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de Politie als onderdeel van het AIDA project. De competeties die worden aangetoond zijn ontwerpen en
realiseren.
De afstudeerstage werd begeleid door prof. C.H.A. Koster namens het bedrijf Phasar B.V. De begeleiding is
tussentijds overgenomen door prof. Antal van den Bosch en dr. Suzan Verberne. De procesbegeleider van de
afstudeerstage was dhr. Leon van Houten.
De stage is uitgevoerd in de periode van 2 februari tot 22 juni 2013.
De afstudeeropdracht bestond uit het realiseren van een toepassing van Classifier Based Search (CBS). Hierbij
wordt gezocht naar documenten die te maken hebben met een bepaald onderwerp aan de hand van een
classifier. De heuristieken van CBS zijn beschreven in de afstudeerscriptie van Jelle Schühmacher. Vanuit het
bestaande LCS, ontwikkeld aan de Radboud Universiteit te Nijmegen is het mogelijk vanuit traindocumenten
een classifier te trainen. De opdracht bestond uit de realisatie van de zogenaamde Webber component van
LCS. Deze selector component selecteert documenten die voldoen aan de classifier aan de hand van CBS.
Om te zoeken naar documenten mogelijk te maken kan gebruik worden gemaakt van bestaande API’s van
zoeksystemen of een index over en verzameling van documenten. Vanwege beperkingen van de API’s wordt in
dit project gewerkt met een index. Om een index te verkrijgen is een crawler gerealiseerd die het mogelijk
maakt een index te generen over een deel van het nl-domein met Nederlandstalige tekst. Tijdens de uitvoering
van het project is besloten dat dit project zal worden beperkt tot (Nederlandstalige) Twitterberichten. Om een
index te maken over Twitterberichten is een indexeer tool gerealiseerd die een index kan maken over een
bestaande Twitter corpus, beschikbaar gesteld door de Radboud Universiteit.
De Webber, Crawler en Indexer zijn allen geïntegreerd in de bestaande gebruikersinterface applicatie van LCS.
Voor de Webber is een “Analyse en Ontwerp” document opgesteld. Het ontwerp van de Webber is regelmatig
herzien om een goede structuur te behouden. Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van UML.
De ontwikkelmethode die is gehanteerd bij de uitvoering van het project is een combinatie van XP en Scrum.
De stageperiode is opgedeeld in sprints van 2 weken. Aan het begin van elke sprint is een planning gemaakt
voor de aankomende sprint. Code is getest aan de hand van unit test. Code is beheert met het
versiebeheersysteem Git.
Bij de afstudeerstage zijn alle geplande elementen gerealiseerd. Daarnaast is extra functionaliteit toegevoegd
aan de LCS applicatie om documenten te zoeken als traindocumenten. Hiermee is het mogelijk het totale
proces uit te voeren vanuit een gebruikersvriendelijke applicatie.
De aanbeveling is om de LCS applicatie te refactoren alvorens nieuwe functionaliteit toe te voegen. Vanwege
de scope van deze opdracht is geen aandacht besteed aan de oorspronkelijke code en structuur van de
zogenoemde Active Learning applicatie. De Webber, crawler en Indexer zijn allen afzonderlijke componenten
die ook los van de gebruikersinterface applicatie van LCS zijn te gebruiken. De structuur biedt ruimte voor
uitbreiding.
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1

Inleiding

Tijdens de afstudeerstage heb ik de opgedane kennis uit de opleiding informatica toegepast in de praktijk. In
een (ongeveer) 5 maanden durende afstudeerperiode heb ik een praktijkopdracht uitgevoerd. Ik ben aan de
slag gegaan met een project op het gebied van documentclassificatie technologie. De opdracht is het realiseren
van een toepassingsapplicatie voor het zoeken naar documenten die tot een bepaald onderwerp horen. Ter
verduidelijking van het probleem zal in dit document het onderwerp voetbal als voorbeeld worden
aangehouden.
De afstudeeropdracht is inhoudelijk begeleid door prof. C.H.A. Koster. Door het onverwacht overlijden van
prof. Koster is de begeleiding overgenomen door prof. Antal van den Bosch en dr. Suzan Verberne. De
procesbegeleider van de afstudeerstage is dhr. Leon van Houten. De afstudeerstage is uitgevoerd in de periode
van 2 februari tot 22 juni 2013.
Dit document is het eindverslag voor de afstudeerstage. Dit document geeft een beschrijving van de opdracht
en de manier waarop de opdracht is uitgevoerd. Met dit document ga ik aantonen dat ik voldoe aan de HBO
competenties. Naast de algemene competenties ga ik de competenties realiseren en ontwerpen aantonen.
In dit document wordt allereerst achtergrondinformatie gegevens over de betrokken partij en de aanleiding
van het project. Vervolgens zullen methoden en technieken worden uitgelicht die gebruikt zijn voor de
uitvoering van de opdracht. In het hoofdstuk “Proces” wordt een toelichting gegeven op de uitvoering van het
project en de uitvoering van de gekozen ontwikkelmethode. De gerealiseerde producten worden in het
hoofdstuk “Opgeleverde producten” uitgelicht. Tevens worden in dit hoofdstuk de gemaakte keuzes
verantwoord.
Tot slot worden aanbevelingen gegeven en wordt in het hoofdstuk “Evaluatie” geëvalueerd op het persoonlijk
handelen tijdens deze afstudeerstage.
Bijlagen zijn te vinden in het bijlagen document en op de daarin aanwezige cd.
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2

Bedrijfsomschrijving en projectachtergrond

Bij het afstudeerproject zijn meerdere verschillende partijen betrokken die elk een specifieke rol vervullen. Dit
hoofdstuk geeft een beschrijving van de organisatie en de rollen van de verschillende betrokkenen.
De opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van de politie Gelderland-midden (contactpersoon: Paul Bingen), als
onderdeel van het AIDA (Actiematig Informatie Delen en Analyseren) project. Met het bestaande LCS
(ontwikkeld aan de Radboud Universiteit Nijmegen) is het mogelijk om documenten automatisch te
classificeren op onderwerp.
Vanuit het project AIDA is het software bedrijf Isatis bezig geweest met een systeem voor het classificeren van
bestaande politiedossiers op politiethema’s zoals eerwraak of huisvredebreuk. Dit maakt het voor de politie
mogelijk om nieuwe thema’s toe te voegen aan het bestaande systeem zonder dat dit veel menselijke energie
kost.
De afstudeeropdracht is aan het begin van de stage inhoudelijk begeleid door professor C.H.A. Koster, emeritus
hoogleraar informatica aan de Radboud Universiteit en CEO van Phasar. De begeleiding in later overgenomen
door prof. Antal van den Bosch en dr. Suzan Verberne. De werkplek voor het uitvoeren van de opdracht was
ondergebracht bij de afdeling Digital Security van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De afstudeeropdracht wordt uitgevoerd als voorstel tot uitbreiding van het AIDA project. Dit hoofdstuk geeft
een beschrijving van het AIDA project. Tevens wordt een korte bedrijfsomschrijving gegevens van het bedrijf
Phasar B.V. dat nauw betrokken was bij mijn project.

2.1

AIDA

De politie, beveiligingsbedrijven en andere partijen volgen veel aangiften,
incidentmeldingen en andere beschikbare informatie. Door gebrek aan
mankracht is er beperkt inzicht in de toepasbaarheid van die informatie.
Door informatiebronnen te koppelen en softwarematig informatie uit de
gekoppelde bronnen te halen en te analyseren kan de beschikbare informatie
beter en sneller worden verwerkt. Daardoor kan de beschikbare mankracht
gerichter werken.
In het AIDA-project wil men met open-source softwareraamwerken een programma ontwikkelen waarmee
informatie uit het aangifteprogramma wordt gehaald en statistisch geanalyseerd. Deze analyse kan bestaan uit
trends, ontwikkelingen en verbanden tussen aangiften. Door het op een nieuwe manier analyseren van
beschikbare informatie in de veiligheidsketen kan men direct (nieuwe) actiematige (opsporings-)informatie
verkrijgen (AIDA - Actiematig Informatie Delen en Analyseren, 2011).
In het project past men de huidige stand der techniek van ‘information retrieval’ technologie toe op een nieuw
probleemgebied: automatische analyse van potentieel bruikbare opsporingsinformatie, met de intentie om de
bestaande techniek verder te ontwikkelen naar generieke, instantieerbare (i.e., ook voor andere
toepassingsdomeinen in te zetten) analysesoftware en deze verbinden aan een nieuwe samenwerkingswijze
binnen de veiligheidsketen.
Deelnemers aan het AIDA project:
-

Product Owners:
Politie Gelderland-Midden
Trigion beveiliging
Partners:
Isatis (ICT-partner)
Bureau Lentenaer (projectleiding)

In oktober 2012 is hierbij de firma Phasar gekomen als leverancier van softwaretechnologie en als
technologisch adviseur.
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2.2

Phasar B.V.

Phasar B.V. (Phrase-based High Accuracy Search and Retrieval) is
een klein start-up bedrijf op het gebied van professioneel zoeken
met als missie de transfer van Information retrieval technologie
van de Radboud Universiteit Nijmegen: automatische document
classificatie, linguïstische zoektechnologie, voortkomend uit het
project TM4IP (Text Mining for Intellectual Property).
Het bedrijf is opgericht door professor C.H.A. Koster en heeft momenteel (nog) geen werknemers in dienst.
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3

Opdracht

Dit hoofdstuk beschrijft de opdracht die is uitgevoerd in de afstudeerstage. Allereerst wordt de achtergrond en
probleemstelling omschreven alvorens de daaruit voortkomende opdracht wordt beschreven.

3.1

Achtergrond en probleemstelling

De alledaagse zoekopdrachten op het internet worden veelal uitgevoerd aan de hand van een query bestaande
uit sleutelwoorden. Wanneer de gebruiker niet vindt wat hij zoekt verandert hij de query om een gerichtere
zoekopdracht uit te voeren. Zoekresultaten worden bepaald aan de hand van de overeenstemming van
woorden uit de zoekquery met de woorden in het document. Dit betekent dat de resultaten die gevonden
worden afhankelijk zijn van de menselijke vaardigheid om een goede query op te stellen.
Wanneer gezocht wordt op een bepaald onderwerp kan het lastig zijn om een goede query op te stellen.
Fragment 3.1 is een fragment uit een nieuwsbericht van NU.nl.

PSV boekt magere zege op VVV-Venlo
PSV heeft zich zaterdag met een benauwde zege op VVV-Venlo gehandhaafd aan kop van de eredivisie.
De ploeg van trainer Dick Advocaat, met afstand de meest trefzekere van Nederland, wist zich met grote
moeite te ontdoen van de Limburgers: 2-0.
De supporters van PSV veerden na de vroege treffer van Memphis Depay alleen op toen Ola Toivonen zijn
rentree maakte. Vlak voor tijd zorgde Mark van Bommel voor opluchting in het Philips Stadion.
Een monsterscore leek in de maak toen PSV al na amper drie minuten op voorsprong stond. Depay, het
groeibriljantje van de Eindhovenaren die onder Advocaat nauwelijks kansen krijgt, bekroonde zijn
basisplaats met een doelpunt.
….
Fragment 3.1: nieuwsbericht NU.nl 2-3-2013
vollidig bericht/bron: http://www.nu.nl/sport/3357300/psv-boekt-magere-zege-vvv-venlo.html

Voor de meeste mensen is het eenvoudig te herkennen dat dit bericht over het onderwerp voetbal gaat. Echter
de term “voetbal” komt niet voor in het nieuwsbericht. Wanneer we precies alle documenten willen vinden die
over het onderwerp voetbal gaan, is het voor een mens lastig om een zoekquery te formuleren. Resultaten
zullen afhankelijk zijn van de manier waarop de persoon de query heeft geformuleerd. Het kan per persoon
verschillen welke termen worden geassocieerd met voetbal. De één formuleert het als “doelpunt sport
scheidsrechter …” terwijl een ander het formuleert als “Ajax PSV Eredivisie …”. Dit zal ongetwijfeld
verschillende resultaten opleveren.
Een alternatief is het zoeken op onderwerp waarbij gekeken wordt of een document aan een bepaald profiel
voldoet (classifier-based search) (Schühmacher, Classifier-Based Search in large document collection, 2011).
Aan de Radboud Universiteit te Nijmegen is het LCS (Linguistic Classification System) ontwikkeld. Deze maakt
het mogelijk om een classifier te trainen waarmee het mogelijk wordt documenten automatisch te classificeren
(Koster, The Linguistic Classification System LCS - User Manual Version 3.3, 2012). Bij het classificeren van een
document wordt een score berekent aan de hand van de voorkomende termen/termfrequenties en daarbij
behorende termscores uit de classifier.
Deze classifier kan worden gebruikt bij het zoeken naar documenten door middel van het opstellen van
meerdere queries met de belangrijkste termen uit de classifier. De heuristieken voor het genereren van deze
Afstudeerstage Danny Hendrix
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queries zijn beschreven in de afstudeerscriptie van Jelle Schühmacher (Schühmacher, Classifier-Based Search in
large document collection, 2011).
Het LCS systeem bestaat conceptueel uit 3 onderdelen (figuur 3.1):
-

De Seeder
De Refiner
De Selector

Figuur 3.1 toont een overzicht van de userinterface applicatie van LCS. Hierin zijn bestaande en nieuw toe te
voegen onderdelen aangegeven.

Figuur 3.1 LCS applicatie, bestaand en nieuw
In de Seeder worden ongeclassificeerde documenten handmatig beoordeeld op categorieën (onderwerpen).
De Seeder levert een trainset waarin documenten zijn gekoppeld aan categorieën. Categorieën bestaan uit een
aantal woorden/termen die kenmerkend zijn voor het onderwerp. De categorie “voetbal” zou bijvoorbeeld de
termen “doelpunt, wedstrijd …” kunnen bevatten. De Seeder gebruikt deze termen om documenten aan te
bieden die vermoedelijk bij de categorie horen, als ondersteuning voor het maken van een trainset.
De Refiner zal aan de hand van de trainset een classifier genereren. De classifier bestaat uit een lijst met
woorden die elk een gewicht hebben (Koster, The Linguistic Classification System LCS - User Manual Version
3.3, 2012). Dit gewicht kan zowel negatief als positief zijn. Woorden met negatieve gewichten zijn woorden die
niet kenmerkend zijn voor het onderwerp en worden veelal bepaald door documenten die zijn geclassificeerd
als behorend tot een andere categorie (tegendocumenten). Het refinen in de Refiner is een iteratief proces
waarbij de gebruiker de classifier trained totdat hij tevreden is met de classifier.
In het bestaande systeem levert de Selector component documenten op die door de classifier zijn
geclassificeerd als behorende tot een bepaalde categorie. Met deze Selector is het mogelijk de zogenaamde
Precision en Recall te berekenen van de classifier. Bij Recall wordt gekeken naar het aantal documenten over
het onderwerp die daadwerkelijk zijn geclassificeerd op het onderwerp. Bij Precision wordt gekeken naar het
aantal juist geclassificeerde documenten. Bij het classificeren van documenten wordt gestreven naar High
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Recall en High Precision waarbij zo veel mogelijk documenten worden geselecteerd en zo min mogelijk
documenten onjuist worden geselecteerd.
In de afstudeerstage zal een nieuwe selector component worden gerealiseerd dat documenten zoekt met een
classifier.
Voor het uitvoeren van een zoekopdracht hebben we een classifier nodig en een index over de documenten die
worden doorzocht, hieronder wordt kort omschreven hoe deze onderdelen kunnen worden verkregen.
Classifier
De classifier kan worden gegenereerd vanuit een aantal traindocumenten die handmatig zijn geclassificeerd.
Door een aantal positieve en negatieve voorbeelden te geven van een bepaald onderwerp kan het LCS een
classifier generen door scores te berekenen over de voorkomende termen. Om traindocumenten te vinden kan
gebruik worden gemaakt van bestaande API’s van zoeksystemen als Google en Twitter. Dit project beperkt zich
tot Twitter.
Index
Het real-time zoeken van documenten is uiteraard niet haalbaar vanwege de grootte van het internet en de
beperkingen van API’s op online zoeksystemen, zoals de API van search.twitter.com. Veelal wordt gebruik
gemaakt van een index waarin woorden zijn gekoppeld aan documenten. In het hoofdstuk “Methoden en
Technieken” wordt een uitgebreidere uitleg gegeven over een index. Kort gezegd bestaat een index uit een
woordenlijst met referenties naar documenten.
Het heeft de voorkeur om gebruik te maken van een bestaande index van bijvoorbeeld Google of de Politie.
Deze instanties zijn echter niet erg vrijgevend wat betreft deze gegevens. Een andere mogelijkheid is zelf een
index te generen.
In dit project zal voor het maken van een index een aangepaste crawler worden gerealiseerd die een deel van
het internet indexeert. In figuur 3.1 is te zien hoe de crawler wordt geïntegreerd in de LCS applicatie en aansluit
op de Webber. Het plan was deze crawler in dit afstudeerproject toe te passen op het nl-domein met
Nederlandstalige tekst. Tijdens het project is besloten het zoeken te beperken tot een subset hiervan: een
bestaand corpus van Twitterberichten van de Radboud Universiteit (Tjong Kim Sang, 2011). De Indexer die te
zien is in figuur 3.1 maakt het mogelijk een index te generen over (een deel van) deze corpus.
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3.2

Opdrachtomschrijving

In mijn afstudeerstage zal ik een nieuwe Selector component (Webber) ontwikkelen die gegeven een classifier
documenten van het internet zoekt die voldoen aan het gegeven profiel. De Webber zal gebruik maken van een
index gegenereerd over documenten van het internet. De Webber levert de URL’s op van documenten die
voldoen aan de gegeven classifier. De gebruiker kan vervolgens de documenten bekijken door de URL te
bezoeken.
Als voorwerk zal een crawler worden gerealiseerd die teksten van het internet indexeert.
Tijdens de uitvoering van het project is besloten dat het systeem wordt getest aan de hand van
Twitterberichten. De index die gebruikt wordt door de Webber heeft in dit geval geen URL’s maar beschikt over
het gehele Twitterbericht. Het resultaat van de Webber is bij het zoeken in Twitterberichten een lijst met
gevonden berichten.
In figuur 3.1 is te zien hoe de nieuwe Webber component is geïntegreerd in het bestaande systeem.
De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
Crawler
Maakt een Lucene index
Indexeert alleen Nederlandstalige tekst
Beperkt tot nl-domein
Configureerbaar crawlgebied door middel van het opgeven van URL’s (seeds)
Gebaseerd op een open-source crawler
Webber
Vindt documenten uit een index die relevant zijn volgens een gegeven classifier
Gebaseerd op de heuristische oplossing van het knapsack-probleem, beschreven in het afstudeerwerk van
Jelle Schumacher (Schühmacher, Classifier-Based Search in large document collection, 2011)
Na-classificatie met LCS
Getest door een praktijktest met externe deelnemers ter evaluatie van bruikbaarheid en efficiëntie
Implementatie in bestaande UI applicatie
Integratie Webber, zoeken naar webdocumenten
Integratie Crawler
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4

Methoden en technieken

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke ontwikkelmethode wordt gebruikt voor de uitvoering van het project.
Daarnaast wordt aangegeven welke technieken zijn gebruikt voor de realisatie van het project.

4.1

Ontwikkelmethode

De ontwikkelmethode die ik heb gebruikt tijdens mijn afstudeerstage is een combinatie van een aantal
bestaande ontwikkelmethodes. Voor de verantwoording en onderbouwing voor de keuze van de
ontwikkelmethode verwijs ik naar het plan van aanpak in bijlage 1. Hieronder volgt een korte omschrijving van
de gekozen ontwikkelmethode. In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op de uitvoering van de beschreven
methode.
Als basis zijn de ontwikkelmethodes XP (eXtreme Programming) en Scrum gebruikt. XP is gericht op projecten
waar het ontwerp en implementatie niet vooraf vast staat. In mijn project wordt de Webber gerealiseerd. Het
ontwerp van dit component kan niet exact vooraf worden vastgesteld. Daarnaast zal de implementatie
mogelijk wijzigen als blijkt dat het systeem niet de gewenste resultaten oplevert bij een praktijktest. Scrum
biedt de mogelijkheid het systeem op te delen in sprints. Dit maakt het project planbaar.
Er wordt gewerkt in sprints van 2 weken. Producten zijn aan het begin van elke sprint gepland. Net als bij
Scrum en RUP (Rational Unified Process) wordt gebruik gemaakt van een productbacklog. Deze bevat alle
onderdelen die opgeleverd dienen te worden tijdens het project. Ook wordt gebruik gemaakt van een
sprintbacklog voor elke sprint. Dit maakt het eenvoudig een planning op te stellen voor elke iteratie. Aan het
einde van elke sprint wordt een deel van de software opgeleverd.
Voor de Webber wordt een “Analyse en Ontwerp” document gemaakt. Het ontwerp wordt net als bij XP
regelmatig bijgesteld wat zorgt voor een goede structuur in de software wanneer het systeem wordt
opgeleverd. Het ontwerp wordt opgesteld aan de hand van requirements die in overleg met de opdrachtgever
zijn vastgesteld. Net als bij EVO wordt een top 10 opgesteld van functionele eisen en performance
requirements.
Software wordt getest door middel van unit tests die regelmatig worden herhaald. Code wordt beheerd door
gebruik te maken van het versiebeheersysteem Git. Code wordt regelmatig gerefactord en er wordt gebruik
gemaakt van een codeerstandaard.
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4.2

Technieken

Het bestaande systeem is ontwikkeld in Java. De Webber diende ook in Java ontwikkeld te worden en aan te
sluiten op de gebruikersinterface van de LCS applicatie.
Hieronder volgt een omschrijving en verantwoording van de belangrijkste technieken die zijn gebruikt voor het
uitvoeren van het project.
Crawler
Voor het indexeren van een deel van het internet is gebruik gemaakt van een bestaande open-source crawler.
Deze heb ik aangepast zodat het aansluit op de wensen voor de te genereren index. De keuze voor de opensource crawler is verantwoord in een onderzoek document dat te vinden is in bijlage 4. De conclusie van dit
onderzoek is dat Crawler4j het meest geschikt is als basis voor mijn crawler.
Crawler4j is een Java library die het mogelijk maakt het web te crawlen. Het
crawlen begint vanuit een aantal seed URL’s. Deze worden in een database
geplaatst. De crawler zal vervolgens de URL’s uit de database crawlen. URL’s uit
de documenten worden vervolgens in de database geplaatst. Een belangrijk
voordeel van crawler4j is dat het crawlen kan worden onderbroken. Wanneer het systeem vastloopt, kan de
database gewoon worden geopend en kan de crawler verdergaan met crawlen (Ganjisaffar, 2012).
Index
Het doel van de Webber is het zoeken naar documenten. Wanneer gezocht wordt in een grote verzameling van
documenten is het niet verstandig om bij elke zoektocht alle documenten 1 voor 1 te doorzoeken. Om het
zoeken in een grote verzameling van documenten te versnellen wordt gebruik gemaakt van een index.
Deze index is vergelijkbaar met het register in een boek. In de index is opgeslagen in welke documenten
bepaalde woorden voorkomen.
Er zijn verschillende manieren om een index op te bouwen.
In een standaard index wordt per document bijgehouden welke woorden voorkomen in het document (figuur
4.1).

Figuur 4.1 Index
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Bij full-text search wordt veelal gebruik gemaakt van een inverted index. Bij een inverted index worden
woorden gekoppeld aan documenten waarin ze voorkomen (figuur 4.2). Bij het zoeken op woorden kan
vervolgens eenvoudig worden achterhaald in welke documenten de woorden voorkomen.

Figuur 4.2 Inverted index
De Webber gebruikt full-text search voor het zoeken naar documenten. Voor efficiëntie zal daarom gebruik
worden gemaakt van een inverted index.
Het aantal libraries met ondersteuning voor inverted-indexing
voor Java is beperkt. Het bestaande LCS maakt gebruik van Lucene
(versie 3). Om die reden is besloten dat ook de Webber gebruik zal
maken van Lucene. Voor het zoeken naar documenten zal gebruik worden gemaakt van Lucene versie 4. De
nieuwste versie is verder geoptimaliseerd om efficiënter en dus sneller te kunnen zoeken (Kisselmann, 2012).
De structuur van de Webber wordt zo ontwikkeld dat er mogelijkheden tot uitbreiding zijn voor ondersteuning
van andere typen index.
De manier waarop Lucene kan worden aangeroepen is vergelijkbaar met het werken met een database. Een
document wordt toegevoegd als rij en heeft meerdere velden (kolommen). Voor elk veld kan worden
aangegeven of de inhoud dient te worden geïndexeerd en/of volledig opgeslagen. Dit biedt de mogelijkheid om
META data van een document op te slaan in een niet-geïndexeerd veld. In dit project wordt bijvoorbeeld een
veld “location” gebruikt om de URL op te slaan van een webdocument.
Voor het indexeren van tekst wordt gebruik gemaakt van een Analyzer (figuur 4.1 en figuur 4.2). Deze Analyzer
bepaalt hoe woorden worden geïndexeerd. Bij gebruik van een Nederlandstalige Analyzer (DutchAnalyzer)
worden bijvoorbeeld woorden als “wordt”, “word” en “worden” geïndexeerd als “word”. Daarnaast beschikt de
Analyzer over een lijst van stopwoorden die niet worden geïndexeerd. Dit zorgt ervoor dat de grootte van de
fysieke index beperkt blijft. Dit betekent wel dat de originele tekst niet meer is terug te halen uit de index
(tenzij aangegeven bij het maken van de index).
Wanneer gezocht wordt in een index wordt aangegeven in welk veld de opgegeven termen moeten
voorkomen.
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Classifier based search
Zoals beschreven wordt in het project gebruik gemaakt van de heuristieken van CBS (Classifier based search)
voor het generen van queries. Deze heuristieken zien er als volgt uit (Schühmacher, Classifier-Based Search in
large document collection, 2011):
procedure FindDocuments(i,n,w,q,,rs)
H <- Set()
score <- ∑
if score >  then
H <- Query(q)
else if i  n then
return H
else if score + rs  
return H
else if isEmpty(Peek(q)) then
H <- findDocuments(i+1, n, w, q U , , rs H <- H U findDocuments(i+1, n, w, q, , rs end if
end if
return H
end procedure

)
)

De recursieve methode FindDocuments levert een lijst van docIDs op die wordt gevonden bij het uitvoeren van
meerdere queries.
i

geeft de index

n geeft het aantal termen uit het profiel
w geeft een lijst van termgewichten
q geeft een binaire representatie van de query
 geeft de threshold die bepaalt of de tekst aan de classifier voldoet (deze wordt gegenereerd door het
LCS bij het maken van een classifier of wordt handmatig opgegeven)
rs geeft de som van de resterende termgewichten
De variabele score berekent de score van de uit te voeren query aan de hand van de termgewichten uit de
classifier over de termen uit de query. Indien deze score groter is dan de threshold betekent dit dat
documenten die alle woorden uit de query bevatten voldoen aan het profiel. Indien de score van de query
lager is dan de threshold worden meer termen toegevoegd.
De parameter rs geeft de resterende score (remaining score) van de overige termen. Indien de score van de
query opgeteld bij de resterende score lager is dan de threshold, betekent dit dat het geen zin meer heeft om
termen toe te voegen aan de query. De score van deze queries zal nooit hoger zijn dan de threshold.
Indien de score van de query lager is dan de threshold, geeft de procedure de resultaten van het uitvoeren van
alle queries met deze term en alle resultaten van queries zonder deze term, die wel boven de threshold scoren.
Voor optimalisatie wordt een peek uitgevoerd. In een peek wordt gezocht met de query totdat er minimaal 1
document wordt gevonden. Als de peek niets oplevert, zullen queries met meer termen ook niets opleveren.
Ontwerp en analyse
Bij de analyse en het ontwerp heb ik gebruik gemaakt van UML (Unified Modeling Language).

Afstudeerstage Danny Hendrix

Pag. 14/35

5

Proces

De stageperiode is op te delen in 2 fasen. De eerste fase is voornamelijk besteed aan het kennis opdoen over
het onderwerp tekstclassificatie. Daarnaast ben ik in de eerste fase bezig geweest met de realisatie van de
crawler.
In de tweede fase ben ik begonnen met het analyseren, ontwerpen en realiseren van de Webber. Ik ben
begonnen met een analyse van bestaande code van CBS (classifier based search) gemaakt door Jelle
Shühmacher. Samen met de opdrachtgever professor Koster heb ik requirements opgesteld voor de Webber..
Aan de hand van de requirements heb ik een analyse en ontwerp document opgesteld (bijlage 3). Tijdens de
realisatie heb ik dit ontwerp regelmatig bijgesteld. Zoals verwacht en in het plan van aanpak is beschreven is de
structuur van de Webber enkele malen veranderd. Vanuit het eerste ontwerp ben ik begonnen met de
realisatie van de Webber.
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het uitvoeren van de ontwikkelmethode. De gemaakte keuzes worden
beschreven in hoofdstuk 6.

5.1

Uitvoering ontwikkelmethode

Bij het uitvoeren van het project heb ik gebruik gemaakt van een ontwikkelmethode waarbij ik heb gewerkt in
sprints van 2 weken. Aan het begin van elke sprint heb ik een sprintplanning gemaakt waarin taken gepland
werden voor 2 weken. Het gebruik van sprints zorgde voor goede tussentijdse evaluaties waarin kon worden
bepaald of de globale planning kon worden gehaald.
In bijlage 2 is de globale planning te zien van het project. De planning is tussentijds bijgewerkt om aan te sluiten
op de veranderde situatie. Op het moment dat er duidelijkheid was over het vervolg van de stage heb ik een
nieuwe planning gemaakt voor het vervolg van de stage.
In de planningen is te zien dat voornamelijk de tijd voor de praktijktest is ingekort. In het plan van aanpak was
de praktijktest al opgenomen bij de risico’s. Het was nog onduidelijk hoe de praktijktest zou worden
uitgevoerd. Doordat hiervoor genoeg tijd was ingepland aan het begin van de afstudeerstage, was het mogelijk
in te springen op de situatie.
De meeste producten zijn uitgevoerd volgens het geplande schema. In de eindplanning is de praktijktest
verschoven naar de week van 3 juni. De belangrijkste onderdelen van het eindproduct waren op dat moment
gerealiseerd. De resterende periode is besteed aan het verder uitbreiden van het systeem.
Als hulpmiddel voor het uitvoeren van de ontwikkelmethode is gebruik gemaakt van ScrumDo (ScrumDo, 2012)
waarin de sprintplanningen zijn beheerd.

Afstudeerstage Danny Hendrix

Pag. 15/35

Sprints
Tijdens de uitvoering van de sprints zijn er op veel momenten taken bijgekomen. In het plan van aanpak is hier
al rekening mee gehouden omdat de realisatie van bepaalde onderdelen nog onduidelijk waren. Dit maakte het
soms lastig om een sprintplanning te maken aan het begin van de sprint. Om die reden zijn bij de laatste sprints
niet meer alle uren ingepland maar alleen de belangrijkste taken voor de sprint. Alle sprintplanningen zijn terug
te vinden in bijlage op de cd.
Communicatie
De opdracht werd uitgevoerd onder leiding van en in opdracht van professor Koster en later onder leiding van
prof. Antal van den Bosch en dr. Suzan Verberne.
De voortgang werd wekelijks geëvalueerd. Omdat ik in het begin nog weinig kennis had over het onderwerp
tekstclassificatie en professional search, was er dagelijks contact met professor Koster. Met de begeleiders is
elke week een voortgangsgesprek gevoerd waarin ik een demonstratie heb gegeven van de voortgang.
Daarnaast is elke 2 weken een voortgangsverslag en sprintplanning verstuurd naar de afstudeerbergeleider van
de HAN (zie bijlagen). De voortgangsverslagen zijn te vinden in de bijlagen op de cd.
Code beheer
Voor het beheren van de source code is gebruik gemaakt van het versiebeheersysteem Git gehost op het
netwerk van de Radboud Universiteit. De repository van de Active Learning applicatie is gehost op BitBucket
(Atlassian, 2012) om de source te kunnen delen met de mede-afstudeerder. Er is gekozen voor Git omdat ik in
het verleden alleen met SVN heb gewerkt, in dit project wilde ik een nieuwe ervaring opdoen.
Style guidelines zijn opgesteld in het “Analyse en Ontwerp” document van de Webber, te vinden in bijlage 3.
Om het systeem te testen zijn unit tests geschreven. Het beheren van de code is daarmee niet afgeweken van
de vooraf opgestelde methode in het plan van aanpak.
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5.2

Geplande en gerealiseerde elementen

De producten die genoemd zijn in het plan van aanpak zijn grotendeels gerealiseerd. Naast de geplande
elementen zijn er een aantal extra kern elementen toegevoegd. Tijdens het project is besloten dat het zoeken
wordt beperkt tot het zoeken naar Twitterberichten. Om dit mogelijk te maken is er een index nodig met
Twitterberichten. Hiervoor is een indextool gerealiseerd die een Lucene index maakt over een bestaande
corpus van de Radboud Universiteit.
Een tweede belangrijke toevoeging is de mogelijkheid in de Active Learning applicatie om Twitterberichten als
traindocumenten te zoeken. Traindocumenten worden gebruikt voor het genereren van een classifier waarmee
gezocht wordt.
Onderdeel

Geplanned

Status

Crawler

Ja

beperkt getest/geëvalueerd

Maakt een Lucene index

Ja

gerealiseerd

Indexeert alleen Nederlandstalige tekst

Ja

gerealiseerd

Beperkt tot nl-domein

Ja

gerealiseerd

Configureerbaar crawlgebied door middel van het opgeven van
urls (seeds)

Ja

gerealiseerd

Gebaseerd op een open-source crawler

Ja

gerealiseerd

Webber

Ja

gerealiseerd

Vindt documenten uit een index die relevant zijn volgens een
gegeven classifier

Ja

gerealiseerd

Gebaseerd op de heuristische oplossing van het knapsackprobleem, beschreven in het afstudeerwerk van Jelle
Schumacher (Schühmacher, Classifier-Based Search in large
document collection, 2011)

Ja

gerealiseerd

Na-classificatie met LCS

Ja

gerealiseerd

Getest door een praktijktest met externe deelnemers ter
evaluatie van bruikbaarheid en efficiëntie

Ja

beperkt getest

Indexeertool voor indexeren Twittercorpus RU

Nee

gerealiseerd

Implementatie in bestaande UI applicatie

Ja

gerealiseerd

Integratie Webber, zoeken naar webdocumenten

Ja

gerealiseerd

Integratie Webber, zoeken naar Twitterberichten

Nee

gerealiseerd

Zoeken naar train-Twitterberichten

Nee

gerealiseerd

Integratie Crawler

Ja

gerealiseerd

Integratie Indexeer tool

Nee

gerealiseerd
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6

Opgeleverde producten

Dit hoofdstuk beschrijft de uiteindelijk opgeleverde producten en de daarbij gemaakte keuzes. De producten
die uiteindelijk zijn gerealiseerd zijn:
-

Crawler
Webber
Indexeertool
integratie in bestaande userinterface

De indexeertool is een eenvoudige tool en wordt in dit hoofdstuk niet verder toegelicht. Over de overige
producten volgt een omschrijving en tevens de methode waarop de kwaliteit is beoordeeld. De gerealiseerde
producten zijn te vinden in de bijlagen op de CD.

6.1

Crawler

De crawler die ik heb gerealiseerd is een tool voor het maken van een index die de Webber kan gebruiken voor
het zoeken naar documenten. De gerealiseerde crawler wordt in dit project beperkt tot het nl-domain en
Nederlandstalige tekst.
In figuur 6.1 is het proces diagram te zien van de gerealiseerde crawler.

Figuur 6.1 Proces diagram crawler
De gebruiker geeft een lijst van seed URL’s. Deze seeds worden in een lokale database geplaatst. De crawler
gaat vervolgens de URL’s uit de database verwerken waarbij elke pagina wordt gedownload. Uit de pagina
worden alle verwijzingen naar andere pagina’s in de database geplaats die voldoen aan de reguliere expressies
die bepalen of een URL in het nl domein zit. De inhoud van de pagina wordt geïndexeerd indien de tekst
Nederlandstalig is. Het crawlen stopt wanneer er geen URL’s meer in de database zitten.
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De crawler is multi-threaded om meerdere pagina’s tegelijkertijd te kunnen verwerken. De snelheid van het
crawlen is voornamelijk afhankelijk van de internetverbinding.
In onderstaande code is te zien hoe een document wordt toegevoegd aan de index.
static final String FIELD_URL = "title";
static final String FIELD_CONTENT = "content";
..
private void addDoc(IndexWriter w, String file, String content) throws IOException
{
Document doc = new Document();
//url field
FieldType options = new FieldType();
options.setStoreTermVectors(false);
options.setStored(true);
options.setIndexed(false);
doc.add(new Field("file",file,options));
//content field
options.setStored(false);
options.setIndexed(true);
doc.add(new Field("content",content,options));
w.addDocument(doc);
}

De structuur van een Lucene index is te vergelijken met een Database. Een index bestaat uit documenten (rijen
in een database). Elk document heeft één of meerdere Fields (kolom bij database). Per Field kan worden
aangegeven of de tekst moet worden opgeslagen als volledige tekst of dat de tekst geïndexeerd dient te
worden. In dit geval worden de URL’s als volledige tekst opgeslagen en de inhoud van de pagina wordt
geïndexeerd.
Nl-domein
De crawler dient alleen webpagina’s op het nl-domein te indexeren. De crawler library die ik als basis heb
gebruikt (Crawler4J) heeft een methode “public boolean shouldVisit(WebURL url)” die bepaalt of een URL moet
worden gecrawld. Dit maakt het voor mij eenvoudig om de crawler alleen op het nl-domein te laten crawlen. In
deze methode wordt aan de hand van een reguliere expressie bepaald of een pagina moet worden gecrawld. In
bijlage 5 zijn de gebruikte reguliere expressies uitgelegd en verantwoord.
Nederlandstalige filter
Onderdeel van de crawler is de Nederlandetalige tekst filter. In overleg met de opdrachtgever (prof. Koster) is
besloten dat deze filter niet heel gecompliceerd hoeft te zijn, de snelheid van het filteren is belangrijker. Het is
daarbij niet erg als een klein aantal niet-Nederlandstalige webpagina’s door de filter komen en worden
geïndexeerd.
Er is besloten dat de filter tekst filtert aan de hand van een lijst met Nederlandstalige woorden. Er is gebruik
gemaakt van woordenboek (in de vorm van een lijst) opgesteld door Stichting OpenTaal (OpenTaal, 2013). Dit
woordenboek bestaat uit ongeveer 187.000 Nederlandstalige woorden. De filter vergelijkt de woorden uit een
tekst met de woorden uit het woordenboek. Wanneer een bepaald percentage wordt bereikt is de tekst
herkend als Nederlandstalige tekst.
Er zijn verschillende manieren om de woorden van een tekst te vergelijken met de woorden uit het
woordenboek.
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Methode 1
De eenvoudigste manier is de tekst woord voor woord
lezen en kijken of het in het woordenboek zit (Figuur
6.2). Aan het einde van de tekst wordt aan de hand
van het aantal gevonden woorden en het totaal
aantal woorden een percentage berekent. Deze
methode is erg inefficiënt. Bij elk woord moet in het
hele woordenboek worden gezocht naar het woord,
ook wanneer woorden vaker voorkomen in de tekst.
Methode 2
Een betere methode is een woordenlijst maken van
het document. De woordenlijst van het document kan
vervolgens worden vergeleken met de woorden uit
het woordenboek. Op deze manier hoeven woorden
met een hogere woordfrequentie dan 1 maar 1 keer
te worden opgezocht in het woordenboek. Dit
betekent nog steeds dat elk uniek woord uit het
document moet worden vergeleken met alle woorden
uit het woordenboek.

Figuur 6.2 Filter Nederlandstalige tekst woord
voor woord

Wanneer we woorden uit het woordenboek en de
woordenlijst van het document sorteren op alfabet
kunnen we de lijsten gelijktijdig met elkaar vergelijken
(Figuur 6.3). Op deze manier hoeft de woordenlijst bij
het filteren maar 1 keer worden doorlopen.
Figuur 6.3 Filter Nederlandstalige tekst alfabetisch

Methode 3
Een andere methode voor het vergelijken van 2 woordenlijsten is
gebruik te maken van een Trie. Bij een Trie wordt een boomstructuur
gebruikt om te bepalen welke woorden zijn toegestaan. In de Trie in
figuur 6.4 zijn de woorden boom, boon, boor, bom en bomen
toegestaan. Wanneer we een volgend woord opzoeken hoeven er maar
een beperkt aantal stappen worden genomen afhankelijk van hoe
verschillend de woorden zijn. Bij deze methode worden letters
vergeleken in plaats van woorden letter voor letter te vergelijken. Deze
methode is een stuk gecompliceerder en levert een beperkte winst op.
Vanwege de complexiteit van methode 3 is gekozen dat bij de crawler
gebruik wordt gemaakt van methode 2.

Figuur 6.4 Voorbeeld Trie
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Om een nauwkeuriger percentage te berekenen kan
de woordfrequentie worden gebruikt bij het
berekenen van het percentage (Figuur 6.5). Dat
betekent dat bijvoorbeeld stopwoorden meer
bijdragen aan de score. Stopwoorden zijn belangrijk
voor het herkennen van een taal.

Figuur 6.5 Filter Nederlands tekst alfabetisch met
woordfrequentie

De implementatie van het beschreven principe ziet er als volgt uit:
private float compareTermVectors(Terms vector1, Terms vector2) throws IOException
{
TermsEnum vector1it = vector1.iterator(null);
TermsEnum vector2it = vector2.iterator(null);
v2term = vector2it.next().utf8ToString();
int count = 0;
int total = 0;
BytesRef bytes1, bytes2;
String v1term,v2term;
Int comp;
while((bytes1 = vector1it.next()) != null)
{
v1term = bytes1.utf8ToString();
comp = v1term.compareTo(v2term);
while(comp > 0)
{
bytes2 = vector2it.next();
if(bytes2 == null)
break;
v2term = bytes2.utf8ToString();
comp = v1term.compareTo(v2term);
}
if(comp == 0)
count += vector1it.totalTermFreq();
total += vector1it.totalTermFreq();
}
if(total == 0)
return 0.0f;
return (float)count/(float)total*100;
}

Voor het ophalen van de woordenlijst wordt gebruik gemaakt van Lucene. Dit levert een termvector met
termen en bijbehorende termfrequentie op. Door middel van een iterator wordt er door de lijsten gelopen. Bij
elk woord uit de lijst van documentwoorden (vector1) wordt de positie in de interator van de andere lijst
(vector2) doorlopen totdat het woord gelijk of groter is dan het woord in vector1. Indien een woord in de
woordenlijst zit wordt de frequentie opgeteld bij de totaal gevonden termfrequentie (count). De methode
geeft uiteindelijk het percentage van de overeenkomende woorden (aan de hand van de woordfrequentie).
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Kwaliteit
De kwaliteit van de crawler is gewaarborgd doormiddel van unit tests en handmatige testmetingen.
In onderstaande code zijn unit tests te zien die zijn gebruikt voor het testen van de reguliere expressie die
wordt gebruikt bij het bepalen of een URL bij het nl-domein hoort.
@Test
public
@Test
public
@Test
public
@Test
public
@Test
public
@Test
public
@Test
public

void domain0() { assertEquals(true,"nu.nl".matches(domainPattern)); }
void domain1() { assertEquals(true,"vogels.natuur.nl".matches(domainPattern));}
void domain2() { assertEquals(true,"bnn.nl".matches(domainPattern));}
void domain3() { assertEquals(false,"nl.google.com".matches(domainPattern));}
void domain4() { assertEquals(false,"nl".matches(domainPattern));}
void domain5() { assertEquals(false,"nl.com".matches(domainPattern));}
void domain6() { assertEquals(false,"cnn.nle".matches(domainPattern));}

Bij het testen van de reguliere expressies heb ik zoveel mogelijk randgevallen getest zoals “nl.com” en “nl”.
Performance
Om de performance van de crawler te meten is een tijdmeting gedaan over het indexeringsproces. Hierbij werd
de crawler lokaal getest op 3000 NRC nieuwsberichten.
Grafiek 6.1 geeft de totale tijd in milliseconde van het Nederlandstalige filter proces. Hierin is te zien dat de
gemiddelde tijd iets hoger is naarmate de documenten groter worden. Er zijn een aantal uitschieters bij de
meting. Dit is mogelijk veroorzaakt door externe factoren. In de grafiek is te zien dat de filter over het
algemeen erg snel is.

Grafiek 6.1: Tijdmeting in milliseconden Nederlandstalige tekst filter naarmate de documenten
groter worden
Bij het indexeren geldt dat naarmate de documenten groter worden de gemiddelde tijd per byte lager wordt.
Dit wordt veroorzaakt door vaste operaties die bij elk document evenveel tijd kosten. Verwacht is dat het
indexeren meer tijd in beslag neemt naarmate de index groter wordt. Uit de metingen (te vinden in bijlage 6)
blijkt dat hierin geen duidelijke stijging is.
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6.2

Webber

De Webber die ik heb gerealiseerd is een Selector component van het LCS dat documenten zoekt met een
classifier. Om documenten te zoeken wordt gebruik gemaakt van een index. De Webber maakt gebruik van de
CBS (Classifier Based Search) heuristieken beschreven door Jelle Schühmacher.
Vanuit de bestaande code van CBS is de Webber verder uitgebreid en geoptimaliseerd.
Hieronder volgt het klassendiagram van de Webber. Het klassendiagram wordt toegelicht en verantwoord in
het “Analyse en Ontwerp” document van de Webber, te vinden in bijlage 3.

Eén van de voornaamste taken die is toegevoegd aan CBS is het zoeken in een index met Twitterberichten. In
het bestaande concept werd gezocht naar webdocumenten in een index die gemaakt is door een crawler. Deze
index heeft alleen een geïndexeerd veld van de inhoud van de documenten (geen stopwoorden etc.) om de
index klein te houden. Dat betekent dat het niet mogelijk is om de volledige tekst uit de index te halen. Om
toch een na-classificatie te kunnen doen om een score te berekenen met de classifier, worden de gevonden
documenten gedownload.
Bij Twitterberichten zou een zelfde constructie ook gebruikt kunnen worden. De lengte van Twitterberichten is
echter beperkt en de termfrequentie is vaak laag. Dat betekent dat de grootte van de index niet veel groter
wordt wanneer de volledige tekst wordt opgeslagen. Uit een test bleek dat een index over ongeveer 21 miljoen
berichten ongeveer 3.0 GB wordt en bij het opslaan van de volledige tekst ongeveer 3.7 GB.
Wanneer tekst al uit de index kan worden gehaald kan het zoeken worden versneld omdat documenten niet
opnieuw gedownload hoeven te worden. Om deze redenen heb ik ervoor gekozen om de inhoud van de
Twitterberichten op te slaan in de index waardoor het proces van de bestaande code veranderd.
Zoals eerder genoemd is tijdens het project bepaald dat er geen aandacht meer wordt besteed aan het zoeken
naar webdocumenten, maar dat de volledige aandacht uitgaat naar Twitterberichten. Daar het mogelijk is dat
in de toekomst het systeem wordt uitgebreid naar webdocument-zoeken, heb ik bij het ontwerpen een
structuur toegepast die deze mogelijkheid biedt. In figuur 6.6 is een fragment te zien uit het klassendiagram
van de Webber.
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In de parent klasse SearchTask worden algemene
taken uitgevoerd zoals het maken van queries. In de
child klassen LuceneSearcher en
LuceneSearcherDownload wordt bepaalt hoe de
inhoud van documenten wordt verkregen om
vervolgens een score te berekenen.
Een optimalisatie die ik heb toegevoegd aan de
bestaande code van CBS is de manier waarop scores
worden berekent van de gevonden documenten.
Nadat documenten zijn gevonden wordt een naclassificatie gedaan. Bij de na-classificatie wordt een
score berekent met de classifier. Voor het berekenen
van deze score wordt de termfrequentie gebruikt. Om
deze te verkrijgen wordt gebruik gemaakt van Lucene.
In de bestaande code van CBS werd eerst elk
document toegevoegd in een index. In een volgende
fase werd elk document uit de index gehaald om de
termfrequentie te verkrijgen. Om een document uit de
Figuur 6.6 Fragment uit klassendiagram Webber
index te halen werd bij elk document het veld docID
(ontwerp document Webber)
toegekend met een uniek id. Bij het berekenen van de
score werd het document gezocht aan de hand van
het docID veld. Zoals eerder vermeld kan het zoeken naar een document in een index een zware taak zijn, met
name als er veel documenten worden gevonden in de eerste fase en dus de index veel documenten bevat.
Bij de realisatie van de Crawler deed een soortgelijke situatie zich voor. Voor het bepalen of een tekst
Nederlandstalig is, wordt gebruik gemaakt van Lucene voor het verkrijgen van de woordenlijst/termfrequenties
(hoofdstuk 6.1). In plaats van het indexeren van alle documenten alvorens de termfrequenties vast te stellen,
wordt in mijn implementatie van de crawler voor elk document een tijdelijke index gemaakt in het geheugen.
Hierdoor zit er maar 1 document in de index, waardoor het eenvoudig is dit document weer uit de index op te
halen. Na het verkrijgen van de termfrequenties wordt de index weer uit het geheugen verwijderd. Het
gebruiken van een tijdelijke index resulteerde in een aanzienlijke tijdwinst. Bij een zoekopdracht met een
classifier en een index die 50 documenten oplevert duurde het zoekproces ongeveer 8 seconden. Met de
verbeterde methode duurde dezelfde taak ongeveer 1 seconde.
Een andere uitbreiding die ik heb gerealiseerd bij CBS is het zoeken op meerdere categorieën. Bij het zoeken op
meerdere categorieën kan onderscheid gemaakt worden tussen het zoeken naar documenten die aan 1 van de
gegevens categorieën voldoen (OF) of het zoeken naar documenten waarbij de documenten moeten voldoen
aan alle categorieën (AND).
Het zoeken naar documenten die aan 1 categorie voldoen is eenvoudig te realiseren door de heuristieken van
CBS (beschreven in hoofdstuk 4) afzonderlijk toe te passen op elke categorie.
Om de documenten te vinden die aan alle categorieën voldoen moeten de documenten voor elke categorie
boven de threshold scoren. De heuristieken van CBS kunnen worden gebruikt voor het vinden van alle queries
van een categorie die boven de threshold scoren. Door de queries van de categorieën te combineren ontstaan
queries die voor elk categorie boven de threshold scoren. Om dit te realiseren heb ik een uitwerking gemaakt
van de uitbreiding van de heuristieken van CBS:
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procedure FindDocuments(p,i,n,w,q,,rs)
H <- Set()
score <- ∑
if p == 0 then
H <- Query(q)
else if score >  then
if isEmpty(Peek(q)) then
H <- FindDocuments(p-1, 0, n, w, q, , rs)
end if
else if i 
then
return H
else if score +
 
return H
else
if isEmpty(Peek(q)) then
H <- FindDocuments(p, i+1, n, w, q U
, ,
H <- H U FindDocuments(p, i+1, n, w, q, ,

-

)
)

end if
end if
return H
end procedure

Indien de threshold bereikt wordt bij een categorie p wordt het resultaat teruggegeven met de query en alle
mogelijk queries van de overige categorieën.
Een alternatieve methode is het genereren van alle queries van de profielen en permutaties hierover
uitvoeren. Dit zal vermoedelijk efficiënter zijn bij een grotere hoeveelheid categorieën omdat dit langere
queries oplevert. In verband met de tijd zijn deze methoden niet vergeleken, wel zijn beide methoden
gerealiseerd.
Bij het zoeken op meerdere categorieën is het mogelijk dat dezelfde queries en peeks vaker worden
uitgevoerd. Bij een grote index is het uitvoeren van een query een zware taak. Om dit te optimaliseren wordt
bijgehouden welke queries zijn uitgevoerd. Door het toepassen van een Trie structuur kan op een efficiënte
manier worden bepaald of een query al is uitgevoerd.
De query wordt opgedeeld in woorden en alfabetisch
gesorteerd. In de Trie heeft elk woord een referentie naar
het volgende woord. Indien er bij elk woord een referentie
bestaat naar het volgende woord betekent dit dat de query
al in de Trie zat. Indien er nog geen referentie bestaat zat
de query nog niet in de Trie en wordt de query
toegevoegd. Bij elke node wordt bepaalt of de query is
uitgevoerd. Figuur 6.7. toont een voorbeeld van dit
principe. De queries die zijn uitgevoerd zijn: “voetbal
doelpunt”, “voetbal uitslag”, “voetbal wedstrijd” en
“wedstrijd”.

Figuur 6.7 Boomstructuur QueriesTrie
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De klasse QueryTrie bevat de implementatie voor het bijhouden van uitgevoerde queries. Met de methode
putIfAbsent wordt een query toegevoegd.
public QueryTrieItem putIfAbsent(String[] query, boolean negativeterms)
{
QueryTrieItem item = root;
Arrays.sort(query);
for(int i = 0; i < query.length; i++)
{
String val = query[i];
if(negativeterms == false && val.charAt(0) == '-')
continue;
QueryTrieItem old = item.children.get(val);
if(old == null)
{
old = new QueryTrieItem();
item.children.put(val, old);
}
item = old;
}
return item;
}

In deze methode wordt een pad gegenereerd tussen de termen uit de query. Elke term heeft een referentie
(node) naar de volgende term in de query. Indien deze node nog niet bestaat wordt een nieuwe node
aangemaakt.
Onderstaande code toont het gebruik van de QeryTrie in de methode “LuceneSearcher. query (..)”. Deze
methode voert een query uit op een Lucene index en geeft de gevonden documenten indien de query nog niet
is uitgevoerd.
Bij het uitvoeren van een query wordt onderscheid gemaakt tussen een peek en een query. Bij een peek wordt
gezocht totdat er 1 document wordt gevonden. Bij een query worden alle documenten gezocht. Bij het
uitvoeren van een query of peek wordt een waarde toegekend aan het veld docsfound. Om te bepalen of een
query is uitgevoerd wordt er gekeken of docsfound een waarde heeft.
..
QueryTrie.QueryTrieItem node = querycache.putIfAbsent(querystr,true);
if(node.docsfound == 0)
return null;
//skip if previously executed
if(node.docsfound > 0 && node.query == true)
return null;
node.query = true;
//execute query
..
node.docsfound = results.size();
..

In bovenstaande code wordt gekeken of een query is uitgevoerd als query. Indien de query al eerder is
uitgevoerd of de query al is uitgevoerd als peek met 0 resultaten, betekent dit dat er geen nieuwe documenten
zijn gevonden.
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Kwaliteit
Om de kwaliteit van de Webber te waarborgen heb ik regelmatig tests uitgevoerd.
Het is niet mogelijk om vooraf vast te stellen welke documenten de Webber moet opleveren. Het grootste deel
van de Webber is daarom handmatig getest. Waar mogelijk is de functionaliteit getest doormiddel van unit
tests.
Voor het tussentijds testen van de resultaten van de Webber is gebruik gemaakt van een gesloten collectie van
NRC nieuwsberichten. Om te bepalen of de Webber de juiste resultaten oplevert zijn de scores van de
resultaten vergelijken met de scores die de bestaande LCS applicatie toekent aan dezelfde documenten.
Eén van de onderdelen van de Webber die ik getest heb doormiddel van unit tests is de eerder beschreven
QueryTrie. Onderstaande code toont enkele van deze tests.
@Test
public void test1()
{
QueryTrie trie = new QueryTrie();
QueryTrie.QueryTrieItem item = trie.putIfAbsent("voetbal doelpunt wedstrijd",true);
QueryTrie.QueryTrieItem item2 = trie.putIfAbsent("voetbal doelpunt",true);
assertNotSame(item, item2);
}
..
@Test
public void test3()
{
QueryTrie trie = new QueryTrie();
QueryTrie.QueryTrieItem item = trie.putIfAbsent("voetbal doelpunt wedstrijd",true);
QueryTrie.QueryTrieItem item2 = trie.putIfAbsent("wedstrijd doelpunt voetbal",true);
assertEquals(item, item2);
}
..
@Test
public void test5()
{
QueryTrie trie = new QueryTrie();
QueryTrie.QueryTrieItem item = trie.putIfAbsent("-voetbal -doelpunt wedstrijd",false);
QueryTrie.QueryTrieItem item2 = trie.putIfAbsent("wedstrijd",true);
assertEquals(item, item2);
}

De methode “QueryTrie.putIfAbsent(String query, boolean negativeterms)” levert de node op in de Trie waar
de query eindigt. In de tests worden de nodes vergeleken bij twee verschillende queries.
In test 3 wordt een query toegevoegd waarbij de woorden in een andere volgorde staan. Bij queries maakt de
volgorde van de woorden niet uit. Queries zijn gelijk als de woorden gelijk zijn. In test 3 moeten de nodes dus
gelijk zijn.
In test 5 worden queries toegevoegd waarbij negatieve termen worden genegeerd. Dat betekent dat de query
“-voetbal –doelpunt wedstrijd” gelijk is aan de query “wedstrijd” en dus dat de nodes gelijk moeten zijn.
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6.3

Integratie in bestaande userinterface applicatie

Eén van de opgestelde eisen was de implementatie van de Webber en de Crawler in de LCS applicatie. De LCS
applicatie maakt het voor een gebruiker mogelijk om aan de hand van een gebruikersinterface het LCS te
gebruiken.
Er is gekozen om de bestaande structuur van deze applicatie zoveel mogelijk over te nemen. Tijdens de
uitvoering van mijn opdracht was er een andere afstudeerder bezig met een ander onderdeel van de LCS
applicatie. Ondanks dat wij het niet helemaal eens zijn met de manier waarop de applicatie is gestructureerd is
er vanwege tijdsdruk besloten dit niet aan te passen.
Tijdens het project is besloten dat het doel van de LCS applicatie het zoeken van Twitterberichten wordt. Met
de LCS applicatie wordt het dan mogelijk om eerst een classifier te genereren en vervolgens deze classifier te
gebruiken bij de Webber. In samenwerking met de andere afstudeerder heb ik een nieuw procesdiagram
gemaakt voor de Active Learning applicatie. Het totale proces ziet er als volgt uit:

Een gebruiker heeft de mogelijkheid om eerst te zoeken naar documenten die worden gebruikt voor het
genereren van de classifier. In de Seeder worden documenten beoordeeld op categorie. In de Refiner wordt
vervolgens de classifer getrained. Vanuit de Refiner kan de gebruiker naar de Webber navigeren waar gezocht
kan worden naar documenten met de classifier. Indien de gebruiker niet tevreden is met de resultaten, kan de
classifier worden verbetert in de Refiner.
De schermen van de gebruikersinterface zien terug te vinden in bijlage 7. Figuur 6.8 toont het resultaten
scherm van de Webber.

Figuur 6.8 Boomstructuur QueriesTrie
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7

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk geeft de conclusies over de uitvoering van het project. Ook worden aanbevelingen gegeven om
het project voort te zetten.

7.1

Conclusies

Het doel van dit project was het realiseren van een bruikbare toepassing waarmee het mogelijk wordt
documenten te vinden aan de hand van een classifier op het internet. Met de gerealiseerde LCS applicatie
wordt dit doel bereikt. Deze applicatie maakt het mogelijk om een classifier te trainen vanuit traindocumenten
die vervolgens kan worden gebruikt voor het zoeken naar documenten. Door zoeken met een classifier wordt
het mogelijk om documenten te vinden die bij handmatig opgestelde queries niet gevonden worden.
Het zoeken naar webdocumenten is gerealiseerd maar beperkt geëvalueerd. Tijdens de uitvoering van het
project is de aandacht verschoven naar Twitterberichten.
De gerealiseerde crawler maakt het mogelijk een voor de Webber bruikbare index te genereren over een deel
van het internet.
De Webber, Crawler en indexer zijn losstaande onderdelen die afzonderlijk kunnen worden gebruikt en
eenvoudig kunnen worden uitgebreid met nieuwe functionaliteit.
De gerealiseerde software voldoet aan de voorop opgestelde eisen en de tussentijds aangevulde eisen van de
opdrachtgever.
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7.2

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen voor de voortzetting van het project is meer gebruikers laten werken met het
systeem. Om de Webber goed te kunnen beoordelen zal getest moeten worden op verschillende onderwerpen
door personen die beschikken over de nodige kennis over het onderwerp om een goede classifier te kunnen
genereren.
Bij verdere uitbreiding van de functionaliteit van het systeem is het verstandig de structuur van de LCS
gebruikersinterface applicatie te herzien en de code te refactoren. Deze applicatie is voortgebouwd op de
zogenoemde Active Learning applicatie. Deze applicatie functioneert vanuit 1 mainframe genaamd
“ActiveLearningFrame” in deze klasse worden alle taken van het hele systeem beheert. Om gegevens te
onthouden wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde “SignalModel” klasse.
De ActiveLearningFrame bestaat uit een aantal panels die op visible of invisible worden gezet wanneer een
bepaald scherm wordt getoond. Ook knoppen die behoren bij een bepaald scherm zijn onderdeel van het
ActiveLearningFrame. Dit heeft het resultaat dat de ActiveLearningFrame een hele grote klasse is met veel
verschillende taken. En dat zorgt ervoor dat het lastig is om in te werken, zeker wanneer er met meerdere
personen tegelijkertijd aan de applicatie wordt gewerkt.
Het advies is het herstructureren van de ActiveLearningFrame en de panels. Het is beter als functionaliteit en
knoppen die behoren bij een bepaald scherm ook daadwerkelijk in de klasse van het scherm worden
geïmplementeerd. Dit zorgt ervoor dat uitbreidingen bij onderdelen eenvoudiger zijn te realiseren. Het is
verstandig een superklasse te maken voor alle panels. De panels bevatten op dit moment een aantal methodes
die bij elk panel afzonderlijk zijn geïmplementeerd waardoor wijzigingen bij elk panel afzonderlijk moeten
worden toegepast.
Een ander voorbeeld van de ongeweste code van de LCS-applicatie is het toevoegen van een nieuwe category:
addCategory(String name);
Category c = getCategory(String name);
Buiten het feit dat deze code niet de schoonheidsprijs verdient, worden achter de schermen ook onnodige
berekeningen uitgevoerd. Als gekeken wordt naar de implementatie van createCategory wordt er een nieuw
Category object aangemaakt en in een Hashmap geplaatst met categorieën. De methode getCategory zoekt
vervolgens het corresponderende object weer uit de Hashmap. Een eenvoudige verbetering is het teruggeven
van het Category object bij de methode createCategory.
Het vermoeden is dat dit het resultaat is van het met enige regelmaat toevoegen van functionaliteit en
nauwelijks refactering van code. Het advies is dan ook om eerst de LCS-apllicatie te refacteren alvorens verder
wordt gewerkt aan het verder toevoegen van functionaliteit. Dit om te voorkomen dat het resulteerd in code
waarbij het voor een nieuwe ontwikkelaar onmogelijk is om het syteem te begrijpen.
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8

Evaluatie

Dit hoofdstuk geeft een persoonlijke evaluatie van deafstudeerstage. Hierin geef ik aan wat ik heb geleerd
tijdens de uitvoering van het project en wat ik in de toekomst anders zal doen. Dit hoofdstuk is opgedeeld in de
aan te tonen competenties. Per competenties wordt kort aangegeven hoe ik aantoon dat ik voldoe aan de
competentie. Tot slot wordt in het hoofdstuk zelfsturing gereflecteerd op het eigen handelen tijdens de
afstudeerstage.

8.1

Domeincompetenties

De domeincompetenties die gekozen zijn voor de afstudeerstage zijn ontwerpen en realiseren. Deze worden in
dit hoofdstuk geëvalueerd. Tevens wordt een korte verantwoording gegeven over de competenties.

8.1.1 Ontwerpen
Voor het aantonen van de competentie ontwerpen verwijs ik naar het “Analyse en Ontwerp” document van de
Webber in bijlage 3. Hierin is een ontwerp gemaakt voor de realisatie van de Webber. Ik heb hiervoor gebruik
gemaakt van UML.
Het ontwerp bestaat uit een klassediagram, sequence diagrammen en schermontwerpen voor de integratie
van de Webber in de LCS applicatie. Vanwegen de beperkte taken van de Webber was het niet mogelijk
sequence diagrammen op te stellen.
Het ontwerp is tijdens de uitvoering van het proces met enige regelmaat geupdate. Vaak bleek een ontwep niet
haalbaar of onpraktisch. Een voorbeeld is de klasse SearchTask. In één van de eerste ontwerpen zou deze
klasse een lijst met Document objecten opleveren. Bij de realisatie bleek dit onpraktisch aangezien Lucene een
lijst geeft van ID’s van de gevonden documenten. Om deze om te zetten naar Document objecten dient de hele
lijst van ID’s te worden doorlopen. Bij het score van documenten wordt ook al de hele lijst van documenten
doorlopen. Het aantal documenten die gevonden worden kan erg oplopen. Wanneer deze loop’s kunnen
worden samengevoegd zal het zoekproces aanzienlijk worden versneld. In het uiteindelijk ontwerp levert de
SearchTask een lijst van integers. De ScoreTask gebruikt deze lijst om inhoud van de documenten op te halen
en een na-classifactie te doen over het document.
Bij het ontwerp is een structuur toegepast die het mogelijk maakt in de toekomst verdere uitbreinding te
realiseren. Het opstellen van queries gebeurt in een abstracte superklasse. De implementatie voor een bepaald
type index zoals Lucene gebeurt in een subclasse. Bij een ander type index kan eenvoudig een nieuwe
subklasse worden aangemaakt.
Voor de integratie in de gebruikersinterface is voor de Webber, Crawler en Indexer het principe van een
observer toegepast. Dit maakt het mogelijk een rapportage te geven over het proces. De gerealiseerde
onderdelen hebben allen eenzelfde structuur en package structuur.
In dit project heb ik geleerd dat het belangrijk is het ontwerp goed te evalueren tijdens de realisatie van de
software en hiervoor voldoende tijd beschikbaar te stellen. Door het tussentijds evalueren en bijstellen van het
ontwerp heb ik goed in kunnen springen op veranderende eisen en mogelijkheden tot verbetering van de
performance van de applicatie.
Ik ben tevreden met de keuzes die ik heb gemaakt bij het ontwerp. Het is mogelijk dat de software in de
toekomst verder wordt uitgebreid. Door dit bij het ontwerp telkens mee te nemen is software gerealiseerd met
veel mogelijkheden tot uitbreiding zoals bijvoorbeeld een ander type index.
Bij een volgend project zal ik wederom gebruik maken van UML voor het ontwerpen van software. Bij iteratieve
projecten zal ik proberen aan het einde van elke iteratie tijd beschikbaar te stellen voor een evaluatie van het
ontwerp.
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8.1.2 Realiseren
Om de competentie realiseren te verantwoorden verwijs ik naar het eindproduct op de cd. Het eindproduct
bestaat uit een aantal Java projecten. De Webber, Crawler en Indexer heb ik volledig gerealiseerd. De LCS
applicatie heb ik alleen een aantal panels toegevoegd.
Voor de code heb ik styleguides opgesteld in het “Analyse en Ontwerp” document van de Webber. De
styleguide is gebaseerd op de standaard styleguidelines opgesteld door Oracle (Oracle, 1999).
Code is voorzien van commentaar dat voor een ontwikkelaar met kennis over LCS en CBS eenvoudig is te
begrijpen.
Bij de realisatie van de software heb ik veel aandacht besteed aan de performance. De gerealiseerde software
zal worden gebruikt met een grootte hoeveelheid gegevens. Dat betekent dat relatief kleine onderdelen een
grootte impact kunnen hebben op het totale systeem. Enkele voorbeelden van de optimalisatie zijn:
-

Bijhouden van eerder uitgevoerde queries (QueryTrie)
Gevonden resultaten opslaan in een database/index in plaats van Java objecten opleveren
Tijdelijke index om een termvector over een document te verkrijgen in plaats van een index over alle
documenten

De bovengenoemde optimalisaties hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het versnellen van het zoek
en indexering proces.
Om te bepalen of de software aan de eisen voldoet heb ik de software bij de voortgangsgesprekken
gedemonstreerd. De opmerkingen zijn vervolgens verwerkt in de software.
Om de functionaliteit van de software te testen zijn waar mogelijk unit tests uitgevoerd.
In dit project heb ik geleerd hoe belangrijk de performance kan zijn bij software. Ik heb geleerd dat structuur en
perfomance van software vaak tegenstrijdig is. Een logische structuur is niet altijd efficiënt. In dit project heb ik
ervaring op kunnen doen om een optimale tussenweg te vinden tussen structuur en performance.
Het was erg leuk om met een grote verzameling gegevens te werken. Dit zorgde ervoor dat de efficiëntie van
de applicatie erg belangrijk is. De grote verzameling van gegevens zorgde uiteraard ook voor de nodige
frustratie. De indexeertool die ik heb gerealiseerd had in de eerste versie een bug waarbij na verloop van tijd
niet meer werd geïndexeerd. Om dit probleem te kunnen vinden heb ik een aantal keer een grote index
moeten genereren (a 15-30 minuten).
Ook het uitvoeren van een zoekopdracht met de Webber kan enige tijd duren met een grote index. Vaak was
nieuwe functionaliteit van de Webber alleen te testen door handmatig de resultaten te beoordelen. Dit heeft
mij geleerd om goed na te denken alvorens ik code uitvoer. Een kleine fout kan leiden tot veel onnodig extra
tijd.

8.2

HBO-competenties

In dit hoofdstuk evalueer ik mijn handelen over de algemene hbo/competenties communiceren, samenwerken
en planmatig werken.

8.2.1 Communiceren
De communicatie is in dit project goed verlopen. Er is veel contact geweest over de opdracht met professor
Koster. In het begin was er dagelijks contact met professor Koster over de opdracht en het onderwerp
tekstclassificatie. Aan het begin moest ik wennen aan de dominantie van professor Koster. Het was niet altijd
makkelijk om aan het woord te komen. Na verloop van tijd ging dit beter.

Afstudeerstage Danny Hendrix

Pag. 32/35

De voortgangsgesprekken verliepen meestal informeel en zonder vaste agenda. Ik heb bij elke meeting vooraf
mijn doelen gesteld die ik wilde bereiken met het gesprek. Dit maakte het voor mij mogelijk om het gesprek te
sturen.
Ik heb geleerd dat een goede voorbereiding op een gesprek heel belangrijk kan zijn op de uitkomst van een
gesprek. Door vast te stellen welke onderwerpen aan bod komen en wat het doel is van een gesprek, is het
eenvoudiger om een gesprek te sturen.

8.2.2 Samenwerken
Bij deze afstudeerstage is de competentie samenwerken beperkt van toepassing. Het totale project werd
uitgevoerd door 2 afstudeerders die elk een afzonderlijke opdracht uitvoerde. De samenwerking had
voornamelijk betrekking op de gebruikersinterface applicatie van LCS waarin beide opdrachten zijn verwerkt.
De samenwerking verliep hierbij zonder problemen.

8.2.3 Planmatig werken
In het plan van aanpak heb ik een globale planning opgesteld voor de uitvoering van het project. Tijdens de
uitvoering van het project is deze planning bijgesteld aan de huidige situatie en het vervolg van de stage. In
bijlage 2 zijn deze planning terug te vinden.
Voor de uitvoering van het project heb ik een ontwikkelmethode gebruikt waarin gewerkt wordt in sprints. Aan
het begin van elke sprint heb ik een sprintbacklog opgesteld en een sprintplanning. De sprintplanningen zijn te
vinden in bijlage op de cd. De globale planning diende als leidraad voor het plannen van de sprints.
In een volgend soortgelijk project zal ik wederom kiezen om te werken met een ontwikkelmethode met
iteraties. In de opdracht zaten nog enkele onbekende onderdelen. Door te plannen over de iteraties werd het
mogelijk een goed beeld te vormen van de status van het project.
Een belangrijk verbeterpunt bij het plannen van de sprints is rekening houden met vrijedagen. In het project is
het voorgekomen dat een sprint niet werd gehaald doordat er geen rekening was gehouden met enkele
verplichte vrijedagen. In het vervolg ga ik bij het maken van de globale planning deze dagen al aangeven.

8.3

Zelfsturing

Ik ben tevreden over het eindresultaat. De vooraf opgestelde doelen zijn grotendeels bereikt. Na de
onverwachte onderbreking heb ik het project weer goed opgepakt. Door extra tijd in het project te steken is er
een goed resultaat bereikt.
Ik vond het soms lastig om de methoden uit de opleiding toe te passen in dit project. Bij projecten in de
opleiding stond meestal vast hoe het eindresultaat eruit komt te zien. In dit project zaten nog veel
onbekendheden over de implementatie van bepaalde complexe onderdelen van het systeem. Dit maakte het
inplannen van de sprints lastig omdat het nog onbekend was welke problemen bij de realisatie werden
ondervonden.
Het project waaraan ik heb kunnen werken was een leuk en interessant project waarin ik veel heb kunnen
leren. Ik heb vooral veel ervaring opgedaan met het werken van een grootte verzameling van data. Het gerichte
onderwerp van tekstclassificatie zorgde er wel voor dat het soms lastig was om met eigen initiatieven te
komen. Ik vond het dan ook lastig om in dit project mijzelf te bewijzen.
In het project heb ik veel kennis opgedaan over tekstclassificatie. Ik vond het een interessant gebied en het laat
zien hoe breed de informatica is. In het begin van de stage had ik moeite met de hoeveelheid nieuwe
informatie en maakte mij ook zorgen over de afloop van de stage. Bij de uitvoering van de reguliere stage en
projecten in de opleiding is het vaker voorgekomen dat ik het begin even lastig vond maar nog nooit in deze
mate. Door mij goed in te werken in de beschikbare literatuur en veel vragen te stellen aan professor Koster
heb ik mij eigen gemaakt met het onderwerp. Het onderwerp maakte het mij soms wel lastig om mijzelf te
kunnen bewijzen.
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Het was erg leuk om bezig te zijn met software die nog niet beschikbaar is. Er zijn geen voorbeelden
beschikbaar en er is veel eigen inbreng nodig. Daarnaast zorgde de complexiteit van het systeem voor
interessante uitdagingen.
Het was leuk om te werken aan een applicatie die een gericht doel voor ogen had, namelijk het zoeken naar
documenten over een bepaald onderwerp. Waar ik tijdens de opleiding veel bezig ben geweest met de
realisatie van gebruikersvriendelijke applicaties was dit project voornamelijk gericht op de inhoud en het
resultaat. Dit zorgde voor een andere kijk op de applicatie en leerde mij goed na te denken over de structuur
van de applicatie. Wat ik lastig vond aan deze opdracht is het tussentijds presenteren van de software. Veel
gerealiseerd elementen hadden te maken met de werking van de software. Dit veranderde de resultaten niet
maar de manier waarop deze werden bereikt wel. Ook waren er veel complexe elementen die tijd nodig
hadden om ontworpen en gerealiseerd te worden. Om toch tussentijds een demonstreerbaar product te
hebben heb ik bij elke sprint een element gepland dat demonstreerbaar is.
Bij het project heb ik een aantal voorstellen gedaan ter verbetering van het systeem. Eén van de belangrijkste
voorstellen is het toevoegen van een traindocument zoeker in de LCS applicatie. Door dit toe te voegen aan de
applicatie, kan het gehele proces van CBS worden uitgevoerd in de gebruikersinterface applicatie.
Een ander belangrijk initiatief dat ik heb genomen is het implementeren van zoeken naar documenten op
meerdere categorieën. Het zoeken naar documenten aan de hand van meerdere categorieën was één van de
opgestelde requirements van de Webber. De usecase die werd gehanteerd bij de uitvoering van het project
was gericht op 1 categorie waardoor multi-classificatie minder belangrijk werd. Uit eigen interesse heb ik twee
voorstellen gerealiseerd voor zoeken op meerdere categorieën. Dit biedt mogelijkheden om de toepassing in
de toekomst voor andere doeleinden te gebruiken.
Bij de realisatie van het product heb ik veel initiatief getoond ter verbetering van de performance van het
systeem zoals het bijhouden van queries in een Trie en het optimaliseren van het verkrijgen van een
termfrequentie over een document.
In het project heb ik veel zelfstandig gewerkt. In het begin was er dagelijks contact met de opdrachtgever wat
er toe heeft geleid dat ik in de latere fase zelfstandig aan het project kon werken en weinig sturing nodig was.
Ik ben tevreden over het verloop en de resultaten van de afstudeerstage.
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