request zien die door een client naar een object imp!ementatie wordt verzonden. De
Client is de entiteit die een operatie op het object wi! uitvoeren en de Object Implementatie is de code die
het eigenlijke object implementeert. De ORB is verantwoorde!ijk voor het gehe!e mechanisme wat nodig
is voor het vinden van de object imp!ementatie, voor de request, om de object implementatie voor te
bereiden voor het ontvangen van de request en om voor het verzenden van de data van de request te zorgen. De interface die de client ziet is vo!ledig onafhankelijk van waar het object geloka!iseerd is, welke
programmeertaal is gebruikt om het object te implementeren en in elk ander aspect welke niet is afgebeeld in de interface van het object.
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Figuur 6-5 illustreert de primaire componenten in de CORBA ORB architectuur; de peilen geven aan of
de ORB wordt aangeroepen of een up-call over de interface uitvoert.
Om een request te doen, kan de client gebruik maken van Dynamic Invocation Interface (dezelfde interface onafhankelijk van de object interface van het doel) of een 0MG DL stub (de specifieke stub hangt
af van de interface van het doel object). De Client kan ook, voor sommige functies, een directe interactie
met de ORB hebben.

De Object Implementatie ontvangt een request als een up-call ofwel door de 0MG DL gegenereerde
skeleton heen of door een dynamische skeleton heen. De Object Implementatie kan de Object Adapter
aanroepen en de ORB terwijl er een request wordt verwerkt of op andere tijden.

Definities van de interfaces naar objecten kunnen op twee manieren gedefinieerd worden. Interfaces kun-

nen statisch gedefinleerd worden in een definitie taal, de 0MG Interface Definition Language (0MG
DL) genaamd. Deze taal definieert de typen objecten volgens de operaties die op ze uitgevoerd mogen
worden en de parameters naar die operaties. Als altematief of uitbreiding hierop, kunnen interfaces
toegevoegd worden aan een 'Interface Repository' service; deze service representeert de componenten
van een interface als objecten en staat run-time toegang tot deze componenten toe.

_II

CLIENT

I

inargs

oerationØ

OBJECT

J

Figuur 6.5 De structuur van Object Request Broker Interfaces
Object Implementation — Dit definieert operaties die een CORBA DL interface implementeert. Object

implementaties kunnen geschreven worden in een veelheid van talen, waaronder: C, C++, Java, Smalltalk
en Ada.
Client — Dit is een programma entiteit die een operatic aanroept op een object implementatie. Het be-

naderen van de services van een remote object moet transparant voor de aanroeper zijn. In het ideale
geval zal het net zo simpel moeten zijn als het aanroepen van een method op een object, d.w.z., obj>op(args). Dc overige componenten in Figuur 6-5 helpen om dit niveau van transparantie mogelijk te
maken.

Object Request Broker (ORB) — De ORB biedt een mechanisme voor transparante communicatie van cli-

ent requests naar object implementaties. Dc ORB vereenvoudigt het gedistribueerd programmeren door
het loskoppelen van de client van de details van de methode aanroepen. Dit maakt dat client requests lo90
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kale procedure aanroepen lijken. Wanneer een client een operatie aanroept, is de ORB verantwoordelijk
voor het vinden van de object implementatie, het transparant activeren indien nodig, het doorgeven van de
request naar het object en het teruggeven van respons naar de aanroeper.
ORB Inteiface -- Een ORB is een logische entiteit die op verschillende manieren geImplementeerd mag
worden (zoals één of meer processen of een set bibliotheken). Voor het ontkoppelen van applicaties van
de implementatie details, definieert de the CORBA specificatie een abstracte interface voor een ORB.
Deze interface biedt diverse huip functies, zoals het converteren van object referenties naar strings en
viceversa en het creëren van een argumenten lijst voor requests die gemaakt is via de Dynamic Invocation
Interface (zie hieronder).
CORBA IDL stubs and skeletons -- CORBA IDL stubs en skeletons fungeren als de 'lijm' tussen respectievelijk de client en server applicaties en de ORB. Dc vertaling tussen CORBA DL definities en de dod
programmeer taal is geautomatiseerd door een CORBA DL compiler. Het gebruik van een compiler vermindert het gevaar van inconsistentie tussen client stubs en server skeletons en verhoogt de kansen voor
automatische compiler optimalisaties.
Dynamic Invocation Interface (DI!) — Deze interface staat een client toe om direct het onderliggende request mechanisme die geboden wordt door een ORB te benaderen. Applicaties maken gebruik van de DII
om dynamisch requests naar objecten te doen zonder de noodzaak om DL interface-specifieke stubs mee

te linken. In tegenstelling tot DL stubs (welke alleen RPC-style requests toestaan), staat de DII tevens
aan clients toe om 'non-blocking deferred synchronous' (afzonderlijke zend and ontvangst operaties) and
'oneway' (alleen zenden) aanroepen te doen.
Dynamic Skeleton Interface (DSI) — Dit is de analogie aan de kant van de server voor de DII (aan de client

zijde). De DSI staat een ORB toe om requests te leveren aan een object implementatie die geen compiletime kennis heeft van het type van het object dat hij implementeert. De client die de request doet heeft
geen idee of de implementatie gebruik maakt van type-specific DL skeletons of dynamic skeletons.
Object Adapter — Deze assisteert de ORB met het leveren van requests naar bet object en me bet activ-

eren van het object. Belangrijker is dat een object adapter de object implementaties combineert met de
ORB. Object adapters kunnen gespecialiseerd zijn om ondersteuning te bieden voor bepaalde stijlen van
object implementaties (zoals 00DB object adapters voor 'persistence' en library object adapters voor
'non-remote' objecten).

6.4.4 Vergelijking CORBA met andere object technologieen
HTTP en CGI:
Het CGI/HTTP protocol is onhandig, 'stateless' en langzaam vergeleken met CORBA HOP. Het programmeren van client-server applicatie met behulp van CGI is geen goede keus. CGI is echter hét clientserver applicatie model voor het internet.

RMI (Java):

RMI (Remote Method Invocation) biedt geen taal onathankelijke messaging (berichten) services. Met
andere woorden, RMI objecten kunnen alleen met andere RMI objecten praten. Met RMI kunnen geen
objecten die in een andere taal geschreven zijn aangeroepen worden en vice versa. Tevens ondersteunt
RMI geen 'dynamic invocations' (dynamische aanroepen) en 'interface repositories' (bewaarplaatsen).
Ook biedt RMI geen protocol voor beveiliging en transacties. RMI is niet ontworpen om samen te werken
met andere ORBs of talen. In tegenstelling tot CORBA's HOP is RMI niet geschikt als 'backbone' voor
internet of intranets, het biedt niet de services die HOP wel biedt.
DCOM (Microsoft):
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Een DCOM (Distributed Component Object Model) object is geen object in de zin van object georienteerd programmeren. Een DCOM object heeft geen 'persistent object reference' welke het mogelijk maakt
opnieuw connectie te maken met een object op een later tijdstip. In ander woorden, DCOM objecten
houden de 'state' tussen connecties niet in stand. Dit kan een probleem geven in een omgeving waar
storingen op kunnen treden, zoals bij het internet. De huidige implementatie van DCOM ondersteunt geen
'naming services', maar is gebaseerd OP de Windows NT 'registry'. DCOM is platform afharikelijk
(Windows).

6.5 OmniBroker
(http://www.ooc.com)

Omnibroker is een Object Request Broker (ORB) welke voldoet aan de Common Object Request Broker

Architecture (CORBA) revisie 2.0, zoals hiervoor besproken. OmniBroker is freeware voor nietcommercieel gebruik.

In de bespreking van OmniBroker wordt gekeken naar hoe OmniBroker de CORBA standaard implementeert en wordt er ingegaan op de mapping met C++, omdat dit de mapping is die ik in mijn project
heb toegepast.
Enkele eigenschappen:
• Volledige CORBA DL ondersteuning
• CORBA IDL-to-C++ mapping
• CORBA IDL-to-Java mapping
• Gebruikt HOP als native protocol
• Dynamic Invocation interface
• Dynamic Skeleton Interface
• Interface Repository
• Peer-to-Peer communicatie met geneste methode aanroepen
• Ondersteuning voor 'non-blocking' methode aanroeping
• Ondersteuning voor 'time-outs'
• Integratie met Xli en Windows
• Een COS compatibele Naming Service

De huidige versie van OmniBroker (2.0) heeft de volgende beperkingen:
• Alleen persistent (m.a.w. manueel op te starten) servers worden ondersteund
• Geen 'multi-threaded' C++ applicaties (OmniBroker voor Java ondersteund thread-per-request en
thread-per-client)
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6.5.1 ORB en BOA initialisatie
Initialiseren van de C++ ORB
In C++ wordt de ORB geInitialiseerd met CORBA_ORB_initO. B.v.:
mt

main(int argc, chars argv[J, char5[])

CORBA_ORB_var orb = CORBA_ORB_init(argc, argv);
I-

De CORBA_ORB_init() aanroep interpreteert argumenten die starten met -ORB. Al deze argumenten, die
doorgegeven worden via de argc en argv parameters, worden automatisch verwijderd van de argumenten
lijst.

Initialiseren van de C+ + BOA (Basic Object Adapter)
In C++ wordt de BOA geinitialiseerd met CORBA_ORB::BOA_initO. B.v.:
mt
main(int argc, char5 argv[], char5[])

CORBA_ORB_var orb = CORBA_ORB_init(argc, argv);
CORBA_BOA_var boa = orb -> BOA_init(argc, argv);
II

BOA_init() verwijdert alle argumenten die starten met -OA en die doorgegeven worden door de argc en
argv parameters.

6.5.2 De OmniBroker C++ library
Uitbreidingen op de ORB en de BOA
OmniBroker kent een aantal uitbreidingen op de CORBA specificatie (beter niet te gebruiken als het programma 'geport' moet worden naar een andere CORBA implementatie).
Uitbreidingen op de ORB

•

De functie print_active_objects, welke gebruikt kan worden om te controleren of alle objecten zijn
vrijgegeven.

•

Dc functie repositoryO, om de 'Interface Repository' te definiëren die door OmniBroker gebruikt
wordt. Het argument naar repository() moet een object referentie zijn naar een 'Interface Repository'
object.
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•

Analoog aan de 'Interface Repository' kan de 'Naming Server' die gebruikt wordt door Omnibroker
met de functie naming() gedefinieerd worden. Het argument naar naming() moet een object referentie
naar een COS Naming Context object zijn.

•

Voor het gebruik van geneste methode aanroepen kan gebruik gemaakt worden van de functies
nested(bool) of boo! nestedQ.

•

Met de functie get_init-object() kunnen objecten gecreeerd worden door het leveren van de naam van
het object, de host naam van zijn server en het poortnummer.

Uitbreidingen op de BOA
Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de -Oaport optie bij het initialiseren van de BOA, wordt er

door OmniBroker een poort nummer gekozen. Met de functie 'portO' kan gekeken worden welk poort
nummer OmniBroker gekozen heeft. Met de functie 'hostO' kan de host naam die door OmniBroker gebruikt wordt worden opgevraagd.

De Dynamic Infocation Interface (DII)
De CORBA specificatie staat twee alternatieven toe voor het definiëren van het type 'status', gebruikt als
return status door de DII. 'Status' mag gedefinieerd worden als unsigned long of void. OmniBroker definieert 'status' als void.

De Interface Repository
OmniBroker bevat een 'full featured' Interface Repository. Omdat de huidige OmniBroker versie nog
geen ondersteuning biedt voor automatische object en server activering, moet de Interface Repository
server handmatig aangeroepen worden en moet zijn IOR doorgegeven worden aan de OmniBroker ORB
met de optie -ORBrepository of de functie CORBA_ORB::repositoryO.

De Naming Service
OmniBroker bevat een COS compatibele Naming Service. Net zo als de Interface Repository server, moet
de Naming server handmatig aangeroepen worden en moet zijn IOR doorgegeven worden aan de OmniBroker ORB met de optie -ORBnaming of de functie CORBA_ORB::namingQ.
1k heb voor OmniBroker gekozen vanwege de mogelijkheid tot Java-mapping (mocht er een robot zijn die
in Java is geImplementeerd dan is het eenvoudig deze in de CORBA code te verwerken) en de uitgebreide
verzameling voorbeelden en documentatie. Het gebruik van een C++ robot maakt het echter aantrekkeli-

jker te kijken naar een andere (commerciële) ORB. OmniBroker heeft (nog) niet de mogelijkheid van
multithreading en genereert nogal omvangrijke code (door het gebruik van templates). Een andere
(freeware) ORB implementatie, omniORB (http://orl.co.uk), doet de dingen een beetje anders en is zeer
snel, maar kent echter nog geen Java-mapping.
6.6 Conclusie

Dit hoofdstuk gaf een overzicht van MOMspider, ODBC, CORBA en OmniBroker. MOMspider is door
zijn modulaire opbouw prima geschikt voor uitbreidingen en experimentele doeleinden. ODBC biedt ons
een eenvoudig en platform onafhankelijke methode voor het maken van een database met index informatie. Terwiji CORBA een ideale infrastructuur biedt voor het ontwikkelen van gedistribueerde, objectgeorienteerde software.
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De argumenten in dit hoofdstuk geven aan dat de hier besproken technieken en software een ideaal platform vormen voor bet ontwikkelen van een gedistribueerde oplossing voor Search Services.

Tot zover hebben we alles besproken wat nodig is om een Search Service prototype te bouwen op basis
van de hiervoor besproken technieken en ideen. Het volgende hoofdstuk zal zich wijden aan het ontwerp
en de implementatie van een prototype voor een gedistribueerde Search Service.
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7. Search Service ontwerp met CORBA
In de vorige hoofdstukken hebben we de technologieen en voorstellen besproken voor het ontwerpen van
een Search Service. Nu gaan we deze kennis gebruiken om een ontwerp te maken die is gebaseerd op de
CORBA, ODBC en CGI technieken.

Dit hoofdstuk houdt zich bezig met het prototype ontwerp van een Search Service. In het volgende
hoofdstuk komen de mogelijke uitbreidingen en verbeteringen op dit basis ontwerp aan bod.

7.1 Model (Prototype)
In het model, gegeven in Figuur 7-1, zijn duidelijk de verschillende onderdelen van een Search Service
terug te vinden. Het robot object doorzoekt het web en genereert een index met de gevonden informatie
(Search Engine). Het data object vult de database met deze index informatie (Index database). Het user
object tenslotte biedt een interface voor de gebruiker naar de index toe (Query Engine).

User Object
(client)

Robot Object
(client)

Data Object

DL
ODBC
Database
Figuur 7-1 Model Search Service in CORBA

Voor het koppelen van deze objecten wordt er gebruik gemaakt van een IDL specificatie. Het hier getoonde model biedt de mogelijkheid tot een eenvoudige distributie van de verschillende onderdelen.

In de volgende paragrafen worden de verschillende onderdelen van dit model besproken en de manier
waarop dit in CORBA geImplementeerd is. Paragraaf 7.2 bespreekt de DL specificatie die als interface
dient tussen de verschillende objecten. Paragraaf 7.3 bespreekt de Search Engine (Robot Object). Paragraaf 7.4 gaat over de Query Engine, die is uitgevoerd in een HTML User Interface en een CORBA/CGI
retrieval systeem. Paragraaf 7.5 tenslotte beschrijft de verbinding met de index (database) die tot stand
wordt gebracht door middel van ODBC.
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7.2 IDL-interface
De IDL interface verzorgt de communicatie tussen de verschillende objecten.
interface Engine
struct data

string un;
string txt;
typedef sequence<data> dataseq;
II user specifiek

void show(in string text, out dataseq res);
specifiek
void put(in dataseq cont);

II robot

De interface definieert een structuur, die zowel voor het opslaan van de door de robot verzameide gegevens als door het retrieval systeem (voor het teruggeven van door gebruikers gezochte informatie) gebruikt wordt. De string un bevat het adres van een document, de string txt een deel van de fuII-tekst inhoud (zonder HTML code) van het bijbehorende document.

Er wordt een type gedefinieerd die een sequence (een soort array van (in dit geval) structs) van de hierboyen beschreven structuur maakt. Dc verschillende adres/tekst paren kunnen door zo'n CORBA-sequence
in één keer als een array doorgegeven worden naar een object.

Voor het ophalen van de gezochte gegevens uit de database is er een method show gedeclareerd, die als
input een zoekstring (of woord) mee kan krijgen en als resultant een sequence van adres/tekst paren terug
krijgt.

Voor het vullen van de database met index gegevens is de method put gedeclareerd, die als input voor de
database een sequence van adres/tekst paren moet meegeven.

De hierboven gegeven informatie is voldoende voor het implementeren van een Search Service, door de
beschrijving van de DL file is het voor een programmeur mogelijk een implementatie te maken van
zowel de robot (Search Engine) als de User Interface (Query Engine).

Een Search Service op het Internet kan door het publiceren van zo'n IDL specificatie uniform toegang
bieden tot zijn index, met andere woorden: de index is volledig onafhankelijk geworden van de User Interface. Aan de andere kant is het mogelijk voor een Search Service om hun index te laten vullen door een
robot die aan de IDL specificatie ondersteunt, met andere woorden: de index is volledig onathankelijk
geworden van de Search Engine (robot).

Door het uitbreiden van deze specificatie met methods voor het uitwisselen van index informatie (SOW
streams b.v.) of query informatie (query routing, met behuip van centroids b.v.) kan een volledig gedistribueerd informatie systeem worden gebouwd. Extra mogelijkheden zijn het uitbreiden met methods voor

gebruikers informatie, zodat profiling mogelijk wordt. Deze uitbreidingen worden in het volgende
hoofdstuk uitvoerig besproken.

Kort samengevat geeft het werken met CORBA de mogelijkheid tot volledige distributie en transparantie
op een platform onathankelijke manier. Door deze opzet is metazoeken in verschillende indexen, door de
vaste interface, de query taal en index eenvoudig mogelijk.
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73 Search Engine
Voor het robot deel van de Search Engine heb ik gekozen voor het MOMspider ontwerp (zie: § 6.2),
aangezien dit een ontwerp is dat in PERL geschreven is, is dit het enige onderdeel dat niet in CORBA
geImplementeerd kon worden. Mocht er in de toekomst een Robot beschikbaar komen met C/C++ source
code, dan is dit eenvoudig te integreren in het CORBA Robot object.

7.3.1 Aanpassingen aan het MOMspider ontwerp
MOMspider is ontworpen om gebruikt te worden met PerI4 op het UNIX platform; omdat een versie van
PerI4 voor het Windows NT platform niet voorhanden was, moest er gebruik gemaakt worden van PerI5
(http://www.activeware.com!). Dit betekende tevens het porten van de door MOMspider gebruikte en
voor Perl4 bedoelde Libwww-perl-O.40 library (met dank aan Philip Gwyn, fil@InterLinx.gc.ca)

Zoals in het hoofdstuk 'Gebruikte technieken' werd aangegeven, is MOMspider een maintenance robot.
Door het uitvoeren van een aantal modificaties in het ontwerp is er naast de informatie die al door MOMspider geleverd wordt, nu tevens de beschikking over een 'full-tekst' index van de site die doorzocht
wordt of zelfs het volledige internet. Omdat MOMspider niet bedoeld is om het volledige internet te
doorzoeken en te indexeren is het belangrijk om good gebruik te maken van de verschillende instructie en
avoid files.

Eerste Modificatie

De eerste stap bevat twee hulp functies die het eigenlijke werk van het construeren van een index file
uitvoeren. (in de volgende paragraaf komen we uitgebreid terug op de manieren van indexeren)
Tweede modificatie

Deze stap plaatst de code die nodig is om de bovenstaande huip functies aan te roepen.
Derde modificatie

De derde modificatie verwijdert het infostructuur concept. MOMspider is ontworpen om in een domein
(infostructuur) te blijven en niet om het hele web te doorzoeken. Daarom is het van belang goed gebruik
te maken van de avoid en instruct files om de robot in goede banen te leiden. Deze modificatie is optioneel en afhankelijk van de keuze om MOMspider te gebruiken voor het indexeren van een lokale
(intranet) site of het 'gehele' internet.
MOMspider is aangepast om een index file te genereren met de volgende inhoud:
print cont flj****Begin Record****';
print cont "\n".$url;
print cont "\n".$contentl;
print cont '****End Record****";
# The above will build and index with record that look like:
Begin Record
# url
# html without tags
End Record ****

Zoals

is te

zien, is dit een eenvoudige index met het adres (URL) van het document,

tekst inhoud zonder HTML

opmaak

inclusief diens full-

code.

is mogelijk deze index aan te passen om metadata te genereren, zoals b.v. SOIF templates. Aangezien
niet in elk document voorkomen en het hier om een prototype gaat heb ik gekozen voor een
eenvoudige adres/tekst index.
Het

MetaTags
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Er worden geen speciale (filter) bewerkingen op de tekst inhoud uitgevoerd, zoals het verwijderen van
b.v. lidwoorden. De volledige tekst van het document wordt samen met de url in de database opgeslagen.
Voor het implementeren van een ander indexeringsalgoritme dient de data struct in de JDL specificatie
aangepast te worden, inclusief aanpassing van de relevante code in de verschillende objecten.

7.3.2 Het robot object
Op dit moment is het robot object eigenlijk meer een methode om de door MOMspider gegenereerde
index file door te geven aan het dataobject. Echter het inpassen van een C/C++ robot is niet meer dan het
doorgeven van de index informatie (gegenereerd door de robot) aan het data object, wat dat betreft wordt
de functionaliteit van dit robot object dan niet anders.
Robot object:
cout << "give index file" <<endl <<">";
cm>> idxfile;
while (!feof(fp))
/* Lees de url gegevens en de text van het document uit de file (maak van de text een string en filter

karakters die problemen geven bij het invoeren in een SQL statement eruit). Plaats at deze gegevens in de
CORBA-sequence. *1
fclose(fp);
robot -> put("url/text sequence");

Het robot object leest de url/text gegevens uit de door de robot gegenereerde tekst file en plaatst deze
gegevens in een CORBA-sequence van structs. Van de tekst gegevens wordt in dit object een string gemaakt. Deze gegevens worden doorgestuurd naar het data-object en daar vertaald naar een SQL query. De
SQL query plaatst de gegevens via ODBC in de (MSAccess) database.

Om er voor te zorgen dat bepaalde tekens die in een SQL query problemen geven, zoals"' "en "
voorkomen, worden deze in het robot object al uit de string gefilterd.

I", niet

De lengte van een individuele tekst strings is beperkt tot ca. 16000 tekens, dit omdat het MSAccess
Memo veld in lengte beperkt is (64000 tekens). 16000 tekens is echter meer dan genoeg om de meeste
documenten volledig (dus full-tekst) te indexeren. Voor zeer grote documenten betekent deze 'beperking'
dat er niet meer sprake is van full-tekst indexeren in de meest letterlijke zin van het woord, echter het
aantal geIndexeerde woorden (Ca. 16000/10 = 1600) is meer dan genoeg voor een betrouwbare inhoud van
zo'n document.

Het zou beter zijn de string in te korten in het data object (er hoeft dan geen rekening mee gehouden te
worden aan de kant van het robot object en in de IDL specificatie), maar op deze manier was het eenvoudiger te implementeren ©.

robot object vormt samen met het robot specifieke deel van het data object een methode voor het
opslaan van de index informatie. Omdat het Robot object en het data object losse elementen zijn kan ook
voor een andere 'back-end' worden gekozen, zoals b.v. een tekst database in plaats van ODBC. Aan de
IDL specificatie hoeven dan geen veranderingen worden uitgevoerd, omdat de manier van opslaan van de
index informatie onathankelijk is van de index informatie zeif.
Het

7.4 Query Engine
Deze paragraaf bestaat uit twee onderdeten, de User Interface naar de gebruiker toe en de gateway naar de

index (retrieval). De CGI connectie maakt onderdeel uit van het user object. Dc User interface (in de
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gedaante van een HTML Form) is een los onderdeel die ook op een andere server geplaatst kan worden.
Dit gedistribueerde karakter geldt voor elk object in de implementatie, zo kan een user object op een andere machine (of platform) geplaatst worden dan het database object en kan ook het robot object onafhankelijk van het user of data object op een eigen machine of platform geplaatst worden.

7.4.1 User Interface (HTML form)
Voor de user interface is gebruik gemaakt van een HTML Form om de query in te voeren. De query wordt
doorgegeven aan het user object met een GET operatie. 1k heb gekozen voor deze GET methode (zie: §
2.3.3), waarbij de query aan de string wordt toegevoegd, omdat daardoor niet steeds een reload (repost
from data) in de client software hoeft te worden gedaan wanneer er teruggegaan wordt naar het vorige

document. Het user object specificeert echter ook een POST operatie, zodat de keuze aan de Search
Service beheerder is.
Query taal

gebruiker kan in deze form een query invullen, de query bestaat uit een woord of een deel van een
woord (substring). Het woord moet overeenkomen met een term of deelterm in de database (exact match).
Omdat bij het indexeren geen bewerkingen op het document zijn uitgevoerd, maar eenvoudig de full-tekst
De

van het document wordt geIndexeerd, kan er dus gezocht worden op woorden als 'the' en 'and' wat
meestal niet gewenst is. Het kiezen van een ander indexeringsalgoritme (zie: § 3.4) in combinatie met een
geavanceerdere query taal (zoals fuzzy termen, boolean expressies en andere in § 3.5.2 besproken) is een
oplossing voor dit probleem. Een andere query taal kan net zoals een ander indexeringsalgoritme eenvoudig worden geImplementeerd.
Hieronder staat HTML code van de Query Form afgebeeld.
<html>
<TITLE>Query form<ITITLE>
<H1>.Query form<IH1>
<HR>

<form method=get action="http://espakman/cgi-bin/user.exe'>
This is a "get" method form. The form info is appended to the URL of the request.
<table>
<tr>-<td align=nght>
Query:
<td align=left>
<input type="Text" name="text"<BR>
<tr><td align=nght>
<input type="submit">
<Jtable>
</form>

<HR> <P>

/htmI>
hem valt te zien dat er gebruik wordt gemaakt van de GET methode en dat er een Cal programma
(user.exe) wordt aangeroepen die deze methode heeft geImplementeerd.
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Deze HTML code genereert de volgende form in de web browser

Figuur 7-2 HTML query form

7.4.2 Het User object
Er is gekozen voor een CGI gateway (zie: § 2.3.4) voor de retrieval van informatie, omdat dit een platform onafhankelijke oplossing biedt. Er is een functioneel onderscheid tussen de code die de gebruikers
invoer uitleest en de code die de resultaten afbeeldt in de browser van de gebruiker.
User object:
html_headerO;

htmLbegin("Query Results");
sql = read_cgi_inputO;
I/lees user input uit Browser HTML form
//stuur user input naar dataobject en ontvang resultaten
desc -> show(sql,rst);
printf("<h I >%s</h I >\n","Query Results");

printf("<pre>%s%s<Ipre>","Query: ",sql);
f/show results
for(CORBA_ULong I =0; i < rst -> lengthO; i++)
print_urls(rst[il.url, rst[iI.url);
print_entries(rst[i].txt);
html_endO;

Het user object leest de door de gebruiker in de Form ingegeven query uit en plaatst deze in de string
variabele 'sql'. Deze string wordt doorgegeven aan het data object die de string vertaalt naar een SQL
query. De SQL query wordt losgelaten op de database en de daaruit teruggekregen resultaten worden via
een CORBA-sequence teruggestuurd naar het user object. Het user object stuurt deze gegevens via CGI
weer terug naar de web browser die de gegevens op het scherm print.

Het user object genereert verschillende HTML opmaak codes, om de teruggegeven informatie op een
overzichtelijke wijze aan de gebruiker te laten zien.
I0I
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Invoer
Hieronder is de relevante code afgebeeld die de door de gebruiker ingevoerde query uit de HTML form
leest. Er zijn twee methods gedefinleerd, de GET method en de POST method, die beiden in een HTML
form gebruikt kunnen worden. Een uitgebreide beschrijving van deze methods staat in paragraaf 2.3.3.
char *read_cgi_input()

and add to linked list
if ( !(method...geto) )
tempstring = getenv("CONTENT_LENGTH");
if (tempstring == NULL)

II parse

1* error *1
content_length = atoi(tempstring);

while (content_length && !feof(stdin))
tempitem.value = newstr(fmakeword(stdin,&',&content_length));
plustospace(tempitem.value);
unescape_url(tempitem.value);
tempitem.name = newstr(makeword(tempitem.value,'=));

else
II method = get

tempstring = getenv("QUERY_STRING");
if (tempstnng = NULL)

(/ error *1
tempitem.value = CORBA_string_alloc(sizeof(char) * (strlen(tempstring)+ 1));
tempitem.name = CORBA_string_alloc(sizeof(char) * (strlen(tempstring)+ 1));

if (tempstring != NULL)
for (i=O; tempstring[0] != tY; 14-I-) (
getword(tempitem.value,tempstring,'&');

plustospace(tempitem.value);
unescape_url(tempitem.value);
getword(tempitem.name,tempitem.value,=);

return tempitem.value;
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Uirvoer

De op de query terug gekregen informatie wordt op de volgende manier ann de gebruiker getoond:
J1 E3
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The Software Agents Mailing lAst FAQ This le contains the Frequently Asked Quezovs list
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and is swe to be rncomselete m areas TaMe efCoie .

Figuur 7-3 Teruggekregen resuitaten
De hier afgebeeide resuitaten bestaan uit een hyperlink naar de un van het document en de eerste 255
tekens van het document.

Athankelijk van de gekozen indexeringsmethode kan deze informatie op verschillende manieren afgebeeld worden. Bij het gebruik van een metadata indexering kan er b.v. onderwerp, samenvatting, un, auteur, enz. getoond worden.

Eigenlijk vormt het User Object en de UI samen met het user deel van het data object de search engine, de
query thai wordt gedefinieerd in het data object. Dit heeft als voordeel dat een nieuwe query thai eenvoudig geImplementeerd kan worden in het data object, zonder dat het user object aangepast dient te worden (deze geeft aileen maar de query of zoekstring door naar het data object) en de IDL specificatie hoeft
te worden aangepast.

Een bijkomend voordeel is dat op deze manier de IDL interface eenvoudig biijft; er hoeft alleen maar een
string doorgegeven worden, het data object verzorgt het parsen van de string naar een voor de database te
begnijpen query.
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Bij het veranderen van een query taal, moet dit natuurlijk we! aan de gebruiker gemeld worden (b.v. in de
vorm van een help bestand, gekoppeld aan de HTML form).

7.5 Database Connectie (index)
Deze paragraaf beschrijft de implementatie van ODBC in de Search Service. (zie: § 6.3)

Het data object bestaat uit twee onderdelen, een user en een robot specifiek deel. Waarom voor deze constructie gekozen is, is al eerder in dit hoofdstuk uitgelegd.

7.5.1 Het data object
Data object:
II user specifiek
void Peer_impl::show(const char* text, dataseq*& res)

InitSQLEnvironmentO;
ConnectDatabaseO;
/* lees de door de gebruiker ingegeven zoekstring in en vertaal deze naar een SQL SELECT

statement. Voer dit statement uit op de database via ODBC *1
sql = query_parse(text);
ExecuteQuery(sql);
1* plaats de door de database teruggeven informatie in de sequence en geef deze informatie terug
aan de gebruiker *1
dataseq_[i].url = CORBA_stnng....dup((char *)URL);
dataseq_[i] .txt = CORBA_string_dup((char *)CONT);

FreeConnec);
FreeSQLEnvironmentO;
II robot specifiek
void Peer_impl::put(const dataseq& cont)

InitSQLEnvironmentO;
ConnectDatabaseO;

1* Plaats de verschillende URLITEXT paren in een SQL INSERT statement, en voer ze uit. Totdat
de sequence is afgewerkt *1
str = query_parse2(cont[i].url, cont[i].txt);
ExecuteQuery(str);
FreeConnectO;
FreeSQLEnvironmentO;

Het user specifieke deel vertaalt de door de gebruiker ingegeven zoekstring naar een SQL SELECT
statement die gebruikt wordt om informatie in de database te zoeken. De in de database gevonden informatie wordt in een sequence van url/tekst paren gezet en teruggegeven aan het user object, waarbij de
lengte van tekst string in de sequence wordt beperkt tot 255 tekens (dit voor weergave in de browser van
de gebruiker).
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Het robot specifieke deel ontvangt een sequence van url/tekst paren van het robot object die met een SQL
INSERT statement in de database worden gezet.
De door het robot dee! gegenereerde (MSAccess) database heeft de volgende vorm:
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Figuur 7-4 Inhoud database

7.5.2 SQL

Voor het opvragen van informatie uit de index database en het invoeren van de index gegevens (adres/tekst) wordt er gebruik gemaakt van de volgende SQL statements:
I/user specifiek
char* Engine_imp!: :query_parse(const char* query)

I/SELECT * FROM search WHERE cont LIKE '%someword%'

I/robot specifiek
chars Engine_impl::query_parse2(const char* un, const char* text)

//INSERT INTO search VALUES('unl, text')

Het user specifieke dee! voert met een SELECT statement een zoekactie uit op de tabel met fulI-tekst
gegevens. Search is de naam van de database, cont de tabel met tekst inhoud, LIKE geeft aan dat substrings mogelijk zijn en %someword% is de door de gebruiker ingevoerde zoekterm, waarbij de procent
tekens de mogelijkheid voor een substring definiëren.
Het robot specifieke dee! voert met een INSERT statement de urlltekst gegevens in de database in.

7.5.3 Verbinding met de ODBC database
Voor het verbinden met de ODBC database en het uitvoeren van SQL queries worden de basis stappen,
zoals ze in het paragraaf 6.3.4 besproken zijn, uitgevoerd.
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Stap I: Initialiseren van de ODBC environment
In de eerste stap wordt de environment handle (henv) voor ODBC functie aanroepen gealloceerd en de
Driver Manager geladen. De SQLAIIocEnv functie aanroep krijgt als parameter het adres van de henv
variabele mee.
BOOL Enginejmpl::InitSQLEnvironment()
II call SQLAllocEnv to load Driver Manager

return (SQLAllocEnv(&henv) = SQL_SUCCESS);

Stap 2: Verbinden met de Data Source

In deze stap wordt er een verbinding gemaakt met de Data Source, door gebruik te maken van de
SQLAllocConnect (voor het alloceren van een conection handle (hdbc)) en SQLConnect functie aanroepen. SQLConnect krijgt als parameters onder andere de connection handle, de DSN naam en de daarbij
bijbehorende aanmeldingsnaam mee. Vervolgens wordt SQLAllocStmt aangeroepen om een nieuwe
statement handle (hstmt) voor de hdbc te alloceren.
BOOL Engine_impl::ConnectDatabase()
RETCODE

nResult;

II Result code

II Call SQLAllocConnect to allocate a fresh HDBC.
I/If successful then call SQLConnect using the allocated hdbc.
if ((nResult = SQLAllocConnect(henv, (HDBC FAR *)&hdbe)) != SQL_SUCCESS)
{

II Set value for data source and connect to it. A data source with the name given to dsn must exist

lstrcpy((char *)tJsn,"c");
lstrcpy((char *)name,"admin");
nResult = SQLConnect(hdbc, dsn, SQL_NTS, name, SQL_NTS, 0, SQL_NTS);

I/if failed to connect, free the allocated hdbc before return
if (nResult != SQL_SUCCESS && nResult != SQL_SUCCESS_WITH_INFO)
1* error I SQLFreeConnect(hdbc);
II Call SQLAllocStmt to allocated a fresh hstmt on the hdbc
if ((nResult = SQLAllocStmt(hdbc, &hstmt)) != SQL_SUCCESS)
/*error *1 }
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Slap 3: Uitvoeren van een SQLStatemenr
De 'hard-coded' SQL statements worden uitgevoerd met de functie SQLExecDirect, met als parameters
de statement handle en de SQL string. Wanneer er een fout optreedt bij het uitvoeren van het SQL statement, wordt de statement handle weer vrijgegeven door SQLFreeStmt.
void Engine_impl::ExecuteQuery(const char* sql)
RETCODE

nReturn;

II return code

nReturn=SQLExecDirect(hstmt, (UCHAR FAR *)sql, SQL_NTS); I/Execute SQL query
II Some error handling
if(nReturn
SQL_SUCCESS)

I error I SQLFreeStmt(hstmt, SQL_CLOSE);)

Slap 4: Ophalen van de resultaten
Was het SQL statement in de vorige stap een SELECT statement, dan worden hier de gegevens uit de
database opgehaald. De eerste kolom uit de resultaten set (het adres) wordt verbonden de variabele URL
door gebruik te maken van SQLBindCol, de tweede kolom (de inhoud van het document) wordt verbonden met de variabele CONT.

Zolang er nog data opgehaald kan worden, wordt de functie SQLFetch aangeroepen voor het ontvangen
van de data.
II Bind IJRL to the URL column and CONT(ents) to the CONT column.
SQLBindC0I(hstmt, 1, SQL_C_CHAR, URL, sizeof(URL), &URLInd);
SQLBindC0I(hstmt, 2, SQL_C_CHAR, CONT, sizeof(CONT), &CONTInd);
II Fetch and return the data. Print "NULL" if the data is NULL. Code to check
//if nReturn equals SQL_ERROR or SQL_SUCCESS_WITH_INFO not implemented yet.
while ((nReturn = SQLFetch(hstmt)) != SQL_NO_DATA_FOUND
I/plaats de opgehaalde informatie in een CORBA sequence

Slap 5: Verbreek verbinding met de Data Source
De verbinding met de hdbc wordt verbroken en zijn handle weer vrijgegeven door SQLDisconnect en
SQLFreeConnect.
void Engine_impl::FreeConnect()

II call SQLDisconnect and SQLFreeConnect to disconnect and free hdbc
SQLDisconnect(hdbc);
SQLFreeConnect(hdbc);
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Tenslotte wordt de ODBC environment weer vrijgegeven met SQLFrecEnv.
BOOL Engine_impl: :FreeSQLEnvironment()

II call SQLFreeEnv with the allocated henv to free up all ODBC related resources
return (SQLFreeEnv(henv) == SQL_SUCCESS);

7.6 Conclusie
Het grote voordeel om CORBA op deze manier te gebruiken is de vastgestelde interface. Voor een
ontwikkelaar is het betrekkelijk eenvoudig om alleen aan de hand van de IDL specificatie een eigen robot
object, user object of data object te schrijven.

Zonder iets af te weten van de onderliggende structuur kan een willekeurig user object geschreven worden die gebruik kan maken van de functionaliteit van het data object en viceversa.
Je kunt de client- en server-applicaties op verschillende machines starten, er hoeft voor de communicatie
tussen de client en de server geen rekening gehouden te worden met platform afhankelijke methoden en
protocollen. Mits er een CORBA ORB en een compiler voor de gekozen programmeertaal op dat platform
aanwezig is. CORBA is daarmee een ideaal platform voor gedistribueerde applicaties, zoals deze Search
Service.

Het prototype is geInstalleerd op het wwwcs.rug.nl domein en is daar gebruikt voor het indexeren van de
daar aanwezige html documenten. Dc Search Service is via het internet vanaf elke plaats te bereiken.
In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op methoden en technieken omdit basisontwerp van een
Search engine uit te breiden tot een volledig gedistribueerde oplossing met index data uitwisseling, query
routing, gedistribueerde databases en robots, profiling, enz.
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8. Conclusies en Future Work
8.1 Inleiding

Met het realiseren van een prototype van een Search Service in CORBA technieken zijn bouwstenen
ontstaan die geschikt zijn voor verdere ontwikkelingen om tot een volledig gedistribueerde oplossing te
komen voor het Search Service probleem. Door de modulaire opbouw van dit prototype en door het gebruik van een eenvoudige interface taal (DL), is het flu mogelijk om de voorstellen en protocollen die in
hoofdstuk 5 besproken zijn te integreren en te toetsen op hun waarde.

In dit hoofdstuk zullen er verschillende voorstellen gedaan worden om het gerealiseerde prototype uit te
breiden, waardoor verschillende gedistribueerde oplossingen gerealiseerd kunnen worden.

8.2 Future work
Met het (prototype) ontwerpen van een Search Service in met behuip van CORBA en ODBC is een basis
gelegd voor het verder uitbreiden van dit ontwerp. Het is nu mogelijk om op een eenvoudige manier dit
ontwerp verder uit te breiden door een vast formaat te bieden voor data uitwisseling en eventueel query
routing.

Zoals al in de conclusie van hoofdstuk 4 vermeld is, is het moeilijk aan te geven welke gedistribueerd
model de beste oplossing geeft. Door de modulaire opbouw van het CORBA ontwerp is echter op eenvoudige wijze mogelijk diverse modellen te ontwerpen en te testen. Door het gebruiken van een metadata
standaard, zoals SOW met DC (zie: § 3.4) kan het ontwerp gebruikt worden om data uitwisseling en
query routing mogelijk te maken. Het grote voordeel hiervan is dat het ontwerp kan evolueren en backwards compatibel blijft in deze ontwikkeling. Met andere woorden: het gebruik van de verschillende
modulen van het CORBA ontwerp zijn in verschillende configuraties door elkaar heen te gebruiken.

In deze paragraaf wordt kort besproken hoe het standaard ontwerp kan worden uitgebreid en aangepast
om verdere distributie mogelijk te maken.

Robot object

Het robot object bestaat op dit moment nog alleen uit een interface naar een door een Pen robot gegenereerde tekst-database. Wanneer een robot beschikbaar komt die in C/C++ geschreven is, is het mogelijk om de code van de robot te integreren in het robot object (als een CORBA-wrapper om deze robot
heen). Het wordt dan mogelijk de robot real-time te besturen en standaard metadata templates te laten
genereren, zoals SOJFIRDM.

Indexeren
In de huidige implementatie wordt gebruik gemaakt van een eenvoudige 'full-tekst' indexering. Om distributie van verschillende data objecten mogelijk te maken, is het noodzakelijk om een metadata standaard te kiezen die het uitwisselen van data mogelijk maken. Zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien zijn
metadata standaarden, zoals SOIFIRDM in combinatie met DC geschikt om data uitwisseling en query
routing te realiseren. Een extra voordeel van zo'n metadata standaard is dat de uiteindelijke indexen compact blijven.
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Query taal en merging/ranking

Voor de query taal en ranking/merging kunnen de IR voorstellen, zoals STARTS, gebruikt worden in
combinatie met CORBA. De query kan worden gecodeerd in de SOIF metadata standaard, om zo eenvoudig query routing mogelijk te maken.

Distribueren van de data objecten
Zoals we in paragraaf 4.2 gezien hebben zijn er voor distributie twee basis structuren voorhanden. Door
het gedistribueerde karakter van CORBA en de standaard bouwstenen in het prototype zijn deze modellen
betrekkelijk eenvoudig te realiseren en op hun waarde te toetsen. Voor het uitwisselen van zowel metadata
als queries kan gebruik worden gemaakt van (delen van) de protocollen en voorstellen die zijn besproken
in hoofdstuk 5.

Hiërarchische structuur
User Object

Data Objecten
(client/server)
User Object

Robot Objecten
Figuur 8-1 Hiërarchische structuur

Zoals we al hebben gezien in hoofdstuk 4 bevat een node die zich hoger in de hiërarchie bevindt metadata
over een lagergelegen node. Om efficient informatie uit te wisselen tussen de data objecten (zie Figuur 81) en daarmee data uitwisseling en query routing mogelijk te maken, moet gebruik worden gemaakt van
een metadata standaard. De CORBA IDL interface dient aangepast te worden om deze metadata 'streams'
te kunnen uitwisselen.
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Maas structuur

User Object

Q

Data Objecten

(clientJserver)

Robot Object

Robot Object

User Object

Robot Object
Figuur 8.2 Maas structuur

In de maas structuur (zie Figuur 8-2) is verdeeld zoeken mogelijk, ook deze structuur vraagt om een
metadata standaard om informatie tussen de verschillende nodes mogelijk te maken. In deze structuur
bevat elke node dezelfde soort informatie, filtering (zoals in de hiërarchische structuur gebruikt wordt) is
hier niet nodig. Wat we! nodig is, is een juiste verdeling van de index informatie over de verschillende
nodes (vgl. 'Ingrid').
Profiling
Het data object kan worden uitgebreid met een extra database met gebruikers informatie, waardoor profiling mogelijk wordt. Profiling informatie kan worden opgeslagen en uitgewisseld door middel van een
metadata standaard zoals het a! eerder genoemde SOJFIRDM. In de IDL specificatie zal een uitbreiding
dienen plaats te vinden die het uitwisselen van 'Cookies' mogelijk maakt.
Door het toepassen van profiling liggen geavanceerde uitbreidingen zoals het real time sturen van (intelligent) agents en genchte reclame binnen handbereik (zie: § 3.6).
8.3

conclusie

In dit versiag hebben we de technieken van het zoeken van informatie op het internet met behuip van
Search Services besproken. Tevens hebben we de problemen die met de huidige implementaties van
Search Services gepaard gaan bekeken. Een geschikte oplossing voor deze problemen is de distributie van
de verschillende onderdelen van een Search Service. Aan de hand van gedistribueerde modellen en
bestaande voorstellen en protocollen zijn we gekomen tot een prototype van een gedistribueerd systeem,
uitgevoerd in de CORBA technieken. Met behulp van dit prototype kunnen de verschillende onderdelen
van een Search Service gedistribueerd uitgevoerd worden. Uitbreidingen op dit prototype kunnen o.a. data
uitwisseling, query routing en verdeeld zoeken zijn. Door het modulaire karakter van het prototype kunnen deze uitbreidingen eenvoudig worden geImplementeerd. Voor deze uitbreidingen is het toepassen van
een metadata standaard, zoals SOLFIRDM noodzakelijk. Voor standaard query talen en merging ranking
kan gebruik worden gemaakt van Informatie Retrieval voorstellen, zoals STARTS.

Ill

H8 Conclusies en Future work

In vervoig op dit onderzoek kunnen de verschillende protocollen geIntegreerd worden in dit prototype,
waarna duidelijk zal worden welk gedistribueerd model het beste voldoet voor het zoeken van informatie
op het internet.
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