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Michel Bauwens

Het opzetten van specialistische
Internetbronnen

Een meta-index van deskundigen op het terrein

van zakelijke informatie

De Cybrarian’s Guide to Cyber-Mar-
keting is een geannoteerd en gestruc-
tureerd zoeksysteem voor Internetbron-
nen op het terrein van interactieve mar-
keting, on line adverteren en elektro-
nisch zaken doen. Ook technische faci-
liteiten en hulpmiddelen worden daar-
bij betrokken. Aangezien het systeem
werd opgezet door een voormalig bi-
bliothecaris en kenmerkend is voor veel
gespecialiseerde zoeksystemen op
allerlei terreinen, kan het te beschrijven
proces als richtlijn voor anderen dienen.
In dit artikel richten we ons daarom
niet op de bronnen zelf, maar op het
opzetten van een dergelijk zoeksys-
teem.

De context

Voor zoeken op Internet worden gewoonlijk twee soor-
ten hulpmiddelen gebruikt. In de eerste plaats zijn dat
onderwerp-indexen zoals Yahoo. Dergelijke indexen
worden met menskracht onderhouden, veelal door bi-
bliothecarissen. Daarbij worden onderwerp-classifica-
ties als de UDC (Universal Decimal Classification) ge-
bruikt om de bronnen in een hiërarische boomstructuur
te catalogiseren. Probleem hierbij is natuurlijk snelheid:
hoeveel geld daarvoor ook beschikbaar is, geen enkele
groep mensen kan hopen de exponentiële groei van het
aantal Internetbronnen bij te houden. Systemen als
Yahoo lopen daardoor altijd achter bij het indexeren en
catalogiseren van websites.

De tweede soort hulpmiddelen zijn de zogenaamde
‘spiders’ en zoekmachines. Dat zijn computerprogram-
ma’s die automatisch het Net afzoeken naar webpagina’s,
alle woorden daarin automatisch indexeren, en vervol-
gens (in een zich voortdurend herhalend proces) door-
gaan naar daaraan gelinkte pagina’s. Probleem hierbij is
natuurlijk het ontbreken van machine-intelligentie,
waardoor (het Engelse) ‘turkey’ zowel een vogel als een
land kan zijn. Naast dit gebrek aan context, indexeert
een bekende zoekmachine als AltaVista ook nog altijd
niet meer dan ongeveer 25 procent van alle beschikbare
webpagina’s. Bovendien kunnen dynamisch uit databa-
ses gegenereerde pagina’s door dergelijke ‘crawlers’
helemaal niet geïndexeerd worden. Vanuit het gezichts-
punt van websites die gevonden willen worden, wordt
het steeds moeilijker in de massa op te vallen (d.w.z. bij
de eerste 20 hits van een zoekresultaat te komen).

We mogen daarom concluderen dat zowel algemene
indexen als zoekmachines fundamentele gebreken ver-
tonen. Een antwoord daarop kan liggen in het opzetten
van specifieke, meer op onderwerp gerichte indexen en
zoekmachines, en uiteraard duiken er al duizenden van
dergelijke gidsen en verwijspagina’s op. De door de
auteur onderhouden Cybrarian’s Guide is zo’n gespeciali-
seerde onderwerpindex. We zullen bespreken hoe zo’n
index wordt geproduceerd en welke praktische en ken-
nisorganisatorische problemen daarbij ontstaan. Deze
benadering, die is toegespitst op deskundigen in een-
mansposities, kan naar ons idee in vele omstandigheden
worden toegepast, zowel voor externe projecten als in de
context van een intranet.

Het doel

De Cybrarian’s Guide traceert en volgt nieuwe Internet-
bronnen, met name websites en overzichtsartikelen op
het gebied van Internet marketing (presales) en elektro-
nische handel (verkoop), en informatiebronnen en tech-
nologieën die daarop betrekking hebben. De Guide is
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een website, op http://www.iocom.be/pilot/
cybermarketing. Er wordt dagelijks aan de Guide ge-
werkt, maar de website zelf wordt eenmaal per week
geactualiseerd. Op dit moment bevat hij 3000
geannoteerde bronnen in ongeveer 20 onderwerps-
categorieën. De site werd tot nu toe (april 1997) meer
dan 20.000 keer bezocht, het dagelijkse bezoekersaantal
ligt tussen 50 en 300. De Guide streeft niet naar
compleetheid, hij brengt selectief alleen die bronnen
onder de aandacht die van belang zijn in het kader van
nieuwe business trends.

De input

Al snel werd duidelijk dat het traceren en volgen van
primaire bronnen zeer tijdrovend is. Daarom zijn we
overgestapt op selectie van secundaire bronnen, het-
geen al een eerste selectie door andere deskundigen
veronderstelt. Deze secundaire bronnen (bronnen over
bronnen) zijn er in de volgende soorten:

• Formele nieuwsbrieven per e-mail. Op elk terrein zijn
er talloze gratis en tegen betaling verkrijgbare elektroni-
sche nieuwsbrieven, die aandacht besteden aan nieuwe
websites en nieuwtjes, en deze becommentariëren. Op
ons onderwerpsgebied gebruiken we gespecialiseerde
nieuwsbrieven als The CyberMarketing Letter, Media Daily

en Larry Chase’s WFDM. Deze kun je vinden in over-
zichten van elektronische tijdschriften en in directories
van discussielijsten zoals Liszt (http://www.liszt.com).

• Informele discussiegroepen per e-mail. Dit zijn door
listservers onderhouden lijsten, die door professionals
worden gebruikt voor het bespreken van interessante
thema’s. Meestal treden deskundigen als ‘moderator’
op. Voorbeelden op ons terrein zijn I-Adverting en I-Sales.
Doorgaans worden de binnengekomen berichten per
dag samengevat; de deelnemers melden vaak websites
en artikelen. Het volgen van deze bronnen is tijdrovend,
maar als ze een consciëntieuze moderator hebben zijn
ze van praktisch nut en verwijzen ze naar bronnen die je
in meer formele publicaties niet tegenkomt.
De e-mail berichten worden, voor het lezen,  automa-
tisch over primaire onderwerpsmappen verdeeld
(gebruikmakend van de filtermogelijkheden van de
Eudora Pro mail manager). Uit dit materiaal worden
belangrijke sites met “cut-and-paste” gekopieerd naar
een tweede niveau van mappen. Usenet nieuwsgroepen
worden niet gebruikt vanwege hun lage ‘signaal/ruis’-
verhouding.

• Elektronische tijdschriften. Er bestaan talloze Internet
business nieuwsbronnen, zoals News.com van C:Net,
Newspage van Individual en WebWeek van Meckler. Je
kunt deze sites in je lijst bookmarks opnemen, maar
steeds vaker kun je ook geïndividualiseerde filterdien-
sten gebruiken, zoals MyYahoo of Exite’s Newstracker,

waarmee je eigen categorieën kunt kiezen, zodat je een
persoonlijke Newspage krijgt.

• Attenderingsdiensten per e-mail. Dit kunnen alge-
mene Table of Contents diensten zijn, of op trefwoorden
gebaseerde persoonlijke attenderingen. Zelf ben ik ge-
abonneerd op een groot aantal ToCs (PC Magazine, Web

Review, News.com, IT Informer). Na selectie van interes-
sante titels, zoek ik de betreffende artikelen op.

• Offline browsers, ‘notifiers’ en ‘push’-software. Er
bestaat een groeiend aantal softwaretools voor filteren
en attenderen. Een ‘notifier’ als URL-minder waar-
schuwt wanneer een webpagina is gewijzigd, maar geeft
verder geen indicatie over de inhoud van de pagina.
Persoonlijk vind ik dat alleen nuttig in heel specifieke
gevallen, zoals bij het in de gaten houden van wijzigin-
gen in een bepaald product. Programma’s als Freeloader

en Webwhacker downloaden de inhoud van geselecteerde
pagina’s volgens een zelf in te stellen tijdschema. Je kunt
bijvoorbeeld opgeven dat de News.com pagina elke dag
wordt opgehaald en de inhoudspagina van WebWeek
om de veertien dagen. Bovendien kun je het aantal
‘levels’ aangeven dat gedownload moet worden, zodat je
niet alleen de inhoudsopgave kunt ophalen, maar ook de
artikelen zelf waarnaar deze verwijst. Zo kun je het
verzamelen van nieuws systematisch opzetten en kun je
op georganiseerde wijze off line door het materiaal
bladeren zonder steeds opnieuw naar websites te hoeven
gaan. Wel moet worden opgemerkt dat dit nog steeds
‘pull’-technologie is, want het is je eigen programma dat
het materiaal ophaalt, zij het wel automatisch en op de
achtergrond. De nieuwe generatie van push-notifiers
verlost je ook van die last. Producten als Intermind

Communicator en Digital Bindery werken volgens het ‘publi-
ceer en abonneer’-model. Heb je eenmaal een pagina
ontdekt die je interesseert, dan kun je je daarop abonne-
ren, waarna vernieuwde pagina’s of geactualiseerde
samenvattingen naar je toe ‘gepusht’ worden.
Met deze input-procedure krijg je dus rechtstreeks zowel
overzichten van sites, als algemene artikelen die naar
bronnen verwijzen. Daarmee beschik je - en dat maakt
deze methode beter en tijdbesparend vergeleken met
zoeken in primaire bronnen - al over de noodzakelijke
context voor een eerste oordeel, zodat je eenvoudig naar
het tweede niveau van beoordeling en selectie kunt
overgaan, waarbij alleen de allerbeste bronnen in je
verwijssysteem worden opgenomen.

De verwerking

Het proces van het lezen van de input en het knippen en
plakken van geselecteerde bronnen in categoriemappen
in het Eudora mailprogramma beschreef ik hierboven
al. Omdat Eudora ‘HTML-enabled’ is, kun je eenvou-
dig op een URL klikken, waardoor je browser opstart en
direct de opgegeven site opvraagt. Voor de volgende
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stap hebben we een zogenaamde
‘outliner’ specifiek op onze situatie af-
gestemd. Een ‘outliner’ is een hulppro-
gramma waarmee je een zich voortdu-
rend ontwikkelende hiërarchische
inhoudsopgave kunt opbouwen. Met
de outliner kun je een kennisdomein in
kaart brengen en die kaart voortdurend
aanpassen aan veranderende omstan-
digheden en voortschrijdend eigen in-
zicht in het betreffende terrein. Mijn
werk bestaat dus uit het in een
onderwerpsboom organiseren van deze
kennis. Dat die boom voortdurend kan
worden aangepast is een bewuste keus:
ik gebruik geen thesauri of bestaande
classificatieschema’s, om de eenvoudige
reden dat je een zich ontwikkelend ter-
rein als Internet business daarin niet
kunt onderbrengen. Het werk van de
samensteller bestaat dus uit het kiezen
van geschikte categorieën, en het plaat-
sen van URL’s in de juiste categorieën. De outliner
neemt de URL en de naam van de bron automatisch
over en vraagt commentaar en eventueel trefwoorden
toe te voegen. Via deze outliner komen de items terecht
in de database die de onderlinge hiërarchische structuur
tussen de items aanbrengt.
Het is belangrijk je te realiseren dat het hele systeem
berust op ‘relatieve’ relaties, die ‘real time’ kunnen
worden veranderd als de deskundige daar aanleiding toe
ziet. Het vormt dus een directe afspiegeling van het
inzicht van de deskundige.
Inspiratie voor deze outliner kwam uit een boek van de
schrijfster Francis Yates, waarin ze beschrijft hoe Mid-
deleeuwse geleerden, wanneer er papierschaarste was,
‘kastelen van de geest’ bouwden, een geheugentech-
nisch hulpmiddel om een inwendig beeld van hun ken-
nis op te bouwen. Dit werden ‘geheugenpaleizen’ ge-
noemd, een benaming die ik ook voor de outliner heb
gekozen. Doordat de samensteller het resultaat ‘real
time’ als een interactieve gids op het Web kan publice-
ren, is het alsof je werkelijk in het brein van de deskun-
dige kunt kijken. De samensteller neemt daartoe de
inhoud uit de database, samen met de door de outliner
gedefinieerde relaties, en zet die om in dynamisch on-
derhouden HTML-pagina’s.
Het hele proces is (technisch gezien) opgezet met behulp
van de Frontier ‘script’-taal, die op dit moment alleen
voor Mac-systemen beschikbaar is. Aanpassing van deze
scripttaal tot een ‘Guide-Maker’ voor het automatisch
produceren van interactieve bronnengidsen en verwijs-
pagina’s is door programmeur Tattoo Mabonzo ver-
zorgd.

De output

De output van het systeem is,
zoals gezegd, een hiërarchische
onderwerpboom, speciaal af-
gestemd op het opkomende
gebied van Internet business
development. Het eerste hiërar-
chische niveau bestaat uit brede domeinen:
1. ‘Informatiebronnen’, ruim 500 informatiebronnen
om op de hoogte te blijven van algemeen Internet
business nieuws;
2. ‘Marketing/PR/Advertising’, hetgeen presales acti-
viteiten en demografische gegevens omvat;
3. ‘Electronic Commerce’, waaronder vallen: on line
shopping, Web-EDI, betalingstechnieken, regelgeving,
standaarden en ondersteunende technieken voor elek-
tronisch handelsverkeer;
4. ‘The Internet Industry’, wat zich richt op de groeiende
Internet industrie zelf, in termen van toegang, design,
hosts en telecommunicatie, en speciale sectoren bevat
als elektronisch uitgeven, teleleren, on line spellen en
dergelijke.
Elk domein bestaat uit een aantal hoofdstukken. Zo
heeft domein 2 hoofdstukken over ‘Internet
Demographics’, ‘Interactive Marketing’, ‘Web site
Promotion’, ‘Public Relations’ en ‘Online Advertising’.
Deze hoofdstukken zijn verder onderverdeeld in secties,
subsecties, en zo verder, totdat je uiteindelijk bij de
pagina’s met de feitelijke informatie komt.
Elk domein en hoofdstuk bevat meestal dezelfde inlei-
dende secties: onderwerpspecifieke informatiebronnen,
recente persberichten en een selectie van ‘Top Resources’
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voor elke categorie. Die laatste zijn bovendien ook nog
samengenomen in de ‘Top 50 Cyber-Marketing
Resources’ die voor beginnende gebruikers bedoeld is.
De meeste domeinen, hoofdstukken en categorieën be-
vatten een slotcategorie, ‘Read More About It’, die links
naar overzichtsartikelen uit on line tijdschriften bevat.

Het interface

Er zijn verschillende manieren van interactie met het
systeem:

* De hiërarchische onderwerpboom. Dit is een Yahoo-
achtige structuur, waarbij je van niveau naar niveau in
de hiërarchie afdaalt tot je bij de beschrijvingen bent.
Helaas is deze methode wat omslachtig, waarbij ik niet
tevreden ben over het noodzakelijke aantal stappen om
echt ‘beet’ te krijgen. Wel bevat de home page directe
links tot op hoofdstukniveau, zodat je een duidelijk beeld
krijgt van het gedekte onderwerpsgebied.

* De interactieve ‘outliner’. Dit is een dynamisch gege-
nereerde inhoudsopgave die in één oogopslag de hiërar-
chische structuur van de onderwerpboom toont, tot drie
niveaus diep. Dit is een snellere manier om direct bij de
beschrijvingen te komen, aangezien je niveaus in de
hiërarchie kunt overslaan en een direct beeld van de
inhoudstructuur krijgt.

* De ‘fly-through’ HotSauce interface. Dit is een Apple-
product dat automatisch een driedimensionaal over-
zicht genereert, dat is gebaseerd op de hiërarchische en
semantische relaties tussen de items. Wanneer je inzoomt
op een tekentje dat een categorie voorstelt, dan splitst
dat zich uit in een volgend niveau. Enkele ‘technische’
gebruikers zijn daar zeer enthousiast over, maar nog
bijna niemand heeft de benodigde plug-ins, zodat dit
nog een experiment is.

* Wanneer je al dieper in de inhoud zit, is er een ‘Show-
me-where-I-am’-knop, die een plattegrond van de site
genereert, gezien vanuit de plek waar de bezoeker zich
bevindt. Dat zorgt dat een bezoeker niet verdwaalt en
snel naar andere gelinkte niveaus kan overstappen.

* De ‘What’s New’-sectie. Elk domein genereert auto-
matisch een wekelijkse aanvullingenpagina, zodat de
gebruiker snel de nieuwe bronnen ziet.

* De ‘PERSonal Update Notification Agent’. Een ge-
bruiker kan zich abonneren op de aanvullingen van een
(sub)sectie, door simpelweg op de ‘PERSUNA’-knop te
klikken, elke keer wanneer hij een categorie vindt waar-
van hij op de hoogte wil blijven. Daarbij wordt tevens
een checkbox aangeboden waaruit andere categorieën
kunnen worden gekozen. Deze update-agent attendeert
de gebruiker dan via e-mail wanneer een nieuwe bron

aan die categorie is toegevoegd. Dit garandeert een
fijnmazig attenderingsprocédé, dat bovendien dyna-
misch is, aangezien de gebruiker ook wordt geattendeerd
op wijzigingen in de structuur van de gids.

Commerciële implicaties van
intellectuele filantropie

De Cybrarian Guide is geen commercieel project, maar
een dienstverlening aan de Internet gemeenschap.
Omdat het door een klein bedrijf wordt onderhouden,
staat daar toch wat (deels toekomstige) compensatie
tegenover. De psychologische beloning voor het aan-
pakken van een publieke dienstverlening is reëel, maar
dit kan commercieel niet worden volgehouden als het
geen andere, meer tastbare vergoeding oplevert.
Om te beginnen zijn er indirecte voordelen. Voor een
informatie professional die zich voortdurend bewust
moet zijn van nieuwe ontwikkelingen, levert het publie-
kelijk bijhouden van een dergelijke gids een goede mo-
tivatie om door te gaan met het verbeteren, structureren
en aanpassen van de eigen kennis. Zodoende ‘verankert’
men zijn kennis en functioneert zo’n gids als een uitbrei-
ding van het geheugen (het eerder beschreven ‘geheugen-
paleis’). Wanneer het publiceren van zo’n gids goed
gebeurt, kan het de reputatie van de deskundige vesti-
gen, waardoor het als een middel tot klantenwerving
functioneert. Men wordt de spin in een netwerk van
contacten, waarbij de bij de vele bronnen betrokkenen
eveneens (h)erkend willen worden.
Een commerciëler punt is dat zo’n onderwerpgids een
gekwalificeerde doelgroep trekt. De openbare dienst-
verlening kan daarom gesponsord worden of on line
advertenties (in de vorm van banners) opnemen. Hoe
fijner gestructureerd het systeem is, hoe meer men voor
advertenties kan vragen, aangezien zo’n gerichte doel-
groep bijna net zo waardevol is als kanalen voor direct
marketing.
In een intranetomgeving lijken dit soort voordelen min-
der duidelijk, maar ze liggen toch niet wezenlijk anders.
Ook daar maakt zo’n systeem de deskundige tot sleutel-
figuur voor de toegang tot gekwalificeerde kennis.

Toekomstige projecten
en verbeteringen

Het nut van een dergelijke kennisbank voor de Internet-
gemeenschap kan nog worden verhoogd door er dien-
sten aan toe te voegen. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk
om diensten van derden in aangepaste vorm te integre-
ren. Dit wordt al gedaan door de meeste universele
zoekmachines. Zo heeft bijvoorbeeld Newspage een ‘co-
marketing’ programma dat websites in de gelegenheid
stelt hun headlines - gratis - in die dienst te integreren. In
de huidige versie van de Guide zitten inderdaad al
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persberichten en geselecteerde overzichtsartikelen, maar
dat is nu nog een moeizaam handmatig proces.
De dialoog met de bezoekers kan worden uitgebreid.
Dat kan in de vorm van geredigeerde nieuwsbrieven,
zoals wordt gedaan door Ralph Wilson met zijn Web

Marketing Forum. Het wordt ook steeds gebruikelijker
bulletin boards in een site te integreren, zodat men
publiekelijk kan communiceren en kennis kan uitwisse-
len.
Een wat verdergaand idee zou zijn een Webcam op het
werkstation van de deskundige te plaatsen, om diens
‘aanwezigheid’ aan te geven, zodat bezoekers real-time
vragen kunnen stellen via Internettelefoon of chat mo-
dule. Veel diensten zullen ongetwijfeld op deze manier
worden uitgebreid.
Wat betreft de inhoud is het niet voldoende om alleen
maar verwijspagina’s te hebben, aangezien bezoekers
meer context gegeven zou moeten worden. Dat kan in
de vorm van toegevoegd commentaar dat categorieën
verklaart, definities geeft, actuele kennis samenvat in de
vorm van ‘Frequently Asked Questions’ en misschien
wijst op de laatste onderzoeken en cijfers. Op die manier
kunnen verwijspagina’s op den duur een encyclopedische
bron worden.

Meta-indexen

Het belang van het project kan nog op twee manieren
worden verhoogd.

• Het ‘virtual server’-model. Er zijn talloze deskundigen
in ontwikkelingslanden die slechts over beperkte hulp-
middelen kunnen beschikken. Via ‘forms’ op Internet,
gekoppeld aan programma’s die de ingevulde gegevens
omzetten naar volledig functionele interactieve gidsen,
zouden deze deskundigen toegangspunten kunnen wor-
den en hun kennis kunnen delen, zonder dat ze een
server, geavanceerde software of HTML-kennis hoeven
te bezitten. Ze zouden slechts regelmatig een kort con-
tact met Internet nodig hebben, aangezien de meeste
updating off line zou kunnen plaatsvinden. Idealiter zou
dit kunnen verlopen via bestaande bookmark-technolo-
gie (geïntegreerd in browsers), die automatisch verwerkt
kan worden.

• De Meta Index van Onderwerp Deskundigen. Op dit
moment staat de waarde van algemene onderwerp in-
dexen onder druk, niet alleen door de hoeveelheden
materiaal die het hoofd geboden moeten worden, maar
ook door gebrek aan specifieke onderwerpskennis, aan-
gezien geen enkele informatie professional op elk terrein
bedreven kan zijn. Kijkt men in deze indexen nu onder
‘banken’, dan krijgt men een zeer algemene lijst van
bankinstellingen. Een meta-index zou anders functione-
ren. Wie daarin het concept ‘banken’ zou intikken,
wordt naar verschillende onderwerpdeskundigen geleid
die bronnen op dat gebied op allerlei specifieke manie-
ren hebben gecatalogiseerd, aangepast aan de behoef-
ten van specifieke professionele doelgroepen. We voor-
zien daarom het ontstaan van een meta-index van
gespecialiseerde onderwerpsindexen, waardoor een
nieuw model van kennisnavigatie ontstaat dat de waarde
van de individuele deskundigen doet toenemen.
Onlangs werd een eerste commerciële onderneming
gelanceerd om exact dat te doen: de Mining Company

heeft een alternatief voor de Yahoo-stijl van indexeren
ontwikkeld, gebaseerd op een netwerk van honderden
individuele deskundigen. Een eerdere poging in die
richting door het Argus Clearinghouse was ons inziens te
breed in zijn organisatorische opzet en te sterk georiën-
teerd op ‘bibliografisch’ georiënteerde indexen. We
houden er rekening mee dat de Guide to Cyber Marketing

deel zou kunnen uitmaken van een serie vergelijkbare
indexen, ‘Pilots’ genaamd, die alle dezelfde soort metho-
dologie en functionaliteit gebruiken.


