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χ-navigator

Excerpt
Dit afstudeerverslag bevat de documentatie van het project voor de ontsluiting van de
Topografisch Historische Atlas uitgevoerd voor het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
(RHCe). Dit project onderzocht de ontsluiting van stilstaand beeldmateriaal op cultuurhistorisch
gebied. Daarnaast wordt gerapporteerd hoe het zoeken met deze ontsluiting gebeurt en ervaren
wordt.
In dit verslag wordt zowel het ontwerp van het ontsluitingmodel als de gebruikerstest van een
navigator dat dit model gebruikt besproken. Het concept achter het hele project is het doorzoeken
van cultuurhistorisch materiaal door gebruik te maken van relaties die in het model zijn opgesteld.
Het zoekproces richt zich in dit concept op ontologieën waarvan het systeem gebruik maakt.
Deze ontologieën geven suggesties waarnaar gezocht kan worden. Ter demonstratie
is een navigator gebouwd op basis van het ontworpen model. Hiermee is op het RHCe een
gebruikerstest uitgevoerd. Uit de navigator en de bijbehorende gebruikerstest blijkt dat dit het
zoekproces vergemakkelijkt. Daardoor is duidelijk dat relaties in de gebruikte ontologieën de
gebruiker in staat stelt om verder te zoeken dan wat hij op de eerste plaats in gedachten had.
Dit verslag is gerelateerd aan het afstudeerverslag van G.H.J.Dorssers, “Ontsluiting van
Cultuurhistorische Informatie - de χ-navigator: datamodel en implementatie”. Dit afstudeerverslag
gaat verder in op een toekomstige implementatie van een systeem dat gebaseerd is op het
ontsluitingsmodel.
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χ (CHI)
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:
:
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:
:
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:
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IIS
Java
Linux
MySQL
OWL
OWLIM
Perl
PHP
Python
RDF
RHCe
SeRQL
Sesame
SGML
SKOS

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

SW

:

THA
Tomcat
TU/e
UNIX
Windows
WWW
XML
XSD

:
:
:
:
:
:
:
:

Cultuurhistorische Informatie
Application Programming Interface; een interface van een applicatie
dat aanvragen van andere applicaties toestaat om data uit te
wisselen
Active Server Pages; scripting technology
Friend Of A Friend
http://xmlns.com/foaf/0.1/
Gemeenschappelijk Atlas Beschrijvings- en Ontsluitingssysteem
Hyper Text Transfer Protocol; protocol voor de communicatie tussen
een webclient en een webserver
Internet Information Server: webserver van Microsoft
Object-georiënteerde programmeertaal
Besturingssysteem gebaseerd op UNIX standaarden
Open source database
Web Ontology Language (extensie van RDF)
High performance OWL in-memory store voor Sesame
Scripting technology
PHP Hypertext Preprocessor; scripting technology
Scripting technology
Resource Description Framework
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Sesame RDF Query Language; de query-taal van Sesame
RDF Framework
Standard Generalized Markup Language
Simple Knowlegde Organisation System
http://www.w3.org/2004/02/skos/
Semantisch Web: een project dat een universeel medium creëert
door computerleesbare betekenis te geven aan de inhoud van
documenten op het World Wide Web
Topografisch Historische Atlas
Apache Tomcat is een open source webserver voor Java applets
Technische Universiteit Eindhoven
Een familie van besturingssystemen
Besturingssysteem van Microsoft
World Wide Web
eXtensible Markup Language
XML Schema Definition
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1. Inleiding
Dit document beschrijft het OWL-model op het gebied van de objecten van Topografisch
Historische Atlas zoals ontworpen door de afstudeerders Guido Dorssers en Ron Kamzol voor
het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
Het model is breed opgezet waardoor met een volledig uitgewerkt programma alle informatie die
in de huidige applicatie aanwezig is ook in dit model kan worden opgeslagen (voor zover het de
objecten in de Topografisch Historische Atlas betreft).
Het model is een toplaag boven de huidige applicatie en de ontsluiting van de informatie daarin
opgeslagen.

1.1. RHCe
Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) is gelegen in het centrum van Eindhoven.
Het bewaart de archieven van gemeenten en andere overheidsinstellingen in de regio. Dankzij
deze archieven kan iedereen het handelen van de gemeente controleren en genealogische
gegevens terugvinden van voorouders in de regio.
De archieven vertellen niet alles over hoe de samenleving zich heeft ontwikkeld tot wat die nu is.
Daarom verzamelt het RHCe niet alleen archieven, maar ook kranten, foto's, tekeningen en films.
Velerlei materiaal brengt het RHCe bijeen: van bedrijven, culturele verenigingen, scholen, kerken,
politieke partijen, actiegroepen, enzovoorts. Zo krijgt het RHCe een collectie die zoveel mogelijk
een afspiegeling is van de vroegere samenleving. Ook voor toekomstige generaties verzamelt zij
informatiebronnen om onderzoek naar onze tijd mogelijk te maken.
Al dit materiaal is, voor zover de wet dat toestaat, openbaar. Iedereen kan het materiaal inzien.
Het RHCe wil het gebruik van het archiefmateriaal zo veel mogelijk stimuleren. Dit ondermeer
door het zoeken naar historische informatie zo eenvoudig mogelijk te maken.
In dit kader heeft het RHCe contact opgenomen met de Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e). Hieruit voortvloeiend is een opdracht ontstaan die zich focust op het stilstaand
beeldmateriaal, onderdeel van de Topografische Historische Atlas (THA).

1.2. Projectdoelen
De drie doelstellingen van het project zijn:
•

Ontsluitingsmodel voor de THA ontwerpen met uniformering van objectgegevens en
relaties tussen de objecten zowel binnen als buiten de THA.

•

Een navigator ten behoeve van het zoekproces opstellen, die met behulp van semantisch
web de relaties in het ontsluitingsmodel benut om de gebruiker alle relevante objecten uit
de THA beschikbaar te stellen.

•

Onderzoek doen naar en advies geven over het gebruik van bestaande standaarden en
applicaties bij het in gebruik nemen van dit model.

7

χ-navigator
Door middel van twee afstudeeropdrachten, uitgevoerd door de afstudeerstudenten Guido
Dorssers en mijzelf, zijn deze doeleinden onderzocht en beantwoord in de beide
afstudeerverslagen.

1.3. Documentgebruik
Dit afstudeerverslag beschrijft het OWL-model op het gebied van de objecten in de Topografisch
Historische Atlas zoals ontworpen door de afstudeerders Guido Dorssers en Ron Kamzol. De
documentatie betreffende het model is gezamenlijk geschreven en daarom zullen er identieke
hoofdstukken aanwezig zijn in de respectievelijke afstudeerverslagen.
Dit document bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoofdstuk 2 maakt aan de lezer duidelijk wat nu precies RDF en OWL zijn.
Hoofdstuk 3 gaat kort in op de χ-navigator, zoals ontwikkeld tijdens dit project.
Hoofdstuk 4 geeft een korte inleiding over hoe het model, beschreven in dit verslag,
gedocumenteerd is.
Hoofdstuk 5 bestaat uit OWL-documentatie.
Dit gedeelte documenteert het ontsluitingsmodel dat is opgesteld voor de THA.
Hoofdstuk 6 zal de zoekstructuren binnen het opgestelde OWL-model beschrijven.
Hierin wordt verder ingegaan op de besluiten die genomen zijn om de relaties in het
model te gebruiken bij het zoeken.
Hoofdstuk 7 gaat over bestaande standaarden.
Hier wordt beschreven hoe het model aansluit op bestaande standaarden en waar er
verschillen zitten.
Hoofdstuk 8 gaat in over het uitbreiden van de zoekstructuren.
De zaken die allemaal nodig zijn voor het toevoegen van extra zoekmanieren worden in
dit hoofdstuk verduidelijkt.
Hoofdstuk 9 beschrijft de Gebruikertest opzet en de uitkomsten van deze test.
Dit gedeelte bevat de resultaten van de gebruikerstest die gebaseerd is op de ontworpen
navigator die geprogrammeerd is op basis van het OWL-model.

Hoofdstuk 2 is geeft uitleg over RDF en OWL en is over te slaan indien de lezer al genoeg weet
over deze talen.
Hoofdstuk 3 is voornamelijk bedoeld om een klein inzicht te geven in de demonstrator die
gebouwd is op dit model, wat de eisen zijn en hoe alles met elkaar in verbinding staat.
De hoofdstukken 4 t/m 8 van dit document zijn voor de lezer die geïnteresseerd is in het gehele
OWL-model, de ontwerpbeslissingen en de redenen daarachter.
Hoofdstuk 9 beschrijft de opzet, uitvoering en resultaten van de gebruikerstest zoals die na het
voltooien van de χ-navigator is uitgevoerd. Dit gedeelte van het verslag beschrijft de ervaringen
die gebruikers hebben ondervonden bij het zoeken naar cultuurhistorische informatie. Deze
manier van zoeken met behulp van relaties tussen zoekcriteria blijkt de gebruiker te helpen op
zijn zoektocht naar de informatie die hij zocht.
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2. Inleiding RDF/OWL
Het Internet, zoals het tot nu toe bekend is, verspreidt informatie via natuurlijke taal in combinatie
met plaatjes, multimedia en een paginalayout. De meeste personen kunnen deze informatie
gemakkelijk verwerken. Uit deelinformatie kunnen wij feiten afleiden, onze hersenen leggen
koppelingen met andere informatie en deze informatie wordt op verschillende wijzen
aangeboden. Denk hierbij aan een combinatie van verschillende kleuren, verschillende geluiden,
etc. Mensen met een handicap zullen met dit laatste echter problemen hebben. Computers
leggen geen overeenkomsten: als de programmatuur niet aangeeft dat een link bestaat, dan
bestaat deze niet. Ook weten computers niet wat zij aanmoeten met meerdere informatiestromen
zoals een combinatie van verschillende kleuren en verschillende geluiden. Wij mensen zijn
tevens gewend om informatie met verschillende terminologieën te combineren. Denk hierbij aan
een website waar wordt gepraat over het tijdschrift Donald Duck terwijl een andere website het
heeft over het weekblad Anders And & Co, de Deense naam voor hetzelfde tijdschrift. Ervan
uitgaande dat beide websites even toegankelijk zijn, kan een mens ondanks de terminologie
begrijpen dat het over hetzelfde weekblad gaat, wellicht enkel door de beschrijving van het blad,
wellicht vanwege afbeeldingen van de covers, wellicht door een combinatie ervan. Machines
kunnen uit zichzelf niets met deelinformatie, ze kunnen in beginsel geen informatie uit een
afbeelding halen, ze trekken moeizaam op een automatische manier overeenkomsten en het is
moeilijk om informatie te combineren.
Een goed voorbeeld hiervan is Google. Google is een van de meest gebruikte
internetzoekmachines. We tikken wat trefwoorden in en krijgen een lijst van resultaten terug.
Google geeft daarbij ook veel irrelevante resultaten. Dit gebeurt omdat informatie, die
beschikbaar op pagina’s en in de zoekvraag, niet of nauwelijks wordt gecombineerd. Door dit niet
te doen kan de computer niet weten waar een pagina over gaat en waarnaar wordt gezocht.
In de gebruikers test, uitgevoerd in het kader van dit project, was het een feit dat
internetzoekmachines niet enkel relevante resultaten teruggeven. Dit kwam vooral naar voren
wanneer gebruikers vaak Google gebruikten, dan vertrouwden zij ook de resultaten van de χnavigator niet blindelings.

Een manier om ervoor te zorgen dat bekend is in welke context data gezien moet worden, is om
data toe te voegen die deze contect beschrijft. Door gebruik te maken van deze beschrijvende
data kan bij zoekacties gekeken worden naar welke resultaten wel en welke niet teruggegeven
moeten worden. Deze beschrijvende data worden metadata genoemd, letterlijk data over data.
Archiefobjecten dienen dus zodanig met metadata beschreven te zijn, dat een machine deze
informatie op een eenduidige manier kan verwerken. En hier komt XML, RDF en OWL bij kijken.
Uiteraard blijft het cruciale punt het correct beschrijven van objecten. Immers, is de metadata
onjuist, dan kan een machine hier niet plotseling de juiste informatie uithalen. Voor de machine is
de onjuiste informatie dan immers de juiste.
XML, Extensible Markup Language1, is een afgeleide van SGML, Standard Generalized Markup
Language2. Het XML formaat is leesbaar voor mensen en eenvoudig te ontleden door machines.
Een voorbeeld van XML:
<zin> <naam>Flipper</naam> is een <dier>dolfijn</dier>. </zin>
<zin> <naam>Nemo</naam> is een <dier>clownvis</dier>. </zin>
<zin> <naam>Marvin</naam> is een <dier>clownvis</dier>. </zin>

1

Extensibile Markup Language (XML)
http://www.w3.org/TR/REC-xml/
2
Overview of SGML Resources
http://www.w3.org/MarkUp/SGML
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Een computer weet nu dat hier drie zinnen worden gegeven, dat Flipper, Nemo en Marvin namen
zijn en dat zowel een dolfijn als een clownvis een dier is.
We zijn er echter nog niet. Stel dat we willen weten of Flipper een vis of een zoogdier is. Dit kan
een machine ons niet vertellen. De machine kan ons zelfs nog niet eens vertellen dat Flipper een
dolfijn is, alleen dat Flipper een naam is en een dolfijn een dier en dat deze naam en dat dier
samen in één zin voorkomen.
Hier komt RDF om de hoek kijken. RDF, Resource Description Framework1, is een raamwerk
voor bronbeschrijvingen, een taal om informatie te representeren over bronnen op het
wereldwijde web. RDF gebruikt hierbij de XML syntax. RDF geeft deze informatie door het leggen
van relaties tussen objecten. Hierdoor ontstaan triples: <subject> <predicate> <object>. Om deze
informatie uit te wisselen wordt het gebruik van de RDF/XML syntax aanbevolen2. In de
RDF/XML syntax kan be het creëren van meerdere triles met hetzelfde subject gebruikt worden
gemaakt van de hiërarchie in de XML structuur.
Voorbeeld (in triple notatie):
ex:flipper ex:name “Flipper”
ex:flipper rdfs:type ex:dolfijn
ex:dolfijn rdfs:subClassOf ex:zoogdier
ex:zoogdier rdfs:subClassOf ex:dier

Een computerprogramma kan nu door middel van reasoning het antwoord geven dat Flipper een
zoogdier is. Flipper is immers een instantiatie van een dolfijn en een dolfijn is een subklasse van
zoogdier.
In het voorbeeld gebruiken we de namespace ex. Namespaces zijn afkortingen voor URI’s dus ex
kan voluit bijvoorbeeld staan voor http://www.example.org/pets/.
De namespace rdf verwijst naar de RDF syntax op http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#.
De namespace rdfs verwijst naar de RDF-S syntax op http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#.
Het bijbehorende voorbeeld in de XML notatie ziet er als volgt uit:
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
<rdfs:Class rdf:about="Dier" rdfs:label="Dier">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="rdfs:Resource"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="Zoogdier" rdfs:label="Zoogdier">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="Dier"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="Dolfijn" rdfs:label="Dolfijn">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="Zoogdier"/>
</rdfs:Class>
<Dolfijn rdf:about="Flipper" rdfs:label="Flipper"/>
</rdf:RDF>

We hebben nu gezien is dat XML een syntax aanbiedt voor gestructureerde documenten. XML
legt geen beperkingen op de semantische betekenis van de documenten. RDF biedt eenvoudige
semantiek voor een datamodel waarin objecten en relaties daartussen in het XML formaat
gerepresenteerd kunnen worden.
Wat nog ontbreekt, is een taal die verder gaat dan deze basissemantiek. We hebben een web
ontologie taal nodig die formeel de semantiek beschrijft van de gebruikte klassen en

1

RDF Primer
http://www.w3.org/TR/rdf-primer/
2
N-triples (RDF Test Cases)
http://www.w3.org/TR/rdf-testcases/#ntriples
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eigenschappen, dit zodat machines in staat zijn om te redeneren over deze data. Deze taal is
OWL: Web Ontology Language.1
Laten we het volgende voorbeeld nemen:
ex:nemo ex:name “Nemo”
ex:nemo rdfs:type ex:clownvis
ex:marvin ex:name “Marvin”
ex:marvin rdfs:type ex:clownvis
ex:clownvis rdfs:subClassOf ex:vis
ex:vis rdfs:subClassOf ex:dier
ex:nemo ex:heeftOuder ex:marvin

In dit voorbeeld zien we dat Nemo en Marvin beide clownvissen zijn. Verder zien we dat Marvin
een ouder van Nemo is. De computer kan dan ook de vraag beantwoorden welke ouders Nemo
heeft. Het omgekeerde, welke kinderen Marvin heeft, weet het systeem ons echter niet te
vertellen. Dit is op te lossen door ex:marvin ex:heeftKind ex:nemo toe te voegen. Op kleine
schaal zoals in dit voorbeeld is dit natuurlijk goed te doen. Op grotere schaal is het echter
makkelijker als we het systeem kunnen vertellen dat de ex:heeftKind relatie een inverse is van
de relatie ex:heeftOuder. Het gebruik van OWL staat ons een dergelijke definitie toe:
ex:heeftKind owl:inverseOf ex:heeftOuder

Het voorbeeld ziet er dan in XML notatie als volgt uit:
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#">
<owl:Ontology rdf:about=""/>
<owl:Class rdf:ID="Dier"/>
<owl:Class rdf:ID="Clownvis">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="Vis"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Vis">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Dier"/>
</owl:Class>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="heeftKind">
<owl:inverseOf>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="heeftOuder"/>
</owl:inverseOf>
<rdfs:range rdf:resource="#Dier"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Dier"/>
</owl:ObjectProperty>
<Clownvis rdf:ID="Nemo">
<heeftOuder>
<Clownvis rdf:ID="Marvin" />
</heeftOuder>
</Clownvis>
</rdf:RDF>

Een OWL reasoner zal nu automatisch deze OWL informatie uitbreiden zodat deze ook de
volgende informatie bevat:
<owl:ObjectProperty rdf:about="#heeftOuder">
<owl:inverseOf rdf:resource="#heeftKind"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Dier"/>
1

Volgens sommigen is niet OWL, maar WOL het juiste acroniem voor Web Ontology Language.
Anderen zijn van mening dat deze volgorde is gekozen als eerbetoon aan de uil uit Winnie the Pooh
die zijn naam WOL schreef in plaats van OWL. In werkelijk werd OWL voorgesteld als acroniem
omdat het gemakkelijk uit te spreken was, voor goede logo's kan zorgen, wijsheid suggereert en als
eerbetoon aan Bill Martin's One World Language KR project uit de jaren '70. En, om Guus Schreiber
te quoten: “Why not be inconsistent in at least one aspect of a language which is all about
consistency.”
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Ontology_Language
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<rdfs:range rdf:resource="#Dier"/>
</owl:ObjectProperty>
<Clownvis rdf:ID="Marvin">
<heeftKind rdf:resource="#Nemo"/>
</Clownvis>

Vooral bij thesauri met bredere en smallere termrelaties is deze functionaliteit zeer wenselijk. De
relatie hoeft dan maar in één richting te worden gedefinieerd. De andere richting wordt
vervolgens afgeleid door middel van de inverse.
Ook is het mogelijk om een bredere termrelatie als een owl:TransitiveProperty te definiëren.
Hierdoor is vast te leggen dat wanneer gebouw een bredere term is van winkel en winkel een
bredere term van boekhandel, dan is gebouw ook een bredere term van boekhandel.
Zo biedt OWL verschillende mogelijkheden die bij het creëren van thesauri en ontologieën goed
van pas komen. Door het gebruik OWL te maken kunnen er relaties worden gelegd tussen
informatie-elementen die beschikbaar zijn op het wereldwijde web. Deze technologie gebruiken
wij om met behulp van een ontologie te kunnen zoeken in de (digitale) beeldbank van het
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
Een van de grote voordelen van RDF/OWL is dat deze manier van modelleren het voordeel heeft
dat eigenschappen van objecten niet altijd noodzakelijk aanwezig moeten zijn. Het model is dus
gemakkelijk uit te breiden naar andere domeinen. Wanneer er eigenschappen of objecten aan
het model worden toegevoegd dan hoeft de bestaande ingevoerde data niet nog eens helemaal
worden nagelopen om te kijken of deze data nog steeds aan het model onderhevig is.
In hoofdstuk 8 is te lezen dat bij een uitbreiding van het model niet alleen gekeken moet worden
naar de veranderingen in het model, maar ook naar de aanpassingen die moeten plaatsvinden in
het systeem dat het model ondersteunt. Uitbreidingen van query’s of het onderzoeken van een
nieuwe manier van representatie van de nieuwe dimensie.
De basis van het hele systeem staat echter vast met de in hoofdstukken 4, 5 en 6 beschreven
objecten en relaties.
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3. χ-navigator: de demonstrator
De demonstrator die is gecreëerd in dit gezamenlijke project heeft als werknaam χ (spreek uit:
CHI) meegekregen. Deze naam is een acroniem voor Cultuurhistorische Informatie.
Onze demonstrator heeft een ontwerptraject doorlopen dat in dit hoofdstuk beschreven wordt.
Voor de eisen die gesteld worden aan een volledige versie van χ verwijs ik naar het
afstudeerverslag van G.H.J.Dorssers, “Ontsluiting van Cultuurhistorische Informatie - de χnavigator: datamodel en implementatie”.

3.1. Historie
Voor onze demonstrator waren twee testomgevingen ter beschikking: een Windows XP machine
met de IIS (Internet Information Server1) webserver en een Linux machine met de Apache2
webserver. In eerste instantie zijn wij begonnen met een relationele database waarin wij zelf
relaties vastlegden door hiervoor tuples te creëren. Als relationele database is onze keuze op
MySQL3 gevallen omdat het gratis beschikbaar is, een grote naamsbekendheid en een grote
hoeveelheid beschikbare informatie heeft. Ook de performance van MySQL is goed. Wij hebben
hiervoor echter geen uitgebreid onderzoek noch vergelijkende testen uitgevoerd.
Vanwege de beschikbare testomgevingen hebben wij besloten ASP4 als keuze te laten vallen. Er
bleef uiteraard een legio mogelijkheden over, waaronder de bekendste Java5, PHP6, Perl7 en
Python8. Aangezien wij al enige bekendheid hadden met PHP, er voor PHP een uitgebreide en
duidelijke handleiding gratis beschikbaar is en er veel informatie op internet te vinden is, hebben
wij hiervoor gekozen. PHP werkt, net als Java, Perl en Python, op zowel Linux- als Windowsomgevingen.
De eerste versie van de χ-navigator bleek een goed uitgangspunt te zijn. Om goed gebruik te
kunnen maken van de mogelijkheden van semantisch web, zoals transitiviteit en symmetrie, was
het handiger om over te schakelen naar een raamwerk dat deze functionaliteit aanbiedt.

1

Internet Information Services 5.1
http://www.microsoft.com/windowscp/evaluation/features/iis.mspx
2
Apache HTTP Server Project
http://httpd.apache.org/
3
MySQL
http://www.mysql.com/
4
Microsoft Active Server Pages
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnanchor/html/activeserverpages.asp
5
The Source for Java Developers
http://java.sun.com
6
PHP Hypertext Preprocessor
http://www.php.net
7
Larry Wall’s Practical Extraction and Reporting Language
http://www.perl.org
8
Python Programming Language
http://www.python.org
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Figuur 1 - Softwarelagen gevisualiseerd

Om binnen het kader van onze opdracht te blijven hebben wij ons onderzoek beperkt tot de
hoofddoelen. Het feit dat in SeRQL1, de Sesame RDF Query Language, queries gemakkelijk op
te stellen waren, heeft bijgedragen aan onze beslissing om Sesame te kiezen als het RDF
raamwerk voor onze demonstrator.
Sesame is een Java applicatie, die draait op een Tomcat-server. De Tomcat-server is eveneens
beschikbaar voor zowel Windows als Linux omgevingen.
Omdat wij al in beide omgevingen een MySQL database server draaiden, besloten wij om
MySQL als storage-backend voor Sesame te gebruiken. Het gebruik van een database server
biedt de beste schaalbaarheid. Aangezien de collectie beeldmateriaal zal blijven groeien leek dit
ons een goede keuze.
In een later stadium hebben wij op dit besluit terug moeten komen. Wij hebben dit indertijd niet
nader onderzocht, maar vermoedelijk is de communicatie tussen MySQL en Sesame2 op een
speciale manier geïmplementeerd zodat er bij onze queries een extreem slechte performance
optreedt. Een voorbeeld is een vaak gebruikte query waarvan uitvoering nabij de 8 seconden
duurde. Om deze reden zijn wij een in-memory store gaan gebruiken. Deze is sneller, maar
vereist wel veel meer geheugen, waardoor het geheel minder schaalbaar wordt: het uitbreiden
van de capaciteit is duurder en de maximaal haalbare opslagcapaciteit ligt lager. In ieder geval
kon onze query met de nieuwe configuratie binnen ongeveer 0.2 seconde worden uitgevoerd.
Om onze MySQL database van OWL-relaties te voorzien, is gebruik gemaakt van een custom
inferencer op basis van een configuratie bestand dat bij Sesame werd meegeleverd. Bij het
gebruik van een in-memory store werkte dit niet meer en zijn wij overgestapt op het gebruik van
de OWLIM plugin, een plugin om OWL te combineren met een in-memory store.

1

The SeRQL Query Lanuage
http://www.openrdf.org/doc/sesame/users/ch06.html
2
Het betreft hier Sesame 1.2.2 in combinatie met MySQL5
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Figuur 2 - Visualisatie informatielagen

Onze gebruikersinterface is de gehele tijd een PHP applicatie gebleven. Wij hebben een aantal
functies geschreven om de overgang van MySQL naar Sesame te vereenvoudigen. Verder zijn
alle queries aangepast om de vragen naar Sesame te sturen in plaats van MySQL. Onze functies
praten met de Tomcat server via een HTTP verbinding en krijgen de resultaten geretourneerd in
XML.
Vervolgens liepen we tegen het probleem aan dat het niet mogelijk is om in een query aan te
geven wanneer transitiviteit en symmetrie wel en wanneer deze niet gebruikt moeten worden. In
sommige gevallen hadden wij deze informatie namelijk nodig en in andere gevallen was deze
overbodig. Hierdoor moest er ofwel gefilterd worden ofwel de query uitgebreid worden om enkel
de directe relaties als antwoord geretourneerd te krijgen.
Wij hebben later vernomen dat het wel of niet gebruiken van transitiviteit en symmetrie via de
Java API naar keuze in- of uitgeschakeld kan worden. Wanneer wij op dit moment een geheel
nieuwe versie zouden ontwikkelen, dan is dit dus een reden om te kiezen voor Java servlets.

3.2. Benodigdheden
Om onze demonstrator te kunnen draaien gelden de volgende benodigdheden:
•

PHP5 enabled webserver [ http://www.php.net/ ]
Op onze testmachines betreft het Apache en IIS. PHP5 wordt gebruikt voor de
gebruikersinterface. Het feit dat PHP5 nodig is, is het gevolg van de keuze de Phesame
klasse te gebruiken (zie voor meer informatie http://www.hjournal.org/phesame/). De
Phesame klasse is gebundeld met onze demonstrator en hoeft dus niet apart
geïnstalleerd te worden.
Wij draaiden de demonstrator onder PHP 5.0.5, PHP 5.1.1 en PHP 5.1.2. Deze draaien
als Apache2-module onder Apache 2.0.55 op Linux Gentoo.

•

PHP componenten: de PEAR packages HTTP_Request en XML_HTMLSax 2.1.2
[ http://pear.php.net/package/HTTP_Request ,
http://pear.php.net/package/XML_HTMLSax ]
Het PEAR pakket HTTP_Request wordt door de Phesame klasse gebruikt voor het
communiceren met de server waarop Sesame draait. Dit kan dezelfde fysieke machine
zijn, maar ook een andere machine op een andere locatie.
Onze eigen klasse PhesameRHCe, een uitbreiding op Phesame, maakt gebruik van
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XML_HTMLSax om de resultaten te verwerken.
•

Graphviz pakket beschikbaar voor aanroepen uit PHP webserver-scripts (met andere
woorden: het pakket dient geïnstalleerd te zijn en PHP dient het via de commandline
aanroepen ervan toe te staan).
[ http://www.graphviz.org/ , http://www.php.net/system ]
Het Graphviz pakket wordt gebruikt voor het dynamisch creëren van benodigde plaatjes
voor de zoekwolk.

•

Tomcat webserver met Sesame 1.2.x en OWLIM store dan wel SQL backend in
combinatie met een custom inferencer voor de OWL relaties (zoals entailment-owldlp.xml, onderdeel van de Sesame download).
[ http://tomcat.apache.org/ , http://www.openrdf.org/ , http://www.ontotext.com/owlim/ ]
Sesame is de RDF store waarin alle informatie wordt opgeslagen. Dit is de
(meta)dataserver van de gehele applicatie.
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4. OWL-model
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het model dat is ontworpen in het project. Welke
ontwerpbeslissingen zijn genomen en de redenen daarachter. Vanwege de gemakkelijk leesbare
grafische structuur van het model wordt eerst een korte uitleg gegeven van de gebruikte tekens in
de figuren.
De keuze om de modelleertaal OWL (Web Ontology Language) te gebruiken, is gemaakt op
grond van de volgende punten:
•
•
•

OWL maakt het mogelijk om data te delen door het gebruik van ontologieën op het
Internet.
OWL bevat specifieke eigenschappen die het maken van relaties tussen zoekcriteria en
ontsloten archiefstukken gemakkelijk maken.
Samen met RDF vormt OWL het Semantisch Web (SW). Het SW zorgt ervoor door dat
systemen elkaars gegevens kunnen gebruiken. Door extra informatie toe te voegen aan
en relaties te maken tussen die gegevens.

Verschillende projecten die ook betrekking hebben op het gebied van cultuurhistorische
informatie maken ook gebruik van het SW. Deze projecten hebben echter andere
onderzoeksgebieden. Het doel is dan ook om door gegevensuitwisseling straks de andere
projecten te kunnen koppelen aan dit project.

4.1. Modeluitleg
:

OWL-klasse, tekstueel worden klassen cursief gedrukt

:

OWL-instance

:

OWL-subklasse

:

OWL-property

:

De klasse Dolfijn is een subklasse van Zoogdier
Alle eigenschappen die een zoogdier heeft, heeft een dolfijn ook,
bijvoorbeeld: brengen jongen levend ter wereld.
Een dolfijn kan eigenschappen hebben die een zoogdier niet heeft,
bijvoorbeeld: heeft sonar.
rdfs:subClassOf geeft tevens aan dat een instantie van de subklasse
(Dolfijn) ook een instantie van de superklasse (Zoogdier).

:

De klasse Dolfijn heeft een eigenschap ‘naam’ met het type
xsd:string. [00.01] geeft aan dat deze eigenschap overeenkomt met
nummer 00.01 uit de GABOS-lijst (zie bijlage 0).

Zoogdier

rdfs:subClassOf
Dolfijn

Dolfijn
naam
[00.01]
xsd:string
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Dolfijn
naam
[00.01]

:

Er is een Dolfijn met de naam ‘Flipper’.

Flipper
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5. OWL-ontsluitingsmodel
Dit hoofstuk geeft een overzicht van alle archiefobjectklassen.
Het woord ‘archiefobject’ is in ons model gebruikt om een link te leggen tussen de modelleertaal
en de archieftaal. In de modelleertaal is een ‘object’ een taalmechanisme om data met methoden
te verbinden die opereren op die data. In de archieftaal praten we over een ‘archiefstuk’ en
meerdere archiefstukken bij elkaar worden ‘archiefbescheiden’ of ‘archivalia’ genoemd.
Daarnaast wordt in de museumwereld de term ‘object’ gehanteerd voor een museumstuk.
De reden waarom er in dit model sprake is van archiefobject is dat er een link gelegd moet
worden tussen de modelleertaal en de archieftaal. Voor informatici zal deze terminologie geen
probleem opleveren, voor de archivarissen is bovenstaande uitleg vaak noodzakelijk om
duidelijkheid te geven over wat er in het model onder ‘archiefobject’ wordt verstaan.
Per klasse worden de extra eigenschappen weergegeven. Het overzicht van deze klassen is
rechtstreeks overgenomen uit de entiteitenlijst van de THA binnen het RHCe.

5.1. Archiefobject
AF
(Affiches)

TP
(Prenten en Tekeningen)

KD
(Kaarten)

Briefhoofd

FD
(Foto)

Archiefobject

GD
(Audio)

BB
(Video)

Fotoalbum

VW
(Voorwerpen)

Figuur 3 - Entiteitenoverzicht
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Hierboven is te zien dat elke entiteit die in de THA wordt gebruikt een subklasse is van de door
ons gedefinieerde Archiefobject-klasse.

5.2. Affiches

Figuur 4 - Affiches

De Affiche-klasse heeft als eigenschap een AfficheFormaat die verder onderverdeeld is aan de
hand van de grootte van het affiche: A1, A2 of A3.

5.3. Prenten en tekeningen

Figuur 5 - Prenten en Tekeningen

De Prenten-en-tekeningen-klasse heeft de subklassen: Prenten, Tekening en Diploma/Oorkonde.
Een prent heeft een PrentFormaat, onderverdeeld in P1, P2, P3 en P4. Een tekeningen heeft een
eigenschap heeftSchrijver, de onderverdeling van Schrijver: Krijt, Grafiet, Houtskool, Inkt en Verf.
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5.4. Kaarten

Figuur 6 - Kaarten

De Kaarten-klasse is weer verder onderverdeeld in de klassen: Atlas, Basiskaart, Thematische
kaart, Topografische kaart, Historische kaart, Kadasterkaart (Hangend of Liggend) en
Plattegrond.

Figuur 7 - Schaal

Een Kaart heeft nog extra eigenschappen ter aanvulling van de eigenschappen van een
Archiefobject, namelijk Schaalaanduiding en Schaalopmerkingen.

5.5. Briefhoofd

Figuur 8 - Briefhoofd

Een Briefhoofd is een enkele klasse die niet onder andere klassen is onder te brengen. In
eerdere modelleringen was er sprake van een klasse Varia (soort overig), omdat deze klasse
echter maar één subklasse bevatte, namelijk Briefhoofd, is besloten om deze klasse te laten
vervallen en Briefhoofd direct onder Archiefobject als subklasse te hangen.
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5.6. Foto

Figuur 9 - Foto

De Foto-klasse is een van de klassen met de meeste subklassen. Binnen de THA bevat deze
klasse ook de meeste archiefobjecten. Een foto heeft de eigenschappen heeftGrootte, heeftKleur
en heeftType. De eigenschap Type heeft subklassen, die de verschillen weergeven in de soort
drager van de foto. Dit onderscheid is gemaakt omdat bij het beheer van de verschillende
archiefstukken het soort drager van groot belang is. Met het type drager staat de manier van
opslag vast.
Het probleem bij de indeling van de foto’s lag vooral op het vlak van de types. Bij de eerste
modellering waren de subklassen van Foto elk verder onderverdeeld naar type drager. Dit gaf
moeilijkheden voor zowel beheer als ontsluiting van de THA. Bij de ontsluiting wordt gekeken
naar welk soort foto het archiefstuk betreft. Bij de beheerskant maakt men zich alleen druk over
hoe het archiefstuk moet worden behandeld en opgeslagen. Na intern beraad is het
bovenstaande model overeengekomen met het RHCe.
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Figuur 10 - Foto- en Prentbriefkaarteigenschappen

Een Foto kan nog extra eigenschappen hebben in aanvulling van de eigenschappen van
Archiefobject. De klasse Prentbriefkaart, een subklasse van Foto, heeft een eigenschap Titel.
Tevens kan een Prentbriefkaart een Opschrift hebben, deze heeft ook weer zijn eigenschappen
volgens de GABOS-standaard.
Titel en Opschrift verwijzen hier naar dezelfde tekenreeks, aangezien beide hetzelfde soort
Plaats betreffen. Deze kan zijn: “rechtsboven”, “linksonder”, etc.

5.7. Audio

Figuur 11 - Audio

De Audio-klasse heeft als eigenschap heetfAudioFormaat. De klasse AudioFormaat is verder
weer onderverdeeld in Optische dragers (CD-audio en DVD-audio), Geluidsplaten (Singles, Maxi
Singles, EP en LP) en Magneetbanden (Geluidscassettes en Geluidsbanden).
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5.8. Video

Figuur 12 - Video

De Video-klasse heeft als eigenschap heeftVideoFormaat. VideoFormaat is onderverdeeld in
Film, Optisch en Magneetbanden. Een film heeft een type dat Acetaat of Nitraat kan zijn en een
film is onderverdeel in de formaten 35mm, 16mm, 8mm S8 en 8mm N8/D8. Magneetbanden zijn
verder onderverdeeld in de diverse formaten en Optisch is onderverdeeld in Video-CD en DVDvideo.

5.9. Voorwerpen

Figuur 13 - Voorwerpen
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De Voorwerpen-klasse is onderverdeeld naar het soort materiaal waaruit het archiefobject
gemaakt is. Het object valt in de categorie Gemengd, wanneer er geen eenduidig materiaal is. De
subklasse Gemengd heeft nog als subklasse Schilderijen.

5.10. Archiefobject
In deze paragraaf zullen alle eigenschappen van een archiefobject aan bod komen, de redenen
waarom ze er zijn en hoe ze op deze manier gemodelleerd zijn. De meeste eigenschappen
hebben betrekking op foto’s, aangezien er binnen het RHCe een uitgebreid stramien is opgesteld
over hoe deze beschreven moeten worden.
De GABOS-lijst (bijlage 0) zal niet uitgebreid besproken worden, omdat deze alleen
overgenomen zijn uit het huidige systeem en geen extra functionaliteit of uitbreidingen bieden.
Wel zal er bij grote verschillen van de GABOS-lijst uitleg gegeven worden over de modellering.

Figuur 14 - Archiefobject Totaal

Om alles overzichtelijk te houden splitsen we deze figuur op. We bespreken per onderdeel hoe
de modellering in elkaar steekt.
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Figuur 15 - Archiefobject Sub 1

Een archiefobject kan een ander archiefobject bevatten, bijvoorbeeld een cd bevat een aantal
foto’s. Omdat het hier om meer dan één archiefobject gaat, dienen ze allemaal beschreven te
worden: de cd met inhoud en de foto’s op die cd met hun eigen beschrijvingen.
Bij een archiefobject wordt aangegeven of het auteursrechtelijk is beschermd.

Figuur 16 - Archiefobject Sub 2

Archiefobjecten moeten ook geïdentificeerd worden en dit gebeurt met een unieke tekenreeks,
00.03 binnen de GABOS-standaard. De overige 00.XX nummers dragen ook bij aan de
identificatie. Zo geven 00.01 en 00.02 respectievelijk aan tot welke instelling en welke afdeling
het object behoort. 00.04 geeft het documenttype aan. In ons model is dit de klasse van het
archiefobject.
De eigenschap Oriëntatie geeft aan naar welke richting de afbeelding op het archiefobject wordt
bekeken (Noord, Noord-Oost, etc.).
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Periode

inPeriode
[02.02]

xsd:int

jaarVanVervaardiging
[06.10]

jaarVanUitgave
[06.05]

xsd:string
aantal
[07.01]
Beschrijving
[02.01]
Datum

xsd:string

beschrevenOp
[10.05b]
Archiefobject

beschrevenDoor
[10.05a]

medewerkerNaam
Medewerker

Figuur 17 - Archiefobject Sub 3

Een Archiefobject heeft een Periode als inPeriode [02.02]. Deze geeft aan in welke periode (of op
welke datum) de foto is genomen.
Een Medewerker zoals hier benoemd kan ook een vrijwilliger zijn. De klasse Medewerker zien we
terug bij het opslagbeheer. Wanneer men de twee groepen geheel uit elkaar wenst te houden,
dan kan hier ook nog gekozen worden om in plaats van het algemenere Medewerker een klasse
Beschrijver te introduceren.

Figuur 18 - Archiefobject Sub 4

Figuur 18 - Archiefobject Sub 4 bevat de belangrijkste relatie in ons model, de relatie tussen
archiefobjecten en termen: bevat. Elk Archiefobject heeft bepaalde termen die beschrijven wat
het Archiefobject inhoudt of aan welke locatie het is gebonden. Een uitgebreidere beschrijving
van de modellering van Term volgt in hoofdstuk 6.

Figuur 19 - Archiefobject Sub 5

Hier wordt gemodelleerd onder welke inhoudscategorie een archiefobject valt. Elke
inhoudscategorie heeft zijn eigen code en naam. De inhoudscategorieën die nu gebruikt worden
zijn:
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•
•
•
•
•

Cartografische documenten
Gebeurtenissen
Maatschappelijk leven
Personen
Topografie

Deze categorieën worden in de toekomst misschien niet meer gebruikt om archiefobjecten te
beschrijven. Dit heeft geen gevolgen voor het model. De relaties weergegeven in Figuur 19 zullen
dan niet meer aangemaakt en gebruikt worden. De al aanwezige informatie kan dan zonder enige
problemen verwijderd worden.

Figuur 20 - Archiefobject Sub 6

Elke archiefobject heeft een CoördinatenAanduiding. In de toekomst moet het met behulp van
deze coördinatenaanduiding mogelijk worden gemaakt om geografische coördinaten toe te
kennen aan een archiefobject. Hierdoor zijn archiefobjecten niet langer gekoppeld aan
plaatsnamen, want die kunnen veranderen door bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling,
maar aan een specifieke geografische locatie.

5.11. Belanghebbenden

Figuur 21 - Belanghebbenden

De klasse Belanghebbende is geïntroduceerd omdat er verschillende personen een belang
hebben bij een archiefobject. De subklassen van belanghebbenden zijn:
•
•
•

Auteursrechthebbende
Eigenaar
Auteur
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•
•

Uitgever
Vervaardiger
o Fabrikant
o Drukker

De eigenschappen van belanghebbenden zijn:
•
•
•
•

Naam (auteur: [03.02a], uitgever: [06.04a], vervaardiger: [06.08])
Naam gestandaardiseerd (uitgever: [06.03])
Locatie (eigenaar: [06.08])
Functie (auteur: [03.02b], uitgever: [06.04b])

Belanghebbenden zijn ook te modelleren met behulp van de Term-subklasse Persoon. Er is
echter voor gekozen om belanghebbenden als een aparte klasse te modelleren omdat deze
klasse als een aparte zoekdimensie gezien wordt. Met andere woorden, deze belanghebbenden
dienen niet voor te komen in de verzameling personen of organisaties die zijn afgebeeld op de
archiefobjecten. Ze dienen wel te verschijnen wanneer er specifiek gezocht wordt op
belanghebbende.

5.12. Periodes en Dateringen

Figuur 22 - Periodes en Dateringen

Een Periode heeft als eigenschappen een Datum als datumVroegste (inhoudsdatering: [02.02a],
uitgave: [06.05a], vervaardiging: [06.10a]) en een Datum als datumLaatste (indhoudsdatering:
[02.02b], uitgave: [06.05b], vervaardiging: [06.10b]).
Een Datum heeft weer de eigenschappen dag, maand en jaar. De reden dat er niet voor een
standaard datumklasse gekozen is, is dat het RHCe de originele brondata wil behouden. In deze
data kunnen fouten zitten die volgens het RHCe ook mee overgenomen moeten worden,
bijvoorbeeld is 31 februari 1978.
Een periodeOpmerking (inhoudsdatering: [02.02c], uitgave: [06.05c], vervaardiging: [06.10c])
geeft de mogelijkheid extra informatie toe te voegen: hoe is men tot een bepaalde datering
gekomen, hoe wordt de datering eventueel op het document vermeld, of deze datering afwijkt van
de werkelijke datering, enz.
Ook globale dateringen (“omstreeks 1900”, “±1930”, etc.) dienen volgens de GABOS-lijst in het
periodeOpmerking-veld te komen. Dit maakt het gebruik van dateringscriteria onnodig moeilijk.
Wij adviseren daarom om in dergelijke gevallen altijd tevens een vroegste en een laatste datering
toe te voegen.
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5.13. Collecties en Series

Figuur 23 - Collecties en Series

Collecties en series zijn onderdelen die veelvoudig binnen de THA gebruikt worden.
Een Collectie heeft een Eigenaar (subklasse van Belanghebbende), een collectieNaam
(xsd:string) en bevat Archiefobjecten.
Een Serie heeft een serieID [08.04], heeft een Titel [08.01] en kan subseries bevatten. Elke Serie
en Subserie heeft een Titel (serie: [08.01a], subserie: [08.05a]). De plaats van de Titel op een
archiefobject, bijvoorbeeld “midden boven” of “aangenomen titel”, wordt eveneens geannoteerd
(serie: [08.01b], subserie: [08.05b]).
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6. OWL-zoekstructuren
Dit hoofdstuk behandelt de zoekstructuren die gebruikt worden voor het opvragen van een
ontsloten archiefobject. De onderlinge relaties zullen besproken worden en op welke standaarden
deze aansluiten. Relaties als bredere en smallere termen zijn vrij standaard, maar hoe om te
gaan met termen die een instantiatie van de waarde van een andere term voorstellen? En hoe
om te gaan met wijzigingen in de tijd? In dit hoofdstuk worden deze vragen beantwoord.

6.1. Term
De klasse Term heeft de subklassen Locatie en Trefwoord. Deze subklassen voegen elk extra
eigenschappen toe aan die van Term en zullen apart worden besproken.

Figuur 24 - Termen

Een Term kan naar een andere term wijzen met een van de volgende relaties:
•
•
•

wasVroeger: geeft aan dat een Term in het verleden werd gebruikt voor het aanduiden
van een nieuwere Term.
Voorbeeld: “Eindhoven Airport” <wasVroeger> “Vliegveld Welschap”
bredereTerm: geeft aan dat een Term een andere Term als bredere betekenis heeft.
Voorbeeld: “wereldoorlog” <bredereTerm> “oorlog”
smallereTerm: geeft aan dat een Term een andere Term als smallere betekenis heeft.
Voorbeeld: “oorlog” <smallereTerm> “wereldoorlog”

Zoals in de bovenstaande voorbeelden te zien is, zijn de relaties smallereTerm en bredereTerm
het tegenovergestelde van elkaar.
Voor de wasVroeger relatie is er geen tegenovergestelde relatie “werdLater”. De reden waarom
deze relatie niet toegevoegd is aan het model zijn:
• Binnen het RHCe zijn gebruikers op zoek naar historische informatie. Wanneer men
op een zoekterm uitkomt, is de wens dat ook de vroegere termen van die gezochte
term beschikbaar zijn.
• Wanneer de gebruiker een vroegere term al weet, wil het RHCe niet dat de latere
termen (“werdLater”) aan de gebruiker worden getoond.
Mocht er in het model naderhand toch de wens komen om deze relatie te hebben, dan kan dit
eenvoudig door in het model de inverse functie werdLater toe te voegen.
•

omvat: geeft aan dat een Term een speciale smallereTerm-relatie heeft met een andere
Term, de term heeft een instantiatie.
Voorbeeld: “kerk” <omvat> “Catherinakerk”
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•

gerelateerdAan: geeft aan dat er een relatie is tussen twee termen; deze relatie is niet te
definiëren met een van de andere specifieke relaties. Tevens kan deze relatie ook
gebruikt worden tussen een trefwoord en een locatie. De gerelateerdAan-relatie is
symmetrisch.
Voorbeeld: “trein” <gerelateerdAan> “spoorweg”

Een Term heeft ook eigenschappen, deze zijn afgeleid van de SKOS-standaard, Simple
Knowledge Organisation System 1.
•
•
•

skos:prefLabel (xsd:string): geeft aan wat de voorkeursnaam is van de Term
skos:altLabel (xsd:string): geeft aan wat alternatieve correcte namen zijn voor de Term
skos:hiddenLabel (xsd:string): geeft aan wat alternatieve incorrecte namen zijn voor de
Term

Een voorbeeld is te zien in Figuur 25 - Termrelaties.

Figuur 25 - Termrelaties

6.1.1.

Locatie

De klasse Locatie is een subklasse van de klasse Term. Locatie is verder onderverdeeld in de
subklassen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Werelddeel
Land
Provincie
Gemeente
Plaats
Wijk
Straat
Huisnummer

Deze subklassen zijn hiërarchisch geordend met behulp van de relaties smallereTerm en
bredereTerm, zoals ook in Figuur 26 - Locaties te zien is.
Men kan zich afvragen of het wel mogelijk is om op bereiken te zoeken, bijvoorbeeld alles
gerelateerd aan Rechtestraat 10-18. Een heel eenvoudig antwoord is: ja, dat kan door

1

SKOS Core Guide
http://www.w3.org/TR/swbp-skos-core-guide/
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Rechtestraat 10, Rechtestraat 11, .. Rechtestraat 18 allemaal toe te voegen. Een ander antwoord
is: nee, dat kan niet, maar je kunt wel de gehele Rechtestraat selecteren.
Nu is het voor beeldmateriaal wellicht niet erg interessant om deze mogelijkheid te ondersteunen.
Naar de toekomst kijkend en het ontsluiten van andere deelcollecties binnen het RHCe, zal deze
mogelijkheid toch gewenst worden. Denk bijvoorbeeld aan het opzoeken van bouwvergunningen
die ooit zijn verstrekt.
De mogelijkheden om op bereiken te zoeken zijn binnen ons model aanwezig. Ze zullen echter
afhankelijk zijn van implementatiebeslissingen die worden genomen. Zo hebben wij in onze χnavigator ervoor gekozen om de tekenreeks bij Huisnummer te laten bestaan uit de straatnaam
gevolgd door het huisnummer. Voor demonstratiedoeleinden werkte dit goed, voor zoeken op
bereiken dient het programma nu wel meer handelingen te verrichten. Immers overal staat een
prefix, namelijk de straatnaam, die weggehaald moet worden om te kunnen controleren of het
huisnummer in het juiste bereik valt. Een mogelijke oplossing is om aan Huisnummer een extra
attribuut toe te kennen met een numerieke waarde (hoewel daarin dan geen
huisnummertoevoegingen kunnen worden meegenomen). Of dit al dan niet gewenst is bij zoeken
op bereiken kan ter discussie worden gesteld.
Dit is naar onze mening niet de beste oplossing. Immers de prefixes dienen ook allemaal te
worden aangepast bij een straatnaamwijziging. Het lijkt ons dan ook het beste om bij
implementatie ervoor te kiezen om enkel het huisnummer als label toe te voegen aan
Huisnummer objecten. De gebruikersinterface dient er dan zorg voor te dragen dat ook de
bijbehorende straatnaam wordt weergegeven, dus net op dezelfde manier als de
gebruikersinterface er in de χ-navigator voor zorgdraagt dat de plaatsnaam aan straten en wijken
wordt toegevoegd om daardoor te voorkomen dat het Centrum van Eindhoven en het Centrum
van Helmond of de Markt in Eindhoven en de Markt in Helmond respectievelijk hetzelfde Centrum
en dezelfde Markt lijken te zijn.

33

χ-navigator

Locatie

Werelddeel
smallereTerm

bredereTerm
Land

smallereTerm

bredereTerm
Provincie

smallereTerm

bredereTerm
Gemeente

smallereTerm

bredereTerm
Plaats

smallereTerm

bredereTerm
Wijk

smallereTerm

bredereTerm
Straat

smallereTerm

bredereTerm
Huisnummer

heeftToevoeging

Toevoeging

Figuur 26 - Locaties

In eerdere versies van het model werd verder nog gebruikt gemaakt van locatieBeschrijving om
te kunnen specificeren of het hier het Centrum van Eindhoven of het Centrum van Helmond
betreft. Beide hebben immers als label “Centrum”. De eigenschap locatieBeschrijving voorziet
echter in overbodige informatie. Deze informatie is af te leiden uit de locatiehiërarchie. Deze
informatie correct aan de eindgebruiker visualiseren is een onderdeel van de gebruikersinterface.
In het algemene geval zal het voldoende zijn om de plaatsnaam aan de locatie toe te voegen.
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6.1.2.

Trefwoord

De klasse Trefwoord is onderverdeeld in de subklassen:
•
•
•
•

Gebeurtenis
Gebouw
Organisatie
Persoon

Buiten deze subklassen wordt ook de klasse Trefwoord zelf gebruikt. Hierbij is op te merken dat
de trefwoorden die tot deze klasse behoren en niet tot een van de subklassen het beste in de
gebruikersinterface als ‘Overige’ benoemd kunnen worden om daarmee verwarring te voorkomen
tussen de dimensie Trefwoord en de categorie Trefwoorden binnen die dimensie.
Trefwoord

Gebeurtenis

Gebouw

Organisatie

Persoon

Figuur 27 - Trefwoorden

De klassen Trefwoord en Persoon zijn overgenomen uit het huidige model dat gebruikt wordt
voor de ontsluiting van de THA. In het verlengde hiervan leek het ons nuttig om de klassen
Gebeurtenis, Gebouw en Organisatie toe te voegen. Organisatie is hierbij vergelijkbaar met
Persoon echter met het verschil dat het in plaats van een persoon een organisatie betreft.
Gebeurtenis hebben wij geïntroduceerd voor specifieke gebeurtenis, niet zomaar een oorlog
(trefwoord), maar de tweede wereldoorlog (gebeurtenis). Voor gebouwen hetzelfde, niet zomaar
een kerk (trefwoord), maar de Catharinakerk (gebouw). Op basis van de uitgevoerde
gebruikerstest kan over de handigheid van deze beslissing nog gediscussieerd worden
aangezien dit voor de meeste gebruikers vrij verwarrend blijkt te zijn. Anderzijds is deze
verwarring wellicht te minimaliseren door een betere gebruikersinterface.

6.2. Veranderingen in de tijd
Deze paragraaf beschrijft de keuze van de modellering van locaties en dateringen. Het heeft
vooral betrekking met het veranderen van locaties, naam en plaats, door de jaren heen.
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6.2.1.

wasVroeger

Het voorstel is om de tijdrelaties, met betrekking tot locaties, als volgt te modelleren:

Figuur 28 - Tijdrelaties

Hierbij geeft de relatie gerelateerdAan aan dat er een relatie ligt tussen een trefwoord en een
locatie. In dit geval heeft vliegveld “Welschap” een relatie met Veldhoven en “Eindhoven Airport”
met Eindhoven. Beide vliegvelden liggen op dezelfde geografische locatie. Alleen door
naamsverandering en gemeentelijke herindeling zijn de naam en gemeente veranderd. Omdat er
wel een relatie moet zijn tussen “Eindhoven Airport” en “Welschap” is er tussen deze termen een
wasVroeger-relatie.
Wanneer we het voorbeeld nu verder uitbreiden dan komen we tot het volgende model:
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Figuur 29 - Eindhoven Airport wasVroeger Welschap

In dit uitgebreidere voorbeeldmodel is het fictieve “Race Circuit” opgenomen. Dit circuit ligt op
dezelfde locatie als “Welschap” en “Eindhoven Airport”. Het circuit en beide vliegvelden liggen
wel op dezelfde locatie maar er is geen wasVroeger-relatie tussen het circuit en een vliegveld. In
het model gaat het om historische informatie, wanneer er gezocht wordt op “Eindhoven Airport”,
worden ook alle resultaten van “Welschap” meegenomen. Omgekeerd is dit niet het geval, want
er wordt terug in de tijd gezocht.
Wanneer er gezocht wordt op “Race Circuit” dan worden de resultaten van “Welschap” en
“Eindhoven Airport” niet meegenomen. Als de vraag gaat over wat er allemaal op de specifieke
locatie te vinden is dan biedt de GeoLocatie de uitkomst. Deze geeft aan welke termen er
allemaal aan een x,y-locatie zijn gekoppeld.

6.2.2.

Veranderingen in locatiestructuur

Er is in de locatiestructuur, zoals beschreven in paragraaf 6.1.1, een duidelijke hiërarchie
aanwezig. Deze hiërarchie is niet statisch. Door gemeentelijke reorganisaties, oorlogen,
hernummeringen, etc. is deze hiërarchie door de loop van de tijd in beweging. Het RHCe wil dat
ook deze veranderingen in de locatiestructuur meegenomen worden. Om dit te verduidelijken
staan hieronder de verschillende stappen die in het modelleringsproces zijn genomen.
Stel het militaire vliegveld “Welschap” wordt in 1994 door een gemeentelijke reorganisatie
onderdeel van de gemeente Eindhoven en behoort niet langer meer tot de gemeente Veldhoven.
Tot 2000 was dit de enige verandering. De straatnamen en de naam van het vliegveld bleven
ongewijzigd. In 2000 verandert de naam van het vliegveld vanwege een toegenomen
burgerluchtvaart.
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Onze keus is om in het model de termen en objecten aan de meest gespecificeerde locatie te
koppelen. Bredere locaties zijn immers via de hiërarchie af te leiden en deze hiërarchie geeft ons
ook de mogelijkheid om steeds in een grotere kring te gaan zoeken. Dit heeft als resultaat dat er
in de bestaande structuur dubbele objecten dienen te worden gecreëerd. Op deze manier is er
een correcte actuele hiërarchie en een historische hiërarchie ter beschikking.
Als we voor de verduidelijking overdrijven en te veel verdubbelen zien we grafisch het volgende
resultaat:
“Welschap”

wasVroeger

gerelateerdAan

Luchthavenweg 15

wasVroeger

gerelateerdAan

wasVroeger

bredereTerm

Luchthavenweg

“Welschap”

“Eindhoven Airport”

partOf

Luchthavenweg 15

bredereTerm

wasVroeger

Luchthavenweg

bredereTerm

bredereTerm

Veldhoven

Eindhoven

Figuur 30 - Verdubbeling van locaties

Aan de voorkomens dienen ook periodedateringen te zijn gekoppeld. Deze vertellen van wanneer
tot wanneer een locatieterm een vroegere term was.
De verdubbeling van “Welschap” en van “Luchthavenweg 15” is overbodig. Deze relaties zijn
immers af te leiden uit dateringen. Dat er echter dataverdubbeling dient op te treden volgt uit de
volgende visualisatie van ons voorbeeld:
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start

1900

2000

start

eind

eind
2000

periode

“Welschap”

periode

wasVroeger

gerelateerdAan

“Eindhoven Airport”

gerelateerdAan

Luchthavenweg 15

bredereTerm

Luchthavenweg

bredereTerm

bredereTerm

Veldhoven

Eindhoven

Figuur 31 - Geldigheid door relaties

Eindhoven en Veldhoven blijven beide afzonderlijke plaatsen. Veldhoven is dus geen vroegere
term van Eindhoven. De dateringperiodes van beide plaatsen overlappen elkaar, omdat beide
tegelijkertijd als afzonderlijke plaats bestaan. Wat we willen modelleren is dat de Luchthavenweg
in 1994 overging van de plaats Veldhoven naar de plaats Eindhoven. Daarom moet de
Luchthavenweg dubbel worden opgeslagen. Het is immers dit object waar wij de dateringen aan
koppelen om te specificeren in welke periode deze straat tot Veldhoven behoort en welke periode
tot Eindhoven.
Dat Welschap tot 1994 in gemeente Veldhoven lag en daarna in gemeente Eindhoven volgt uit de
geldigheid1 van het desbetreffende verdubbelde object Luchthavenweg. De herbenoeming volgt
uit de geldigheid van respectievelijk de term Welschap en de term Eindhoven Airport.

1

Met geldigheid wordt hier bedoeld de tijdsperiode die aan een locatie of term is gekoppeld.
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Met de benodigde verdubbeling leidt dit ons naar de volgende oplossing:
Tot 2000 draagt het vliegveld de naam “Welschap”;
Echter in 1994 wordt het reeds onderdeel van Eindhoven.

start

1900

2000

start

eind

eind
2000

periode

“Welschap”

periode

wasVroeger

gerelateerdAan

“Eindhoven Airport”

gerelateerdAan

Luchthavenweg 15

bredereTerm

periode

start

eind

1994

Luchthavenweg

bredereTerm

wasVroeger

Luchthavenweg

bredereTerm

bredereTerm

Veldhoven

Eindhoven

periode

start

eind

1994

Figuur 32 - Totale locatie- en dateringrelaties

Wanneer dateringen onbekend zijn, is de enige mogelijkheid om expliciet aan te geven dat een
object aan een straat in een bepaalde plaats ligt is door het toepassen van een complete
verdubbeling.
Stel er is in bovenstaand voorbeeld geen enkele datum bekend, alleen dat Eindhoven Airport
eerder Welschap was en dat het vliegveld tegenwoordig tot Eindhoven behoort maar eerder
onderdeel was van Veldhoven. Wanneer er nu een foto is van Welschap waarbij zeker is dat
deze in de tijd is gemaakt dat Welschap al tot Eindhoven behoorde maar nog niet de naam
Eindhoven Airport droeg, dan kan dit niet als zodanig worden aangegeven. De enige mogelijkheid
is dat het object een foto is van Welschap gelegen in Veldhoven of in Eindhoven.
Op dezelfde manier is het ook niet mogelijk om te modelleren dat Eindhoven Airport tot
Eindhoven behoort en niet tot Veldhoven, tenzij bekend is wanneer het vliegveld een nieuwe
benaming kreeg én wanneer door reorganisatie de Luchthavenweg van gemeente Veldhoven
naar gemeente Eindhoven verhuisde. In alle andere gevallen er slechts de conclusie getrokken
worden dat Eindhoven Airport tot Veldhoven of Eindhoven behoort.
Hierbij is verder op te merken dat het koppelen van dateringen aan relaties voor dit probleem
géén oplossing is, het drukt immers net als bovenstaande dan slechts uit dat de straat in ofwel de
ene ofwel de andere plaats ligt. Bovenstaande heeft daarbij wel nog als voordeel dat er via de
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“wasVroeger” relatie een hiërarchie in de historie is aan te geven zonder de expliciete dateringen
te kennen. De straat heet nu Z, daarvoor heette hij Y en weer daarvoor X.
Een alternatief voorbeeld is de Stratum, vroeger een plaats en gemeente op zichzelf,
tegenwoordig een wijk van Eindhoven. Dit is in het hier beschreven model als volgt te
visualiseren:
1920
D M J

D M J

D M J

eind

start

D M J

eind

start

inPeriode

inPeriode

Gem. Stratum

rdf:type

Gemeente

rdf:type

Gem. Eindhoven

bredereTerm

bredereTerm

Plaats

rdf:Type

Eindhoven

Rdf:type

Wijk

rdf:type

bredereTerm

Stratum

wasVroeger

Stratum

inPeriode

inPeriode

rdf:type
start

Periode

eind

start

rdf:type

D M J

Datum

D M J
1830

rdf:type

rdf:type

D M J
1920

eind

D M J
1920

Figuur 33 - Stratum

Zoals we zien dient in het object Stratum, overigens samen met de bijbehorende niet
weergegeven directe versmallingsrelaties (straten en huisnummers), verdubbeld te worden.
Verder is het nieuwe object van het type ‘Wijk’ terwijl het oude object nog een ‘Plaats’ was.
Het betreft uiteraard een implementatiekeuze of de data op deze manier de data gebruikt zullen
worden of dat de onderlinge relaties toch beter via periodedateringen aan de relaties zelf te
koppelen. Volgens ons kan bij een volledige verdubbeling van de hiërarchie de dubbele
aanwezigheid van objecten voor te veel problemen verantwoordelijk zijn en lijkt een andere
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oplossing ons beter geschikt. Wanneer er echter geen mogelijkheid wordt geboden om expliciete
uitdrukking zonder dateringen te doen, dan lijkt de verdubbeling ons zo minimaal te zijn dat het
nieuw voorgestelde model wellicht beter werkt door meer bij andere standaarden met
breder/smaller aan te sluiten.

7. Standaardkoppelingen
Dit hoofdstuk zal ingaan op het gebruik van bestaande standaarden in het model voor de THA.
Standaarden die gebruikt worden in dit hoofdstuk zijn:
DC
GABOS
SKOS

:
:
:

Dublin Core
Gemeentelijk Atlas Beschrijvings- en Ontsluitingssysteem
Simple Knowlegde Organisation System

Ondanks het aanhalen van verschillende standaarden, of wellicht juist dankzij, kunnen we nog
vermelden dat ons model geen uitzondering maakt op het mix and match principe1: er zijn vele
standaarden met ieder hun eigen regels om metadata te beschrijven. In de praktijk worden vaak
metadata-elementen uit verschillenden standaarde samengevoegd en worden nieuwe elementen
bedacht. Koppeling van metadata op basis van semantiek vereist echter dat de betekenis is
vastgelegd waardoor het gebruik van standaarden toch een belangrijk punt is.

7.1. GABOS
Overleg tussen de beheerders van de topografisch-historische atlassen van de
gemeentearchieven van Den Haag, Rotterdam en Utrecht, uitgevoerd in opdracht van de
gemeentearchivarissen van deze steden, over een Gemeenschappelijk Atlas Beschrijvings- en
Ontsluitings-Systeem (GABOS) heeft geresulteerd in de opstelling van een lijst van de elementen
die vereist zijn om beelddocumenten te kunnen beschrijven.2

7.1.1.

Conformiteit

Zoals al naar voren is gekomen proberen wij zoveel mogelijk onze relaties ook beschikbaar
gemaakt onder de GABOS standaard. Deze lijst is samengesteld door de Vereniging De
Topografisch-Historische Atlas (VTHA), de beroepsvereniging voor beheerders van
beeldmateriaal. De VTHA heeft deze lijst samengesteld in opdracht van de
gemeentearchivarissen van Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De lijst geeft een overzicht van de
verschillende elementen die nodig zijn om beelddocumenten te beschrijven en is bedoeld als
1

Eenduidige Metadata, René van Horik, InformatieProfessional 03/2006
De GABOS-elementenlijst is samengesteld in opdracht van de gemeentearchivarissen van Den
Haag, Rotterdam en Utrecht. Samenstellers en verantwoordelijk voor de inhoud zijn mevr. Drs. M.P.C.
van der Burgh (gemeentearchief Rotterdam), dr. F.J.W. van Kan (gemeentearchief Den Haag), P.
Ratsma (gemeentearchief Rotterdam), mevr. drs. N. Stoppelenburg en mevr. drs C.C.S. Wilmer
(beiden gemeentearchief Utrecht). In het eindstadium van de samenstelling ven de lijst is nauw
overleg gepleegd met dr. J.P. van de Voort, hoofd van de afdeling Automatiseringsadviezen van het
rijksbureau voor kunsthistorische Documtatie te Den Haag, wiens opmerkingen en adviezen voor de
samenstellers bijzonder waardevol waren. De lijst wordt ter beschikking gesteld van andere
instellingen die beeldmatriaal beheren via het bestuur van de Vereniging ‘ De Topografisch-historiche
atlas’.
2
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richtlijn die kan leiden tot uniformering en een logisch ontwerp ten behoeve van de
automatisering.
Ook mede aangezien de huidige applicatie de GABOS-lijst gebruikt, hebben wij in ons model
veelal relaties en objecten teruggekoppeld naar de GABOS-lijst. Op deze manier is het mogelijk
om data uit het model te kunnen exporteren of nieuwe data in het model te importeren.
Ons model is niet volledig geconformeerd aan de GABOS-standaard. Zo is soms een klasse-type
verantwoordelijk voor een GABOS-waarde terwijl in de meeste gevallen juist een waarde binnen
ons model de gewenste GABOS-waarde is.
Verder is er soms de vrijheid genomen om het model te vereenvoudigen. Dit houdt in dat er bij
het importeren van data details weg kunnen vallen omdat deze binnen het RHCe niet worden
gebruikt.
Zo is er het volgende voorbeeld te geven: wanneer wij ons volledig aan de GABOS standaard
conformeren dan dienen we de volgende modellering te maken:

Figuur 34 - Plaats van uitgave

Binnen het RHCe heerst echter de wens om niet-gestandaardiseerde informatie weg te laten en
enkel gebruik te maken van gestandaardiseerde namen om zo de tijd, benodigd voor het
beschrijven van object te minimaliseren en de diversiteit tussen zoektermen te verkleinen. Hierbij
valt op te merken dat ons model in de mogelijkheid voorziet om niet gestandaardiseerde
varianten als alternatief of verborgen label aan termen toe te voegen.
Vanwege de wens om enkel gestandaardiseerde namen te gebruiken is de volgende modellering
eenvoudiger en eveneens volledig correct:

Figuur 35 - Plaats van uitgave (vereenvoudigd)
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7.1.2.

Medewerkers

In de eerste versies van ons model werd een beschrijver als volgt gemodelleerd:

Figuur 36 - Beschrijver

Naast beschrijvers zijn er ook mensen die objecten opbergen, tijdelijk van locatie laten
veranderen en controleren. Deze zouden op eenzelfde manier gemodelleerd kunnen worden.
Deze modellering is juist gekozen om de duidelijkheid te behouden dat die ene beschrijver juist
meerdere objecten heeft beschreven en dat het niet meerdere beschrijvers waren die allemaal
dezelfde naam hadden.
Om deze modellering door te zetten, zijn deze beschrijvers, evenals de mensen van beheer,
medewerkers. Deze medewerker kan beide taken uitvoeren.
Dus is de volgende betere modellering:
Functie
heeftFunctie
Medewerker
heeftNaam
Functie

Vrijwilliger

Figuur 37 - Medewerker

7.1.3.

Belanghebbenden

Belanghebbenden zijn te modelleren op de volgende manier:

Figuur 38 - Belanghebbenden
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Ze zijn alle een subklasse van Belanghebbende, dus dit kan ook generieker worden
gemodelleerd:

Figuur 39 - Belanghebbenden Subklassen

Hierbij kan door middel van het type subklasse worden bepaald of het om een eigenaar, drukker,
uitgever of auteursrechthebbende gaat. Extra belanghebbenden van een archiefobject kunnen
als uitbreiding op het model hierdoor gemakkelijk worden toegevoegd.

7.1.4.

Materiaalaanduiding, Aantal & Collaties

De huidige insteek bij het RHCe is om alle objecten individueel te beschrijven. Als er 3
verschillende speldjes zijn, maar deze hebben alle een verschillende kleur, dan zal er één
overkoepelende beschrijving komen met één identificatienummer. Binnen deze omschrijving
zullen er dan 3 volgnummers worden gecreëerd waarbij ieder speldje een eigen volgnummer
krijgt. Hetzelfde gebeurt voor een affiche waarvan bijvoorbeeld een Nederlandstalige en een
Franstalige versie aanwezig is.
Er is echter één probleem bij het beschrijven van alle individuele objecten. Het kan voorkomen
dat een fotoalbum aangeleverd wordt, bijvoorbeeld met betrekking tot de bouw van het stadhuis.
In dit album kunnen dan rond de 200 foto’s aanwezig zijn, waarvan er wellicht 10 daadwerkelijk
interessant zijn. Het fotoalbum wordt dan als één object beschreven dat in te zien is in de
studiezaal. Er worden vervolgens 10 volgobjecten gecreëerd om de 10 interessante foto’s ook te
beschrijven en digitaal beschikbaar te stellen.
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We zien dan als modellering het volgende:
Aantal
[07.01]

Fysieke en Technische
Bijzonderheden
[07.03]

Archiefobject

reproductie

xsd:int

xsd:string

Afmeting
[07.04]

soort
[07.04a]

xsd:string

waarde
[07.04b]

xsd:int

eenheid opmerkingen
[07.04c]
[07.04d]

xsd:string

xsd:string

Figuur 40 - Afmeting

De specifieke subklasse-type van het archiefobject (Figuur 3 - Entiteitenoverzicht) geeft ons de
specifieke materiaalaanduiding [07.02]. In de meeste gevallen is deze specifieke subklasse een
subklasse van een hoger liggende subklasse van archiefobject. En de subklasse die in dit pad
direct gekoppeld is aan het archiefobject geeft ons het documenttype [00.04]. Voor meer
informatie verwijzen we terug naar paragraaf 5.10.
In paragraaf 5.10 is gemodelleerd dat een archiefobject andere archiefobjecten kan bevatten.
Denk hierbij aan fotoalbums en cd-roms die andere foto’s bevatten.
Een relatie tussen een film en een video of een negatief en een foto is een relatie tussen master
en reproductie. Daarom zien wij in bovenstaande figuur dat er ook een relatie reproductie bestaat
tussen archiefobjecten. In beide gevallen zal er echter sprake zijn van één object dat het
hoofdidentificatienummer krijgt met een algemene beschrijving die voor alle onderdelen geldig is.
De apart beschreven objecten krijgen dan een volgnummer en kunnen optioneel aanvullende
informatie bevatten, waarvan in ieder geval vanwege hun eigen klasse het documenttype.
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7.2. SKOS

7.2.1.

Labels

Een mogelijke manier om synoniemen aan elkaar te koppelen is door middel van een relatie.
Bijvoorbeeld door de zieOok relatie zoals wij in ons initiële model hebben gedaan.
Gevisualiseerd ziet dit er als volgt uit:

Figuur 41 - zieOok

Het idee is eenvoudig en het werkt: de synoniemen ‘Winkel’ en ‘Winkels’ zijn aan elkaar
gekoppeld. Echter om relaties aan zowel ‘Winkel’ als ‘Winkels’ toe te kennen, omdat beide als
hetzelfde object gezien moeten worden, is ongewenst. Op deze manier wordt er geen
onderscheid gemaakt tussen voorkeurstermen, alternatieve termen en foutieve
spellingsvarianten. Dit onderscheid komt enkel naar voren door de annotatiekeuze van de
beschrijver.
Door dit alles wordt het gebruik van SKOS labels interessant. SKOS labels, skos:prefLabel,
skos:altLabel en skos:hiddenLabel, staan ons toe om een voorkeurslabel aan te geven en om
foutieve spellingsvarianten als verborgen labels mee te nemen. In dit geval is het eenvoudig
gehouden met “Winkel” en “Winkle”, maar er valt ook te denken aan spellingsvarianten voor
namen. Bijvoorbeeld de foutieve spelling “Katharinakerk” voor “Catharinakerk” en de
alternatieven “St. Catharinakerk” en “Sint Catharinakerk”. Ook het wijzigen van een
voorkeurslabel gaat bij het gebruik van SKOS veel eenvoudiger. In plaats van bij alle objecten de
annotatieterm te moeten wijzigen wordt enkel bij een term het voorkeurslabel vervangen en het
oude voorkeurslabel een alternatief. Vervolgens zijn op zowel de oude als de nieuwe
voorkeursterm nog steeds alle objecten te vinden. De gebruikersinterface draagt zorg voor de
weergave van de juiste label.
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We krijgen dan het volgende beeld:

Figuur 42 - pref-, alt- en hiddenLabel

Tevens kan vooral bij personen het gebruik van de SKOS labels nuttig zijn. Men kan bij
trefwoorden nog gaan discussiëren over de verschillende betekenissen tussen “winkel” en
“winkels”, bij personen is “Frits Philips” en “Philips, F.” dezelfde persoon, ongeacht de schrijfwijze.
Met behulp van prefLabel kan een voorkeursnotatie worden opgegeven.
SKOS labels bieden tevens de mogelijkheid voor het gebruik van meerdere talen: dit door middel
van het lang attribuut.

7.2.2.

Relaties: breder en smaller

In ons model gebruiken wij de relaties bredereTerm en smallereTerm. Dit zijn dezelfde soort
relaties als de SKOS relaties skos:broader en skos:narrower.

7.3. Dublin Core
Wellicht is Dublin Core1 op het moment een van de bekendste standaarden voor het beschrijven
van metadata. Het grootste pluspunt van Dublin Core is dat het vrij eenvoudig van opzet is en
geen 100-pagina’s lange handleiding heeft. Deze eenvoudige opzet is echter ook meteen het
grootste nadeel van Dublin Core. Door deze eenvoudige opzet wordt er op het gebied van
interpretatie een grote vrijheid gegeven.
Standaard bestaat de DC 1.1 standaard uit 15 elementen. Wanneer deze niet voldoen kan door
middel van eigen gespecificeerde definities verfijningen worden gecreëerd. Deze maken echter
geen deel uit van de DC standaard.
Zoals eerder aangegeven zijn de relaties in ons model binnen de SKOS-opzet te mappen naar
skos:related. Ook binnen de DC standaard is er een koppeling mogelijk, namelijk dc:relation.
Onze bevatTerm relatie tussen archiefobjecten en termen is op een brede manier vergelijkbaar
met dc:subject. Ook de eigenschap archiefobjectbeschrijving kan onder dc:subject vallen. Met
andere woorden, dc:subject is eigenlijk te breed. Wij kunnen dc:subject dus wel op basis van ons
1

Dublin Core Metadata Initiative
http://www.dublincore.org/

48

χ-navigator
model van informatie voorzien, maar geen informatie uit dc:subject in ons model importeren.
Wellicht is dc:description een betere eigenschap om onze archiefobjectBeschrijving aan te
koppelen. Ook hier geldt weer dat de DC eigenschap iets te breed is om alleen onze eigenschap
in op te nemen. Wederom is dus alleen export en geen import mogelijk.
dc:rights bevat informatie over de rechten, wederom zijn enkele van onze relaties te bundelen om
dit DC-element van informatie te voorzien. Zo zijn er enkele van onze belanghebbenden plus het
auteursrechtelijk beschermd veld hiervoor bruikbaar. Een van de overige belanghebbenden zijn
de drukker en de vervaardiger, deze zijn onder te brengen bij dc:publisher.
dc:format beschrijft het documenttype, in ons geval is dit de directe typering van het archiefobject.
dc:identifier kan gekoppeld waren aan het identificatienummer van het object, of aan de URI
waarmee de informatie over het specifieke object te vinden is.

7.4. FOAF
Friends of a Friend (FOAF)1 is een standaard die uitermate geschikt is om personen te
beschrijven. In deze paragraaf zal kort beschreven worden hoe deze standaard gebruikt kan
worden in het model zoals beschreven in dit document.
rhce:persoonNaam is onze variant van foaf:name
rhce:archiefobjectBevatTerm is te vergelijken met foaf:depicts en dc:subject, waarbij de laatste
vrij breed is.
rhce:organisatie is te mappen naar foaf:organization
rhce:persoon is te mappen naar foaf:person. Verder is de modellering hier nog uit te breiden door
gebruik te maken van eigenschappen als foaf:firstName, foaf:family_name en foaf:gender.
rhce:prentbriefkaartTitel en rhce:serieTitel zijn binnen hun domeinen beide te mappen naar
dc:title
rhce:archiefobjectHeeftDrukker is te mappen naar dc:Publisher. FOAF kent foaf:maker die
hiervoor wellicht ook gebruikt kan worden, maar foaf:maker kan beter gebruikt worden om de
auteur te beschrijven.
In een van de oorspronkelijke ideeën van FOAF waren er meer relaties tussen personen
gedefinieerd. Relaties zoals foaf:wife, foaf:husband, foaf:sister, foaf:brother, foaf:father en
foaf:mother. Helaas zijn deze relaties uiteindelijk niet in de FOAF standaard opgenomen.
Om dit gebrek in de FOAF standaard op te lossen zullen aan de rhce-ontologie deze relaties, met
eventueel nog andere, moeten worden toegevoegd. Zo kan er toch tot een relationeel model, dat
de relaties tussen personen kan bevatten, worden gekomen. Deze relaties zijn zeer belangrijk
voor het opstellen van de Doop-, Trouw-, en Begrafenisregisters en de bevolkingsregisters.

1

FOAF Project
http://www.foaf-project.org/
FOAF Vocabulary Specification
http://xmlns.com/foaf/0.1/
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8. Dimensie-uitbreiding
Dit hoofdstuk zal ingaan op het onderwerp dimensie-uitbreiding. Met dimensie bedoelen wij een
manier van omschrijven. In deze manier van omschrijven bestaan er relaties tussen de
beschrijvingstermen. Deze relaties worden gebruikt om tussen de gerelateerde
beschrijvingstermen te navigeren.
Op het moment zijn er in het model de volgende dimensies geïntegreerd, waardoor gezocht kan
worden door de relaties tussen en in deze dimensies:
•
•

Trefwoorden
Locaties

Deze dimensies zijn beide subklassen van de klasse Term. Deze klasse bevat zoals in hoofdstuk
6 de globale eigenschappen: wasVroeger, bredereTerm, smallereTerm, omVat en
gerelateerdAan. Deze eigenschappen zijn voldoende om hiërarchische relaties in en tussen
dimensies te beschrijven.
Wanneer een nieuwe dimensie aan het model wordt toegevoegd, moeten er bepaalde stappen
worden gedaan. Deze stappen worden uitgelegd in de volgende paragrafen. Als voorbeeld
dimensie wordt de dimensie Kleur toegevoegd aan het model.

8.1. Toevoegen van subklasse aan de klasse Term
Het model moet worden uitgebreid met de klasse die de dimensie aanduidt. In het voorbeeld
wordt dit weergegeven in Figuur 43.

Figuur 43 - Subklasse Kleur

8.2. Opstellen van interne dimensierelaties
Om in een nieuwe dimensie de relaties tussen de verschillende termen goed te kunnen
inventariseren dient een hiërarchie te worden opgesteld.
In de dimensie kleur hebben we de volgende termen:
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Rood, Geel, Blauw, Oranje, Groen, Paars, LichtOranje, DonkerOranje, LichtPaars en
DonkerPaars
In Figuur 44 is de een grafische weergave van deze dimensie te zien, samen met de opgestelde
hiërarchie en overige relaties.
LichtPaars

gerelateerdAan

ST

DonkerPaars

ST

BT

BT

Paars
ST

ST
BT

Rood

BT

gerelateerdAan

BT

Geel

gerelateerdAan

BT

ST

ST

Oranje

ST

Groen

BT

BT
ST

LichtOranje

BT

BT
ST

Blauw

ST

gerelateerdAan

DonkerOranje

Figuur 44 - Interne dimensierelaties

In dit schema is de relatie bredereTerm afgekort tot BT en smallereTerm tot ST. Tevens is in het
model de relatie gerelateerdAan enkele keren terug te vinden.

8.3. Toevoegen van interdimensionale relaties
Om relaties tussen de verschillende termen in de dimensies te leggen moeten ook deze worden
toegevoegd. In Figuur 45 wordt in het voorbeeld de kleur Groen gerelateerd aan de wijk
Karpendonkse Plassen.
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Term

rdfs:subClassOf

rdfs:subClassOf

Locatie

Kleur

rdfs:subClassOf

rdf:type

Wijk

Groen

rdf:type

rhce:gerelateerdAan

Karpendonkse
Plassen

Figuur 45 - Interdimensionale relaties

8.4. Aan archiefobjecten dimensietermen toekennen
Om nu daadwerkelijk de nieuwe dimensietermen aan archiefobjecten te koppelen moeten de
archiefobjecten die van de nieuwe dimensie gebruik maken opnieuw worden beschreven met
betrekking tot de nieuwe dimensie.
In het voorbeeld wordt dit dan zoals in Figuur 46.
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Foto van de
GroeneToren
rhce:bevatTerm

Eindhoven
Centrum

rhce:bevatTerm

GroeneToren

rhce:bevatTerm

gerelateerdAan

Groen

rdf:type

rdf:type

Gebouw

rdf:type

rdfs:subClassOf

Locatie

Trefwoord

rdfs:subClassOf

rdfs:subClassOf

Kleur

rdfs:subClassOf

Term

Figuur 46 - Dimensietermen toekennen

In dit voorbeeld is ook te zien dat er een interdimensionale relatie is tussen GroeneToren en
Groen. Uit deze relatie kan dus extra informatie uit het model gehaald worden over de kleur
Groen en het gebouw GroeneToren.

8.5. Overige stappen
In het model is nu de nieuwe dimensie toegevoegd. Het systeem dat het model ondersteunt dient
natuurlijk ook te worden aangepast: de extra zoekdimensie moet worden aangegeven en een
manier van representatie moet worden gekozen om de relaties tussen de nieuwe termen naar de
gebruiker te visualiseren. Moet dit gebeuren in de vorm van een puur hiërarchische structuur via
een boom, een zoekwolk of misschien alleen in tekstuele vorm? Het antwoord hierop zal per
dimensie verschillen en daarop is dus ook geen duidelijk antwoord op geven. Het zou ook kunnen
zijn dat er bij de nieuwe dimensie een nieuwe soort van navigatie het beste werkt, die wij op dit
moment niet in dit project hebben onderzocht.
In dit voorbeeld zijn er geen nieuwe relaties gedefinieerd tussen de termen. Wanneer dit wel het
geval zou zijn, dan zullen in de programmatuur ook nieuwe query’s moeten worden gevormd om
via de nieuwe relaties de informatie uit het systeem halen.
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9. Gebruikerstest
Met de navigator is op het RHCe een gebruikerstest gehouden. De versie van het model die voor
deze test gebruikt werd, bevat niet alle onderdelen zoals in de eerdere hoofdstukken zijn
beschreven. De onderdelen van het model die in de test gebruikt worden zijn:
•
•
•
•
•

Archiefobjectklassen
Periodes en dateringen
Collecties en series
Termen
Veranderingen in tijd

Onderdelen die niet in de versie van het model zitten dat gebruikt is bij de test zijn:
•
•
•

Belanghebbenden
Collecties en series
Veranderingen in locatiestructuur

9.1. Opzet
Het doel van de gebruikerstest is het verkrijgen en evalueren van meningen over de χ-navigator.
Hiertoe wordt er gebruik gemaakt van verschillende soorten gebruikers, die besproken worden in
paragraaf 9.1.2.
Alle gebruikers werden voorzien van een lijst met zoekopdrachten die betrekking hadden op
enkele onderwerpen die in de χ-navigator aanwezig waren. De nadruk van de hele test lag op de
manier hoe de gebruikers met het zoeksysteem omgaan en hoe zij reageren op de extra
informatie aangeboden door de applicatie.
De taken zijn onderverdeeld in vier verschillende categorieën: oorlog, gebouwen, winkels en
verkeer. Bij aanvang van de test kregen de gebruikers een korte uitleg over deze test. Enkele
zaken die hierbij naar voren kwamen zijn:
•
•

Think-aloud; gebruikers worden gevraagd om te zeggen wat ze zien, denken, doen en
voelen wanneer ze hun zoekopdracht uitvoeren.
Inleven in een persoon die op zoek is naar de foto’s in de omschreven zoekopdracht:
hiermee worden gebruikers gestimuleerd om daadwerkelijk de gevonden resultaten te
bekijken en te zelf te evalueren of dit is wat er gezocht wordt. Ook wordt hiermee
gestimuleerd dat gebruikers ook proberen om op een andere manier aan gewenste
resultaten te komen.

Tijdens de test werden de schermacties opgenomen door een videocamera om later acties en
reacties op de verschillende onderdelen van de test terug te kunnen zien. Ook werd het
commentaar van de gebruikers opgenomen. Hiermee kan vergeleken worden of de uitspraken in
de achteraf voorgelegde enquête in overeenkomst zijn met het geleverde commentaar tijdens de
test.

54

χ-navigator

9.1.1.

Taken

Testgebruikers werd gevraagd te doen alsof zij op zoek waren naar de archiefobjecten welke
voldeden aan:
1. Oorlog 1: Foto’s van het centrum van Eindhoven met betrekking tot
bevrijdingsherdenkingen.
2. Oorlog 2: Foto’s met taken van padvinders gedurende en na afloop van WO II.
3. Oorlog 3: Foto’s met betrekking tot de mobilisatie in de regio Eindhoven en Helmond.
Met deze taak werd getracht te kijken of men er uit zichzelf aan zou denken om te
verbreden naar het gebied Noord-Brabant, al dan niet met de mogelijkheid die in het
overzicht van actieve termen wordt geboden.
4. Oorlog 4: Foto’s van het centrum van Eindhoven met oorlogsschade aan religieuze
gebouwen veroorzaakt door WO II.
5. Verkeer 1: Foto’s van beschadigde auto’s.
Bij deze taak wordt echt getest of men door te versmallen op het juiste trefwoord weet te
komen. Het idee is dat men een zoekpad doorloopt: ( verkeer » vervoersmiddel » ) auto
» autowrak
6. Verkeer 2: Foto’s die de door WO II veroorzaakte schade aan de spoorweg tonen.
7. Gebouwen 1: Foto’s met religieuze gebouwen in het centrum van Eindhoven.
8. Gebouwen 2: Welke culturele gebouwen zijn geopend door Frits Philips?
9. Gebouwen 3: Wat kun je vinden over de historie en fusies van hotel ‘De Wildeman’ ?
[kijk niet naar de foto’s, maar naar de pijlen in de trefwoordenwolk]
10. Winkels 1: Foto’s van boekhandel ‘Van Piere’.
11. Winkels 2: Foto’s met daarop ‘IJzerhandel De Spijker’.
12. Winkels 3: Foto’s met winkels die zich van 1970 tot en met 1975 op het 18
Septemberplein in het centrum van Eindhoven bevonden.

9.1.2.

Gebruikerscategorieën

Om onderscheid te maken zijn de testgebruikers van de χ-navigator in de volgende categorieën
onderverdeeld:
1. Interne testgebruikers
Deze categorie gebruikers zijn geselecteerd binnen het RHCe, omdat zij al ruime ervaring
hebben met Atlantis. Dit is het huidige systeem dat wordt gebruikt voor de ontsluiting van
de THA. Hierdoor kunnen de verschillen tussen χ en Atlantis duidelijk naar voren komen.
2. Externe testgebruikers
Deze categorie is weer onderverdeeld in twee subgroepen:
a. Jongeren
Deze categorie is een nieuwe doelgroep van het RHCe. Het RHCe wil graag dat
er meer jongeren interesse krijgen in en gebruik gaan maken van de informatie
die binnen het RHCe in de THA beschikbaar is.
b. Ouderen
Dit is de groep die al gebruik maakt van de huidige informatie binnen het RHCe.
Zij zitten regelmatig in de studiezaal en maken gebruik van de Doop-, Trouw- en
Begrafenisregisters (DTB’s) ten behoeve van genealogisch onderzoek.
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9.2. Zoekmogelijkheden
In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen van het zoeken beschreven. Omdat in het
nieuwe model onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende zoekgebieden, wordt elke
zoekgebied geëvalueerd.
Uiteraard kunnen er additionele zoekgebieden aan het zoekmodel worden toegevoegd, waarvoor
vervolgens ook een toepasselijke visualisatievorm gekozen dient te worden.

9.2.1.

Locaties

De locatiezoekmogelijkheden hebben betrekking op het toevoegen van een locatie, zodat er
alleen archiefobjecten worden getoond die betrekking hebben op de gezochte locatie.
Opmerkingen die over de locaties naar voren kwamen:
•
•

De boomstructuur is overzichtelijk en duidelijk te gebruiken, zodat men dan ook
gemakkelijk de gewenste zoekcriteria kan vinden.
De provincie Noord-Brabant is te breed om te zoeken in de regio Eindhoven en Helmond.

9.2.2.

Trefwoorden

De trefwoordenzoekmogelijkheid houdt zich bezig met het toevoegen van trefwoordcriteria. De
totale lijst van trefwoorden is onderverdeeld in de categorieën ‘Alles’, ‘Trefwoorden’,
‘Organisaties’, ‘Gebeurtenissen’ en ‘Gebouwen’. De categorie ‘Trefwoord’ is vanwege te grote
verwarring later verwijderd uit de gebruikersinterface. De verwarring bij de gebruikers ontstond
omdat ‘Trefwoorden’ geen subcategorie kan zijn van zichzelf.
•
•
•

•

De zoekwolk die voor trefwoorden wordt gebruikt is duidelijk.
De gebruikers ervaren de zoekwolk als een middel om het juiste trefwoord te vinden. Ook
Men vindt het zoeken door de trefwoorden gemakkelijker dan het vrije-tekst-zoeken.
Hierbij bedoelden wij in onze vraagstelling het zoeken op vrije tekst in algemene zin. Het
feit dat in χ het vrije-tekst-zoeken zich bij de gebruikerstest beperkte tot het zoeken in
beschrijvingen van de archiefobjecten moet bij de evaluatie worden betrokken. Immers
veel gebruikers begonnen actief het vrije-tekst-zoeken te gebruiken. Naarmate de
gebruikertest vorderde, zagen zij hiervan af, omdat het gebruik van trefwoorden en
locaties tot meer en betere resultaten leidde. In onze zienswijze zal in een volledige
versie van χ het vrije tekst zoeken ook de trefwoorden en locaties doorzoeken op
bijbehorende termen.
Het is gemakkelijk dat vanuit de resultaten direct doorgeklikt kan worden naar de
zoekwolk om zo nog een zoekterm toe te voegen en de resultaten daardoor verder te
versmallen.

9.2.3.

Werken met de zoekwolk

Deze evaluatie heeft betrekking op het navigeren door de trefwoordenwolk.
•
•

De zoekwolk bevat volgens de interne gebruikers genoeg relaties.
De verschillende types relaties die in χ aanwezig zijn, zijn duidelijk.
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•

Verder geeft men aan dat men in de uiteindelijke versie toch wil kunnen kiezen wanneer
relaties door de zoekcriteria worden meegenomen. Deze relaties zijn de in het model
gespecificeerde relaties tussen de trefwoorden.
De gebruiker wil bijvoorbeeld op auto zoeken, maar niet op de smallere term autowrak,
die bij inschakeling van de smallereTerm-relatie toch wordt meegenomen.
De vraag naar deze functionaliteit zal echter scenarioafhankelijk zijn. Zo zal een gebruiker
die zoekt naar religieuze gebouwen wél willen dat de smallere termen worden
meegenomen.

9.2.4.

Dateringscriteria

Deze zoekcriteria hebben betrekking op de vroegste en laatste datering van een genomen foto.
•

De datumcriteria zijn het eenvoudigste en zijn voor iedereen duidelijk. Technisch gezien
is het ook mogelijk om de datumcriteria automatisch te laten activeren bij selectie van een
specifiek trefwoord. Het gemiddelde oordeel van de interne gebruikers hierover is om dit
niet automatisch te doen, maar om handmatig de datumcriteria te activeren.
Een reden om dit niet automatisch te doen is het probleem van de dateringen van het
beeldmateriaal. Dit niet altijd correct gedateerd: een foto van 1941 kan gedateerd zijn als
uit 1938. Deze wordt dus niet gevonden wanneer de datering van Tweede Wereldoorlog
automatisch wordt ingevuld (1939-1945).
Er is dus binnen het RHCe enige twijfel over de correctheid van de dateringen van de
archiefobjecten. Kan een foto gedateerd in 1938 geannoteerd worden met “Tweede
Wereldoorlog” of betreft het hier een incorrecte datering?

9.2.5.

Actieve zoekcriteria

Hierin wordt de terugkoppeling van de gebruikers gegeven met betrekking tot het weergeven van
de actieve zoekcriteria.
•

De actieve zoekcriteria zijn voor iedereen volledig duidelijk. Ze tonen op welke criteria
wordt gezocht. Verder is het verwijderen van één van de actieve zoekcriteria en de
mogelijkheid om een locatie direct te verbreden ook gebruikersvriendelijk.

9.3. Gebruikerservaringen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ervaringen van de gebruikers met de nieuwe
zoekmethode.
De interne gebruikers weten dat niet alle foto's gekoppeld zijn aan de locatie “Centrum”. Daarom
wordt deze niet als locatieterm toegevoegd bij het zoeken. Toch zou men dit van een doorsneegebruiker wel verwachten wanneer er naar foto's van het centrum gezocht wordt.
Ook zijn de interne gebruikers bekend met de gegevens die in de THA aanwezig zijn en hoe deze
te verkrijgen zijn. Zij zoeken dus op verschillende manieren om zo meer objecten te vinden dan
bij zoeken op slechts één enkele manier. In het merendeel van de gevallen kwamen zij echter
bedrogen uit, aangezien het model toch alle objecten al mee had genomen. In enkele gevallen
betrof het echter tekortkomingen in de onderliggende gegevens, die door ons overgenomen zijn,
waardoor toch extra objecten tevoorschijn kwamen.
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Wanneer er een specifieke locatie is, zoals '18 Septemberplein', dan verwachten sommigen deze
te kunnen vinden via het trefwoord 'plein'. Op zich is dit niet verkeerd, echter χ heeft deze relaties
niet. Daarbij komt de vraag naar boven of deze relaties inderdaad toegevoegd dienen te worden
en hoe dit dan op een overzichtelijke manier kan. Immers een of twee specifieke pleinen zijn te
doen, maar wat bij 'straat' of 'laan' te doen? Een honderdtal specifieke namen van straten of
lanen zorgen niet voor een overzichtelijke zoekwolk. Wellicht kan dit beter via taal afgehandeld
worden en niet binnen het datamodel. Dan is er wel de vraag hoever de analogie met
bijvoorbeeld ‘Catharinakerk’ en ‘kerk’ getrokken dient te worden.
Momenteel zijn de data in de χ-navigator slechts een voorbeeldcollectie. De gegevens bevatten
fouten en zijn op verschillende punten ook incompleet. Hierdoor staan er in de locatieboom ook
straten, wijken, provincies, e.d., die niet aan een bredere term zijn gekoppeld. Dit probleem werd
opgelost door deze te verdelen in de categorieën “losse straten” / ”losse wijken” / ”losse
provincies”. Dit bleek echter voor het merendeel van de gebruikers toch weer verwarrend,
waardoor het beter leek deze dan maar weg te laten uit de locatieboom.
Wanneer de zoekwolk tekort schiet, grijpt men terug naar het vrije tekst zoeken. Dit lijkt een
gevolg te zijn van een te grote bekendheid met de volledige THA collectie. Aangezien χ ongeveer
1% van de gehele THA collectie bevat en alle aanwezige relaties door ons zelf zijn gedefinieerd,
ontstaat voor de interne gebruikers inderdaad een incompleet beeld. Zij weten dat er meer
informatie beschikbaar kan zijn, dus proberen zij op andere manieren tot meer resultaten te
komen.
Het aantal resultaten is bij deze gebruikerstest nog overzichtelijk. Dit geeft geen indicatie van de
correctheid van de zoekopdracht, maar resulteert erin dat vaak niet door middel van het
toevoegen of verwijderen van termen de collectie resultaten worden versmald. De gebruikers
bekijken gewoon zelf de resultaten om op deze manier te kijken welke resultaten relevant zijn.
Meestal is het toevoegen van een enkel zoekcriterium al genoeg om het aantal resultaten klein
genoeg te maken om ze allemaal te doorlopen en zelf te bekijken of ze relevant zijn.
Historische informatie zit deels in de zoekwolk verwerkt door middel van de wasVroeger relatie.
Om te testen of gebruikers deze informatie er ook uithalen is de vraag over “De Wildeman &
Gouden Leeuw” toegevoegd. Deze blijkt voor gebruikers erg lastig te zijn, maar wanneer
uitgelegd is hoe de wolk te gebruiken is, dan kan men de gezochte informatie er ook uit halen.
Zonder deze uitleg verwacht men echter dergelijke informatie tekstueel te vinden in de
beschrijvingen behorend tot de gevonden resultaten. Enerzijds is het mogelijk dat onbekendheid
met deze manier van informatie verkrijgen de oorzaak is. Anderzijds is het mogelijk dat de
gebruikersinterface verantwoordelijk is. Misschien is het zelfs beter om deze informatie weg te
laten. Ondanks de moeite die gebruikers ervoeren bij informatie uit de wolk halen, vindt iedereen
het toch logisch en handig, zodra de gebruiker weet hoe de zoekwolk geïnterpreteerd dient te
worden.
De combinatie met vrije-tekst-zoeken vinden de gebruikers gemakkelijk. Toch is het sommigen
het vrije-tekst-zoeken verwarrend, omdat in gebruikerstest het vrije-tekst-zoeken slechts beperkt
is tot de beschrijvingen van archiefobjecten. Het vrije-tekst-zoeken maakt zoekt niet in
trefwoorden, locaties of dateringen, dit zou in een volledige versie wel moeten gebeuren.
Het is een mogelijkheid om te kijken hoe gebruikersmodellen in de gebruikersinterface toegepast
kunnen worden om op basis hiervan een zoekscherm te tonen dat past bij het zoekgedrag van de
gebruiker.
Het starten met zoeken dient makkelijker gemaakt te worden dan in de huidige
gebruikersinterface is verwerkt: de meeste mensen hebben problemen om met zoeken te
beginnen. Wanneer ze eenmaal door hebben hoe ze het beste binnen het systeem kunnen
zoeken, dan wordt deze zoekmethode beter en handiger gevonden dan andere zoeksystemen
waarmee men bekend is. Voor onervaren gebruikers zijn de vier door ons op de startpagina
aangeboden koppelingen naar de zoekwolk erg handig. Aan de gebruikersinterfacekant moet wel
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nog bedacht worden hoe we op grotere schaal gebruikers op een handige manier op weg kunnen
helpen met zoeken.
De in ons model aangeboden zoekmogelijkheden vindt men toereikend, duidelijk en eenvoudig.
Wel hadden de gebruikers enige tijd nodig om met onze gebruikersinterface om te leren gaan;
deze was niet het hoofdonderwerp van de test. Het model bood wel voldoende gelegenheid om
resultaten dusdanig te vinden dat deze aan de zoekactie werd voldaan en de mogelijkheid werd
geboden om direct verder te verfijnen. Hieruit blijkt dat wanneer een gebruiker gewend is veel
met Google e.d. te zoeken, dat men de resultaten aandachtiger gaat bekijken en er niet op
vertrouwt dat alle resultaten relevante resultaten zijn.
In het merendeel van de testen kwam de mogelijkheid van het booleaanse “and/or” zoeken naar
voren, iets dat in de huidige versie van χ nog niet mogelijk is, maar dat in een uiteindelijk product
aanwezig moet zijn. Tevens kwam de vraag naar voren om te zoeken op alles exclusief een of
wellicht meerdere specifieke termen.
Een van de problemen in de archiefwereld is de vraag in hoeverre foto's geannoteerd moeten
worden. Wij vroegen enkele van onze gebruikers of volgens hen een foto van een processie
thuishoort bij de resultaten van een zoekopdracht naar “IJzerhandel De Spijker”.
Een van onze proefpersonen geeft aan dat hij zeer geïnteresseerd is in het vinden van dit soort
foto’s, omdat het hem in staat stelt om een wijziging aan het gebouw te dateren. Van de foto was
immers de datum bekend en hij wist dat de kozijnen van het pand, op de achtergrond zichtbaar,
van kleur waren veranderd, evenals het naambord. Vanwege de datering van de foto is het voor
hem vervolgens mogelijk om deze wijzigingen ook ruwweg te dateren en deze datering te
verfijnen naarmate hij meerdere foto's van het pand weet te verzamelen.
Er kan onderzocht worden of er een voorgrond- en een achtergrondannotatie moet zijn, waarbij
op basis van gebruikersprofielen de achtergrondannotatie wel of niet wordt meegenomen in de
zoekopdracht. In het geval van IJzerhandel De Spijker is nog te beargumenteren dat men dan
locatiegericht dient te gaan zoeken. Blijft nog de vraag hoe dit gedaan moet worden, als het geen
pand betreft, maar een soldaat of een specifiek type auto of iets dergelijks. Deze mogelijkheden
verder onderzoeken zien wij als een uitbreidingsmogelijkheid van het huidige model.
Verder valt ons op dat er bij de externe gebruikers ook genoeg mensen zijn die door hun hobby
dusdanig veel kennis hebben opgedaan dat ze direct fouten ontdekken die in onze overgenomen
voorbeeldcollectie zitten of die per ongeluk door ons hierin zijn geïntroduceerd. Het is dus aan te
bevelen dat deze gebruikers ook de mogelijkheid wordt geboden om de beheerders aan de
RHCe-kant op de hoogte te stellen van fouten zodat deze geverifieerd en gecorrigeerd kunnen
worden.
De gebruikers missen in de huidige χ versie nog de mogelijkheden om trefwoorden te groeperen
en te kiezen tussen en/of. De huidige versie zoekt enkel archiefobjecten die voldoen aan alle
gezochte termen.
Bij het gebruik van trefwoorden kan via de wasVroeger-relatie verwarring ontstaan. Misschien dat
er bij de resultaten op de een of andere manier weergegeven moet worden dat een trefwoord via
een dergelijke relatie is meegenomen. De gebruiker bij wie dit naar voren kwam, geeft overigens
aan dat hij bij een zoekopdracht geen nut ziet in het weten welke trefwoorden automatisch zijn
meegenomen; wel vindt hij het handig dat trefwoorden automatisch worden meegenomen,
ondanks dat dit verwarring kan opleveren.
Sommige relaties in de zoekwolk/locatieboom zijn niet goed gedefinieerd. Uit de gebruikerstesten
blijkt dat het creëren van een goede thesaurus een complexe aangelegenheid is. Zo wordt door
sommigen verwacht dat “bevrijding” een smallere term is van “Wereldoorlog II”. Dit is natuurlijk
moeilijk zo te definiëren, tenzij er al een datering bekend is, waarbinnen een dergelijke relatie
gezocht dient te worden. Wellicht is een mogelijke oplossing om bepaalde smallere termen van
oorlog tevens aan de term “Wereldoorlog II” te koppelen en bij selectie van een smallere term de
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datumcriteria automatisch mee te activeren. Dit vereist echter enkele technische ingrepen en
daarom zien wij dit als een uitbreidingsmogelijkheid.
Gebruikers ervaren het zoeken met behulp van relaties tussen trefwoorden en locaties als een
manier om het zoeken eenvoudiger te maken.

9.4. Uitbreidingen zoekmogelijkheden
Alle zoekmogelijkheden die wij als uitbreidingsmogelijkheden aanboden in onze evaluatie werden
door de interne gebruikers positief gewaardeerd.
Bijvoorbeeld:
•
•
•

het bijhouden van een zoekgeschiedenis en de recent gevolgde zoekpaden,
het zien welke trefwoorden door de zoekcriteria automatisch worden meegenomen,
het zien welke locaties als verfijning automatisch worden meegenomen en het bieden
van de mogelijkheid om slechts enkele straten uit een bepaald gebied als locaties te
kunnen selecteren (als óf...óf).

Deze laatste optie is triviaal omdat naar onze mening de uiteindelijke versie voor trefwoorden het
booleaanse and/or toch geheel dient te ondersteunen. Deze ondersteuning uitbreiden naar
locaties is voor het huidige model vanzelfsprekend. Toch werd de vraag of de gebruiker
geavanceerdere zoekmogelijkheden wenst neutraal beantwoord.
Verder is een mogelijke uitbreiding om in de locatieboom alleen de mogelijke locaties weer te
geven die voor de gezochte termen nog als mogelijke locaties beschikbaar zijn; dit was geen
directe wens van een proefpersoon, maar viel ons op tijdens de gebruikerstesten.

9.5. Overige opmerkingen
Op het evaluatieformulier was ruimte om eigen meningen over de χ-naviator of meningen over
hoe het systeem verbeterd kan worden aan te geven. Deze terugkoppelingen komen in dit
hoofdstuk aan bod.
Enkele opmerkingen gingen over de gebruikersinterface: het lettertype was te klein, de kleuren
waren niet duidelijk, enzovoorts. Ondanks dat we de gebruikers gevraagd hebben om te testen
op de functionaliteit kwamen toch ook zaken met betrekking tot de gebruikersinterface naar
boven. Tussen de verschillende gebruikerstesten door zijn er aan de gebruikersinterface
verbeteringen doorgevoerd. Dit hield vooral in dat de leesbaarheid en duidelijkheid beter werden,
aan de functionaliteit is niets veranderd. Mede vanwege de kleine opzet van de gebruikerstest is
de relevantie van de wijzigingen voor de resultaten van de gebruikerstest minimaal.
Er is vooral veel terugkoppeling over het gebruik van de trefwoorden (wolk/lijst). Deze lijst vinden
de gebruikers gemakkelijk, omdat ze dan op trefwoorden uitkomen waar ze op de eerste plaats
niet aan gedacht zouden hebben. Dit zorgt ervoor dat ze toch tot de zoekcriteria komen die nodig
zijn om de vraag te beantwoorden. De gebruikers geven ook aan dat het handig is dat er ook
synoniemen opgenomen zijn.
Over de locatieboom is de tevredenheid erg groot. Er kan gemakkelijk naar een gevraagde
locatie genavigeerd worden om deze als zoekcriterium toe te voegen. Over de hiërarchische
structuur zijn de gebruikers ook tevreden. Het is hierbij duidelijk dat de verdeling gaat van
werelddeel tot huisnummer.

60

χ-navigator
Over het algemeen was de terugkoppeling van de gebruikers positief. Veel gebruikers zagen
grote voordelen in het opzetten van dit soort zoeksystemen. Suggesties, die gebruikers
vermeldden, waren:
•
•
•

bibliotheek
keuze van vervolgopleiding (onderverdeling onderwijsinstanties)
uitgaansgelegenheid-, bioscoop- en filmkeuze

Verder vonden de gebruikers het leuk om te doen. In het begin had men enige moeite met de
manier van zoeken, veel gebruikers grepen meteen naar het vrije-tekst-zoeken. Wanneer het
duidelijk werd bij de gebruiker hoe gemakkelijk met de trefwoorden en locaties gezocht kon
worden, was dit meteen de eerste stap bij een volgende zoekopdracht. De gebruiker zag dan dat
de resultaten die gevonden werden, tevens de zoekvraag beantwoordden.

9.6. Gebruikersverschillen en -overeenkomsten
In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende groepen
testgebruikers.
Onderstaande tabel geeft aan hoe de verschillende groepen gebruikers dachten over de
verschillende onderwerpen met betrekking tot χ.
De volgende symbolen worden gebruikt om de mening van de groepen testgebruikers uit te
drukken:
-:
totaal niet duidelijk / totaal niet mee eens
:
niet duidelijk / niet mee eens
0
:
geen mening
+
:
duidelijk / mee eens
++
:
geheel duidelijk / geheel mee eens
X
:
geen duidelijke mening (alle gebruikers hebben een andere mening)
Onderwerp / Gebruikersgroep
Locatiestructuur is duidelijk
Verschil tussen locaties is duidelijk
Locaties zijn hiërarchisch
Zoeken in locaties is duidelijk

Jongeren
++
+
+
++

Ouderen
++
+
+
++

Intern
++
+
++
+

De meningen over de locatiestructuur lopen niet ver uiteen. Wel is er soms onduidelijkheid over
de betekenis van hiërarchisch, maar na uitleg is ook dit duidelijk geworden. Bij de eerste
testgebruikers was er in de gebruikersinterface nog de extra groep ‘losse plaatsen/wijken/straten’.
Omdat deze voor verwarring zorgde bij de gebruikers, is deze groep verwijderd. Het opzoeken
van een locatie was voor alle gebruikers gemakkelijk. Het zoeken op locatie leverde geen
problemen op.

Onderwerp / Gebruikersgroep
De trefwoordenwolk is duidelijk
De zoekwolk moet meerdere niveaus aangeven
De zoekwolk moet het pad aangeven vanaf het beginpunt
Alle relaties op dat pad moeten worden getoond
De zoekwolk is niet alleen hiërarchisch
M.b.v. de zoekwolk is het gezochte trefwoord gemakkelijk
te vinden
De zoekwolk geeft voldoende relaties
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Jongeren
++
+
+
+
++

Ouderen
++
X
+
0
+
++

Intern
+
+
0
0
+
+

++

+

+
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Er moeten meer soorten relaties zijn
De verschillen tussen de relaties zijn duidelijk

X
++

+
+

+

Alle groepen gebruikers vonden de zoekwolk duidelijk. Iedereen keek echter alleen naar de
woorden, de soorten pijlen tussen de verschillende termen werden nauwelijks opgemerkt. Ook
nadat in de gebruikersinterface de pijlen dikker en duidelijker werden gemaakt werd er nog
steeds weinig naar gekeken. Pas bij de vraag over ‘De Wildeman’ moest de gebruiker erop
gewezen worden dat men ook via de pijlen informatie uit het model kon halen en niet alleen door
het bekijken van de foto’s. Toch zeiden alle groepen dat de verschillende relaties duidelijk zijn,
terwijl dit uit de gebruikerstest zelf niet naar voren kwam. Wellicht is hier de gebruikersinterface
het struikelblok.
Alle groepen gaven aan dat het aantal relaties voldoende is. Ook hierbij kunnen vraagtekens
worden gezet, omdat er eerst totaal niet naar gekeken wordt en daarbij het ook nog onduidelijk is
voor de meeste gebruikers wat de relaties betekenen. Misschien dat meer relaties wel een
grotere bijdrage kunnen leveren in het zoekproces. Eerst moeten de gebruikers dan wel bekend
worden met de soorten relaties en wat ze betekenen. Op deze manier kunnen ze, door de extra
informatie die het model geeft, sneller bij een resultaat komen of zijwegen inslaan waaraan de
gebruikers in de eerste plaats niet dachten.
Verder wensen ouderen een grotere diversiteit in de soorten relaties, hebben jongeren hierover
geen mening en vinden interne gebruikers de huidige relaties voldoende. Om dezelfde reden als
voor het aantal relaties zijn ook hier vraagtekens bij te zetten.
Dit punt dient opnieuw geëvalueerd te worden tijdens een eventueel volgende gebruikerstest,
ervan uitgaande dat bij de volgende gebruikerstest de visualisatie van de relaties verbeterd is,
zodat gebruikers deze ook gaan gebruiken om er informatie uit te halen.
Op de vraag of de zoekwolk meerdere niveaus moet aangeven, was er bij de jongeren een
duidelijk ‘nee’, terwijl bij de ouderen de meningen totaal verschilden en de interne gebruikers een
duidelijk ‘ja’ lieten weten. Dit verschil kan uitgelegd worden doordat jongeren niet graag te veel
informatie willen hebben (te veel schrikt af). De ouderen begrijpen misschien niet wat de vraag
precies inhoudt en welke gevolgen het heeft wanneer er meerdere niveaus getoond worden. De
interne gebruikers weten meer van het systeem af en hoe de relaties tussen de trefwoorden in
elkaar zitten en zullen dus een beter zicht kunnen hebben op de onderlinge relaties wanneer er
meerdere niveaus worden getoond. Ze nemen aan dat ze hierdoor sneller door de wolk kunnen
navigeren, iets dat nog niet is uitgetest.

Onderwerp / Gebruikersgroep
De datumcriteria zijn duidelijk
De datumcriteria moeten automatisch worden ingevuld

Jongeren
++
X

Ouderen
++
+

Intern
++
--

Over de datumcriteria waren alle groepen het eens: deze waren duidelijk en gemakkelijk te
gebruiken. Over het punt of de datumcriteria automatisch ingevuld moesten worden bij het
selecteren van een gebeurtenis waren de interne gebruikers duidelijk van mening dat dit niet
moest gebeuren. Dit kwam door het feit dat zij wisten dat er fouten zitten in deze dateringen. De
jongeren gaven geen duidelijke mening en de ouderen vonden het wel een makkelijke
toevoeging. Zowel de jongeren als ouderen weten niet dat er fouten/gebreken zitten in de
ontsluitingen van de THA, zodat wanneer deze datumcriteria worden toegevoegd niet alle
resultaten naar voren kunnen komen.

Onderwerp / Gebruikersgroep
Het gebruik van zoekcriteria is duidelijk
Ik wil meerdere verschillende locaties tegelijk selecteren
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Jongeren
++
+

Ouderen
++
+

Intern
++
+
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Alle gebruikers vinden het gebruik van meerdere criteria een fijne manier om mee te werken. Ze
willen echter ook de optie hebben om naast alleen ‘and’ ook te zoeken via de ‘or’-operator. Dus
bijvoorbeeld zoeken op locatie Eindhoven “en” (of) Helmond.

Onderwerp / Gebruikersgroep
De zoekmogelijkheden zijn toereikend
Het zoeken was snel te leren
Het zoeken was duidelijk

Jongeren
+
+
+

Ouderen
+
0
++

Intern
+
0
+

De mogelijkheden om te zoeken waren volgens alle gebruikers voldoende. In χ kon echter alleen
worden gezocht op locaties en trefwoorden en stukken tekst in de beschrijvingen. De nadruk van
de gebruikerstest lag voornamelijk op het navigeren door de locaties en de trefwoorden. Toch
grepen veel gebruikers terug op het vrije-tekst-zoeken. Toen bij veel gebruikers duidelijk werd dat
het navigeren door de zoekwolk gemakkelijk en snel werkt, werd dit steeds een van de eerste
stappen bij een nieuwe zoekopdracht.
Hierbij dient niet vergeten te worden dat de beschikbare implementatie voor vrije-tekst-zoeken
beperkt was. Wanneer het vrije-tekst-zoeken een lijstje met mogelijke termen had gegeven om
van daaruit meteen naar de juiste ingang in de zoekwolk of de locatieboom te springen, dan had
men wellicht meer gebruik gemaakt van het vrije-tekst-zoeken.

Onderwerp / Gebruikersgroep
De zoekhistorie moet worden bijgehouden
Ik wil zien welke onderliggende trefwoorden worden
meegenomen in de zoekactie

Jongeren
+
+

Ouderen
0
0

Intern
+
+

Bij de vraag of de zoekhistorie moet worden bijgehouden, antwoordden zowel de jongeren als de
interne gebruikers dat zij dit graag zouden willen. In de gebruikerstest echter waren alle vragen
zeer verschillend. Wanneer de vragen allemaal over hetzelfde onderwerp zouden gaan, dan zou
deze optie zeer handig kunnen zijn, omdat dan gekeken kan worden welke zoekacties men
eerder heeft uitgevoerd. Zodoende kan men voorkomen dat er bij de huidige zoekactie dubbel
werk wordt verricht. Ook kan worden teruggegaan naar eerder gedane zoekacties.
Gebruikers geven ook aan dat ze graag de onderliggende trefwoorden willen zien die worden
meegenomen in hun zoekactie. Dit is intussen ingebouwd in χ, de smallere trefwoorden behorend
tot gevonden bij de resultaten, worden in het resultatenscherm cursief weergegeven. Zie ook
Figuur 48 - Automatisch meegenomen trefwoorden bij 'kerk'. De gebruikers kijken hier echter niet
naar. Ze zijn in het resultatenscherm voornamelijk gericht op de foto en de beschrijving ervan.
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9.7. Uitkomsten Gebruikerstest
In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken uit de gebruikerstesten, de evaluatieformulieren en
onze notities die gedurende de testen zijn gemaakt.
De gehele test is niet samen te vatten in één enkele conclusie, er zal onderscheid worden
gemaakt op verschillende onderwerpen.

9.7.1.

Locaties

De conclusie over het toevoegen van locatiecriteria is heel duidelijk. Deze zijn erg handig, mits de
locaties allemaal goed gecategoriseerd zijn. Het geheel is altijd afhankelijk van de volledigheid
van alle locaties: zijn deze incompleet of verkeerd geordend, dan zal de gebruiker ook de
gewenste locatie niet kunnen vinden.

9.7.2.

Trefwoorden

Bij de trefwoorden kunnen we enkele conclusies naar voren brengen:
•
•

De verdeling van trefwoorden in op alfabetische volgorde is handig en helpt de gebruiker
om snel een trefwoord op te vinden dat hij zoekt.
Het verschil tussen de opties “Alles” en “Trefwoorden” is onduidelijk. Waarschijnlijk is het
beter om in plaats van “Trefwoorden” toch “Overige” te gebruiken. Dit hoeft uiteraard in de
modellering niet naar voren te komen, maar is een ingreep in de gebruikersinterface om
het duidelijker te maken voor de eindgebruiker.

9.7.3.

Dateringen

De dateringen zijn voor iedereen duidelijk. Wij adviseren dat deze niet automatisch worden
ingevuld bij het actief maken van een gebeurtenistrefwoord, omdat dit gezochte maar foutief
gedateerde archiefobjecten kan uitsluiten. Op deze manier wordt de robuustheid van het systeem
verhoogd. Er kan een keuze worden gemaakt om door automatische datumcriteria het zoeken te
vergemakkelijken ten koste van het vinden van foutief gedateerde objecten.

9.7.4.

Gebruikersinterface

De gebruikersinterface kan op meerdere punten verbeterd worden. Enkele punten die zeker
aandacht verdienen zijn:
•

Trefwoordenwolk
o Verschillen in trefwoorden: nu worden er verschillende kleuren aan de
verschillende soorten trefwoorden toegekend. Dit is voor de gebruiker niet
duidelijk genoeg. Daarbij is het alleen toepassen van kleur ter onderscheiding een
probleem voor mensen met kleurenblindheid.
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Verschillen in relaties tussen de trefwoorden. Deze moeten duidelijker zodat de
gebruiker ook ziet dat er verschil is tussen de relaties.
o Uitleg over een trefwoord, dat wil zeggen extra informatie die tekstueel
weergegeven wordt.
o Het is interessant om gebruikers een keus te geven in het aantal in de zoekwolk
weer te geven niveaus.
o Verder definiëren van relaties is niet nodig en het gebruik van de algemene
“gerelateerdAan”, indien een van de overige relaties niet geschikt is, is voldoende.
o Het is een goed idee om het gevolgde zoekpad te visualiseren in de zoekwolk.
Wanneer dit lukt, dan kan eventueel nog gekeken worden naar de mogelijkheid
om optioneel alle tot het gehele pad behorende relaties te tonen.
o Bij een grote hoeveelheid trefwoorden kan de wolk onoverzichtelijk worden. De
grens is enigszins afhankelijk van de beschikbare ruimte welke afhankelijk is van
de door de gebruiker ingestelde schermresolutie. Een te grote wolk met teveel
relaties zorgt in ieder geval voor een onoverzichtelijk spinnenweb.
Gezochte zoekcriteria: de gebruiker moet weten wat er precies gebeurt wanneer een
zoekcriterium actief wordt. Dit kan onder meer verbeterd worden door bij het toevoegen
van een smallere term automatisch de al eerder geactiveerde bredere term te verwijderen
of zichtbaar te deactiveren.
Duidelijkere manier van navigeren door de locatieboom, bijvoorbeeld door een
helpdocumentatie.
Het opstellen van een zoekwijzer, die beschrijft hoe de gebruiker het systeem moet
gebruiken om te zoeken.
o

•

•
•

9.7.5.

Totaal

Op basis van de resultaten kunnen wij concluderen dat het model onderdeel is van een goede
weg naar de toekomst. Eindgebruikers waren heel positief over het zoeken door het gebruik van
relaties en tevreden over de mogelijkheden die werden geboden door het model.
Bij enkele gebruikers is wel te zien dat ze kijken naar specifieke woorden in de opdracht en die
dan meteen opzoeken in de trefwoordenlijst. Er wordt dan niet uitgebreid door de wolk gelopen.
Andere gebruikers beginnen steeds met de vier woorden (oorlog, gebouwen, verkeer en winkels)
die op de startpagina (Figuur 47 - χ Welkomstscherm) staan en navigeren zo naar het gewenste
trefwoord. Dit levert soms problemen op, aangezien niet alle woorden aan elkaar zijn gerelateerd.
Zo moet bij de vraag over padvinders worden teruggegrepen op de trefwoordenlijst om het
trefwoord padvinderij te vinden.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de gebruikers door het gestructureerd doorlopen van
locaties en trefwoorden makkelijker tot de gewenste resultaten kunnen komen. Omdat de
trefwoorden aan elkaar gerelateerd zijn, komen vaak trefwoorden naar boven die de gebruiker
eerst niet in gedachten had of in de trefwoordenlijst over het hoofd heeft gezien. Zo komen de
gebruikers toch tot het actief maken van de juiste criteria.
Een van de belangrijkste aandachtspunten blijft toch de gebruikersinterface. Deze dient nog
duidelijker te zijn. Een grote vooruitgang vonden (vooral de interne gebruikers) het zien van de
lijst van actieve zoekcriteria en het aantal gevonden resultaten met deze actieve zoekcriteria. Dit
zorgt ervoor dat men gemakkelijk zoekcriteria kan verwijderen om de zoekopdracht te verbreden.
Wat vooral naar voren komt uit de test is het gemak waarmee, eenmaal bekend met hoe te
zoeken, de resultaten waarnaar gezocht wordt op het scherm verschijnen. Gebruikers navigeren
snel naar de gewenste zoekcriteria en kunnen zo hun zoekvraag snel beantwoorden.
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9.8. Toekomstige testvragen
Dit hoofdstuk geeft voorstellen die in toekomstige gebruikerstesten aan bod kunnen komen. Zo
zullen vragen die naar aanleiding van deze gebruikertest zijn opgeroepen weer beantwoord
kunnen worden.

9.8.1.

Locaties

De vragen en opmerkingen die hier naar aanleiding van de locaties naar voren kwamen zijn de
volgende:
•
•

Zou een andere presentatiestructuur van locaties duidelijker werken?
Hoe moeten de vele subcategorieën van een locatie gerepresenteerd worden?

9.8.2.

Trefwoorden

De vragen en opmerkingen die hier naar aanleiding van de trefwoorden naar voren kwamen zijn
de volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Er was in de eerste test een grote behoefte aan het booleaanse zoeken. Er moet
onderzocht worden of dit daadwerkelijk een toevoeging is aan het zoekproces.
Is het voor de gebruiker eenvoudiger wanneer er meerdere niveaus in de
trefwoordenwolk worden weergegeven, zodat de relaties tussen de trefwoorden
duidelijker zijn?
Is het verstandig om de gebruiker te laten kiezen hoeveel niveaus de trefwoordenwolk
moet tonen?
Hoe moeten de verschillende relaties tussen de trefwoorden afgebeeld worden? Is een
lijst van trefwoorden gecategoriseerd per relatie overzichtelijker?
Welke trefwoordcategorieën moeten worden gebruikt?
Is het aantal relaties dat getoond wordt genoeg of moeten er nog andere relaties worden
toegevoegd aan het model?
Moet de gebruiker de keuze krijgen om de termen die automatisch worden meegenomen
uit te schakelen in de zoekcriteria?

9.8.3.

Dateringen

De vragen en opmerkingen die hier naar aanleiding van de dateringen naar voren kwamen zijn
de volgende:
•

Is het voor de gebruiker gemakkelijk als de dateringcriteria automatisch worden ingevuld
wanneer er een gebeurtenis als trefwoord wordt toegevoegd aan de zoekcriteria?
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9.8.4.

Gebruikersinterface

De vragen en opmerkingen die hier naar aanleiding van de gebruikersinterface naar voren
kwamen zijn de volgende:
•
•

Wat is een goede presentatie van trefwoorden, de verschillen tussen trefwoorden en de
relaties tussen trefwoorden? Dit moet duidelijk worden voor de gebruiker om zo
gemakkelijk te begrijpen hoe de trefwoorden aan elkaar zijn gerelateerd.
Wat is een duidelijke manier om te laten zien welke trefwoorden automatisch worden
meegenomen als een trefwoord toegevoegd is aan de zoekcriteria?

9.8.5.

Overige

De vragen en opmerkingen die naar aanleiding van de gebruikerstest naar voren kwamen en die
niet onder een van de bovenstaande categorieën zijn onder te brengen, zijn de volgende:
•
•
•
•
•

Het vrije-tekst-zoeken moet niet alleen in de beschrijvingen van de archiefobjecten, maar
ook in de trefwoorden en de locaties gebeuren.
Is het voor de gebruiker handig om eerst in de trefwoorden te zoeken naar een ingevoerd
woord en dan verder te zoeken in de trefwoordenwolk?
Moet er een mogelijkheid komen om de gebruiker extra informatie aan een archiefobject
of trefwoord te laten toevoegen?
Hoe reageren gebruikers op het bijhouden van een zoekhistorie (de eerder gedane
zoekopdrachten)?
Wat vinden gebruikers van het visualiseren van het gevolgde pad in de trefwoordenwolk?
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10. Conclusie
10.1. Model
Het Semantisch Web is nog in ontwikkeling. Sommige zaken zijn hierdoor lastig te modelleren,
bijvoorbeeld een relatie met een specifiek geldigheidsinterval tussen twee objecten (zie hoofdstuk
6.2).
Een van de grote voordelen van RDF/OWL is dat bij deze manier van modelleren eigenschappen
van objecten niet altijd noodzakelijk aanwezig moeten zijn. Het model is dus gemakkelijk uit te
breiden naar andere domeinen. Wanneer er eigenschappen of objecten aan het model worden
toegevoegd, dan hoeft de bestaande ingevoerde data niet nog eens helemaal te worden
nagelopen om te kijken of deze data nog steeds aan het model onderhevig zijn.
Zoals in het hoofdstuk 8 is te zien, moet bij een uitbreiding van het model niet alleen gekeken
worden naar de veranderingen in het model, maar ook naar de aanpassingen die in de
programmatuur moeten plaatsvinden. In het gunstigste geval is dat het configureren van de
nieuwe dimensie om een reeds geïmplementeerde visualisatie te gebruiken. In het ongunstigste
geval moeten er queries worden uitgebreid en een nieuwe manier van representatie van de
nieuwe dimensie onderzocht worden. De basis van het hele systeem staat echter vast met de, in
dit verslag beschreven, objecten en relaties.

10.2. Gebruikerstest
Er kan gesteld worden dat de gebruikers door het gestructureerd doorlopen van locaties en
trefwoorden makkelijker tot de gewenste resultaten kunnen komen. Omdat de trefwoorden aan
elkaar gerelateerd zijn, komen vaak trefwoorden naar boven die de gebruiker eerst niet in
gedachten had of in de trefwoordenlijst over het hoofd heeft gezien. Zo komen de gebruikers toch
tot het actief maken van de juiste criteria.
De manier van zoeken, door gebruik te maken van de relaties die in het model zijn opgeslagen,
werkt voor de gebruiker veel prettiger dan het vrije-tekst-zoeken. Het grote voordeel van een
systeem met ingebouwde relaties is dat de gebruiker daadwerkelijk hints krijgt over waar hij
mogelijk op zoekt. De gebruiker krijgt hierdoor nieuwe ideeën en zoekmogelijkheden die hij
misschien aanvankelijk niet eens in gedachten had. Hierdoor zal zijn zoektocht minder snel
stoppen en wordt hij door het systeem ‘getriggered’ om verder te zoeken in de beschikbare data.
Enige gewenning met een nieuw zoeksysteem is altijd aan de orde, maar nadat de gebruikers
eindelijk wisten hoe het systeem werkte, kregen ze plezier in het zoeken en vonden ze ook de
resultaten die ze zochten.
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Bijlagen
A.

GABOS-lijst

Overleg tussen de beheerders van de topografisch-historische atlassen van de
gemeentearchieven van Den Haag, Rotterdam en Utrecht, uitgevoerd in opdracht van de
gemeentearchivarissen van deze steden, over een Gemeenschappelijk Atlas Beschrijvings- en
Ontsluitings-Systeem (GABOS) heeft geresulteerd in de opstelling van een lijst van de elementen
die vereist zijn om beelddocumenten te kunnen beschrijven.
De lijst en de aanbevolen manier van gebruik zijn gebaseerd op de ISBD- (= FOBID-) regels voor
titelbeschrijving; ook wanneer daar bij een bepaald veld niet expliciet naar wordt verwezen, is het
aan te bevelen in overeenstemming met deze regels te handelen. Uitvoer, hetzij op het scherm,
hetzij op papier, in de ISBD-notatiewijze moet dan ook mogelijk zijn.1 Ten behoeve van de
ontsluitingsmogelijkheden zijn echter veel velden behandeld naar het voorbeeld van TINreg.2
Aangezien beschrijvingen in wezen altijd uit dezelfde elementen zijn opgebouwd, kunnen met
behulp van deze lijst ook documenten worden beschreven die deel uit maken van een archief. De
benaming van een enkel veld kan daarvoor worden aangepast; zie bijv. De velden 00.05 en
04.01.
Aangezien voor het werken met een THA in een geautomatiseerde omgeving een geïntegreerde
thesaurus niet kan worden gemist, is bij de inrichting van de Elementenlijst uitgegaan van de
beschikbaarheid van een thesaurus (eventueel aparte thesauri of gecontroleerde lijsten van te
gebruiken termen voor verschillende deelgebieden). Het streven is dat de met GABOS werkende
instellingen voor de nader te bepalen hogere niveaus van de ontsluiting gemeenschappelijke
termen zullen gebruiken, een zogenoemde dakthesaurus. Voor de lagere niveaus van ontsluiting
kan iedere instelling zijn eigen terminologie, aangeduid als lokale termen, gebruiken.
Een andere onmisbare faciliteit is het kunnen zoeken met de Booleaanse operatoren `and`, `or`
en `not`. Zonder deze zal men bij bepaalde vragen een zo grote hoeveelheid documenten
voorgelegd krijgen dat er feitelijk niet mee te werken valt.
Ook als een gebruiker van de Elementenlijst op dit moment (nog) niet in de positie is van dit soort
faciliteiten gebruik te maken, wordt aanbevolen de hierop betrekking hebbende richtlijnen toch na
te volgen.
De lijst is ingedeeld in paragrafen (00 t/m 10); deze zijn onderverdeeld in velden (nummers als
00.01, 09.03 e.d.). De velden kunnen zijn gesplist in subvelden, worden aangeduid met de letters
a, b enz.
De bij de velden vermelde letters hebben de volgende betekenis:
H

Veld moet herhaalbaar zijn.

K

Gekoppeld aan hulpbestand3.

O

Lengte van het veld is onbeperkt.

S

Op de gegevens in dit veld moet gesorteerd kunnen worden, d.w.z. dat er

1

Consequentie hiervan is dat het uitvoerprogramma in staat moet zijn op de geëigende plaatsen
ISBD-interpuncties neer te zetten en bepaalde gegevens tussen viekante haken te zetten.
2

TINreg, een applicatie in TINman-software, is een database voor het beheer, beschrijven en
toegankelijk maken van collecties voorwerpen en beeldmateriaal.
3
Hulpbestanden zijn bijv. Thesauri, lijsten van geautoriseerde geografische namen, persoonsnamen
(van voorgestelde personen) e.d. Ze dienen als authoritylist. Doordat ze zijn gekoppeld aan bepaalde
velden wordt de invulling daarvan vergemakkelijkt en gestandaardiseerd en waardoor later efficiënter
kan worden gezocht. In TINreg bijv. werkt men met validatielijsten die men in een venster kan
oproepen en waaruit men trefwoorden naar het in te vullen veld kan overhevelen.
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alfabetische, numerieke, chronologische enz. Overzichten van kunnen worden
gemaakt. Op deze gegevens moet ook gezocht kunnen worden.
V

Zoeken naar vrije teksten moet mogelijk zijn.

Andere afkortingen:
ISBD
THA

International Standard Bibliographic Description
Topografisch-Historische Atlas

00

IDENTIFICATIE en DOCUMENTTYPERING
00.01 Instellingsidentificatie (2 subvelden)
Voorbeeld:
00.01a instellingsnaam:
00.01b instellingscode:
00.02
S

Gemeentearchief Utrecht
GAU of: 776

Afdelingsidentificatie
Voorbeeld:

THA of Bibliotheek.

00.03 Documentidentificatienummer
S
Toelichting: Binnen de afdeling is dit het unieke nummer om het beschreven
document te identificeren, afhankelijk van het database-programma. Het is aan te
bevelen dit nummer automatisch te laten invullen. Eventueel kan dit echter ook
een reeds bestaand nummer zijn, mits dit uniek is.
De combinatie van afdelingsidentificatie + documentidentificatie (00.02 + 00.03) of
van instellingsidentificatie + afdelingsidentificatie + documentidentificatie (00.01 +
00.02 + 00.03) geeft het document een uniek kenmerk binnen de instelling, resp.
binnen het geheel van instellingen dat met deze opzet werkt.
00.04 Documenttype
H, S
Toelichting: Vervult in een beschrijving volgens de ISBD-regels de functie van
algemene materiaalaanduiding (RT/NBM, p. 32-33). Het praktisch nut van dit veld
is dat men het zoekproces kan beperken tot één of meer documenttypen, dan wel
dat men daarbij één of meer typen documenten kan uitsluiten. Het systeem moet
dan wel kunnen werken met de Booleaanse operatoren.
Toepassing: Beperkt aantal gemeenschappelijk te gebruiken termen, namelijk:

AF

=

Affiches;

BB

=

Bewegend beeld;

FD

=

Fotografische documenten (waaronder reproducties,
prentbriefkaarten naar foto’s enz.);

GD

=

Geluidsdocumenten;

KD

=

Kartografische documenten;

TP

=

Tekeningen en prenten (waaronder kopieën,
reproducties, prentbriefkaarten naar tekeningen en
prenten enz.);
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TT

=

Technische tekeningen;

VA

=

Varia

00.05 Collectie, archief enz.
S
Toepassing: Wordt alleen ingevuld als het beschreven document niet behoort tot
de `gewone` verzameling, maar tot een speciale collectie, een archief enz.
Voorbeeld: Coll.-Van Eeghen; Archief Publieke werken.
00.06 Inhoudscategorie
Toelichting: Eerste niveau van de inhoudsontsluiting. Dient tevens om met
behulp van de Booleaanse operatoren zoekactie te beperken tot één of meer
inhoudscategorieën. Vergelijk het gebruik van veld 00.04, documenttype.
Toepassing: Beperkt aantal gemeenschappelijk te gebruiken termen, namelijk:
Voor afbeeldingen (BB, FD, TP, eventueel VA), affiches (AF) en
geluidsdocument (GD):
HI

=

Historie;

MA

=

Maatschappij, Maatschappelijk leven;

PE

=

Personalia;

TO

=

Topografie

Voor kartografische documenten (KD):
GK

=

Documenten zonder specifiek onderwerp, bijv.
Overzichtskaarten, topografische kaarten, niet-thematische
atlassen enz.;

TK

=

Documenten met specifiek onderwerp, bijv. thematische
kaarten.

Voor technische tekeningen (TT):
BO

=

Bouwkundig opject;

RO

=

Roerend object, bijv. schip, apparaat enz.;

SP

=

Stedenbouwkundig project;

TE

=

Terreininrichting;

VV

=

Verkeersvoorziening;

WO

=

Waterstaatkundig object.

Opmerking: Het kan voorkomen dat een document in meer dan één
inhoudscategorie past; het moet daarom herhaalbaar zijn.
00.07 Thema’s
H, S
Toelichting: Het tweede niveau van de inhoudsontsluiting.
Invullen: thema’s van thematische kaarten, typen van topografische
afbeeldingen, soorten historische gebeurtenissen enz.

72

χ-navigator
Toepassing: Beperkt aantal gemeenschappelijk te gebruiken termen.6

01

TITELS en OPSCHRIFTEN
01.01 Titel (2 subvelden)
H, O, S, V
01.01a: titel
01.01b: plaats
Toelichting: Zowel de op het document voorkomende titels als aangenomen titels
worden in veld 01.01a ingevuld. In veld 01.01b wordt vermeld of het om een
authentieke (door aan te geven waar deze op het document staat), dan wel om
een aangenomen titel gaat. Om in de database een document waarop een
bepaalde formulering als tekst voorkomt te kunnen vinden, moet het mogelijk zijn
dat het systeem naar vrije teksten kan zoeken. Vergelijk veld 01.02: omdat er
meer dan één titel kan zijn moet deze groep van subvelden herhaalbaar zijn.
Toepassing: Overnemen zoals op het document of op bijhorend materiaal staat
(bij authentieke titel) of eigen formulering (bij aangenomen titel).Bestaat een titel
uit meer dan één deel (in de ISBD-terminologie: paralleltitels en andere
titelgegevens), dan kan de ISBD-interpunctie worden opgenomen.
Voorbeeld 1:
01.01a: Nieuwe plattegrond van de stad Utrecht
01.01b: Midden boven, buiten het kader
Voorbeeld 2:
01.01a: Stadshuis aan het Spui in aanbouw
01.01b: Aangenomen titel
01.02 Opschriften (6 subvelden)
H, O, S, V
01.02a: tekst
01.02b: soort opschrift
01.02c: plaats
01.02d: methode (bijv. druk – of schrijfwijze)
01.02e: transactie
01.02f: opmerkingen
Toelichting: Om een document te kunnen identificeren is het nodig de teksten die
erop voorkomen te noteren, eventueel in verkorte vorm. Om een document
waarop een bepaalde formulering als tekst voorkomt te kunnen vinden, moet het
mogelijk zijn dat het systeem naar vrije teksten kan zoeken. Vergelijk veld 01.01.
Toepassing: opschriften, over te nemen van het document of bijbehorend
materiaal (titelblad, omslag enz.). Ook datums en jaartallen, signaturen, enz.
Aanduidingen van auteurs en uitgevers komen echter in velden 03.01, resp. 06.02
of eventueel in 04.01 of 08.01. Eventueel weggelaten gedeelten worden
aangeduid met [. . .].

02

INHOUDSBESCHRIJVING

6

De hier in te vullen termen zijn gerelateerd aan die van veld 00.06. Zolang het om een beperkt aantal
termen gaat kunnen deze worden ontleend aan een validatielijst o.i.d. voor dit veld; gaat het om een
groot aantal termen, dan kan men de thesaurus voor dit doel gebruiken.
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02.01 Beschrijving van de voorstelling
O, V
Toelichting: Beschrijving in vrije tekst van wat het document voorstelt. Ook
onderdelen van de voorstelling (bijv. ornamenten), secundaire voorstellingen op
het document, voorstellingen op de keerzijde e.d. kunnen hier worden
beschreven. Bij kaarten kunnen de gebruikte projectie en de oriëntatie worden
vermeld.
In dit veld kan men zoeken op elk gebruikt woordbeeld; consistent woordgebruik
wordt echter wel aanbevolen. Daarnaast kunnen de velden 02.03 en 02.04
worden gebruikt voor het invullen van gestandaardiseerde zoektermen.
NB. Bij ISBD-uitvoer komen de hier vermelde gegevens onder de annotaties.
02.02 Inhoudsdatering (3 subvelden)
S
02.02a: vroegst mogelijke datering
02.02b: laatst mogelijke datering
02.02c: opmerking
Toelichting: In dit veld wordt een datering van de inhoud van het document
gegeven. Deze kan bij bepaalde typen documenten sterk afwijken van de
vervaardigingsdatum. Het systeem moet sorteren in chronologische volgorde
mogelijk maken; ook moet het mogelijk zijn voorstellingen die binnen bepaalde
periode vallen op te zoeken en te sorteren.
Een probleem bij veel databaseprogramma’s is dat in datumvelden altijd een
volledige datum (jaar-maand-dag) moet worden ingevuld. Dit is voor zeer veel
documenten in onze collecties onmogelijk en het kan zelfs volkomen onjuist zijn.
Een tweede eis die men aan het systeem moet stellen is dus dat het mogelijk
moet zijn in de subvelden 02.02a en 02.02b alleen het jaartal of jaartal + maand in
te vullen.7
Toepassing: Als het jaar of de datum van de voorstelling exact bekend is, wordt
in veld 02.02a hetzelfde ingevuld als in 02.02b. Om sorteren mogelijk te maken
invullen als bijv. 1980-02-23. Onder de opmerkingen (02.02c) kan worden
genoteerd hoe men tot een bepaalde datering is gekomen, hoe de datering
eventueel op het document wordt vermeld, of deze afwijkt van de werkelijke
datering enz.
Wil men een globale aanduiding van de datering geven, bijvoorbeeld ‘ca. 1890’, of
wil men blijk geven van twijfel over een jaartal, bijv. ‘1900?’, dan dient men dit in
subveld 02.02c te doen.
02.03 Codes t.b.v. inhoudsopgave
H, K, S
Toepassing: Hier kunnen bijv. Iconclass-codes, UDC-codes, CCK-regiocodes
enz. worden ingevuld. Voor iedere classificatie moet een apart veld worden
gebruikt.8]

7

In sommige programma’s wordt dit probleem opgelost door het gebruik van afzonderlijke numerieke
velden voor jaar, maand en dag of door verdeling van het datumveld in drie subvelden voor jaar,
maand en dag. Bji programma’s als TINreg en Q&A kan worden volstaan met de invulling van alleen
jaartal of jaartal + maand
8

Men kan voor ieder classificatiesysteem een herhaalbaar veld in de database opnemen met namen
als ICONCLASS-code, UDC-code, CCK-code enz. Doet men dit niet, dan moet voor iedere
classificatie worden vermeld tot welk systeem zij behoort, dus bijv. UDC 639.2.
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02.03 Trefwoorden, enz.
H, K, S
Toepassing: In dit veld worden zowel de gemeenschappelijk te gebruiken termen
(de dakthesaurus) als die van de lokale terminologie worden ingevuld. Het hangt
van de gebruikte software af of men om te kunnen sorteren iedere term in een
apart veld moet plaatsen – het veld moet dan herhaalbaar zijn- of dat de
trefwoorden in één veld kunnen worden geplaatst.9
03

AUTEURS (VERANTWOORDELIJKEN)
03.01 Auteurvermeldingen en toeschrijvingen
V
Toelichtingen: In dit veld worden vermeld de auteurs e.d., d.w.z. in het algemeen
de personen en corporaties die hebben bijgedragen aan ‘de totstandkoming van
de intellectuele en/of artistieke inhoud’ van het document (RT/NBM p. 37; RT/KD
p.38).10
Toepassing: De namen worden vermeld op de zoals ze op het document worden
vermeld, met inbegrip van eventuele toevoegingen, bijv.: ‘C. Pronk inv.’. Namen
worden echter dikwijls op uiteenlopende manieren gespeld. In zo’n geval wordt
één spellingsvariant gebruikt als standaard waarop gezocht moet kunnen worden;
deze komt in veld 03.02.
NB. Personen of instellingen die alleen verantwoordelijk zijn voor een bepaalde
editie worden vermeld in de velden 04.02 en 04.03; uitgevers komen in veld 06.01
en 06.02.
03.02 Auteursnamen (incl. toeschrijvingen),
gestandaardiseerd (3 subvelden)
H, K, S
03.02a: naam van de auteur
03.02b: functie van de auteur
03.02c: opmerkingen
Toelichtingen: In dit veld wordt de als standaard beschouwde schrijfwijze van
een auteursnaam genoteerd, waarop ook gesorteerd moet kunnen worden.
Daarom moet dit veld, als een naam bekend is, altijd worden ingevuld. Het veld
moet gekoppeld zijn aan het hulpbestand auteursnamen.11
Toepassing: In subvelden 03.02a wordt of worden de gestandaardiseerde naam,
resp. namen ingevuld; in subveld 03.02b wordt vermeld in welke functie de
auteur(s) bij de totstandkoming van het document betrokken was of waren. Om
effectief te kunnen zoeken op alle namen van bij de vervaardiging betrokken
personen en instellingen moet deze groep van subvelden herhaalbaar zijn.

9

In TINreg bijv. moet iedere term in een afzonderlijk (herhaalbaar) veld; in het programma Q&A komen
ze in één veld, waarin de termen door punt – komma’s van elkaar worden gescheiden.
10
RT/NBM spreekt in dit verband gesproken van ‘auteursvermeldingen’, RT/KD
‘verantwoordelijksvermeldingen’. Taalkundig is laatstgenoemd begrip ruimer, maar in feite wordt er
hetzelfde mee bedoeld. In GABOS wordt de term ‘auteursvermelding’ of ‘auteursnaam’ gebruikt.
11

Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te Den Haag is bezig met de opbouw van een
‘authority file’. d.i. een bestand van Kunstenaarsnamen. Dit hulpbestand (validatielijst) bevat zowel de
gestandaardiseerde voorkeursnamen als de daarmee samenhangende spellngsvarianten,
pseudoniemen enz. Het verdient uiteraard aanbeveling zich t.a.v. de genormaliseerde auteursnamen
te conformeren aan dit bestand, dat bij voorkeur als geïntegreerd hulpbestand aan de database
gekoppeld zou moeten zijn.
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In geval van toeschrijving aan een auteur die niet op het document wordt vermeld
kan in subveld 03.02c een toelichting worden gegeven.
Bijvoorbeeld:
naam: Buijs, J.
rol:
tekenaar
naam: Koning, Th.
rol:
graveur
04

GEGEVENS BETREFT EDITIE, STAAT, VERSIE, ENZ.
04.01 Editievermelding enz12. (2 subvelden)
K, S
04.01a: vermelding van editie, staat, versie of ontwikkelingsstadium
04.01b: opmerkingen
Toelichtingen: Het gebruik van dit veld hangt af van het type document dat men
beschrijft. Elk documenttype heeft een eigen terminologie:13
1e. Editie = ‘alle exemplaren van één document, getrokken van één
moederexemplaar of vervaardigd naar of van één origineel en uitgegeven
door één uitgever of groep van uitgevers’ (Atlasterminologie).
Toepassing: Wordt gebruikt bij de beschrijving van gedrukte documenten
die in een grotere oplage zijn uitgegeven. Invullen zoals deze op het
document vermeld wordt, bijv. : 3e druk; vierde geheel herziene uitgave.14
2e. Staat = ‘Elk der vormen waarin een prent gedrukt wordt’
(Atlasterminologie). Bijv.: proefdruk.
Toepassing: Wordt gebruikt bij de beschrijving van prenten. Meestal
wordt een staat niet op het document vermeld; deze wordt vastgesteld
door vergelijking. Veelal wordt de staataanduiding uit de literatuur
gehaald. In subveld 04.01b kan dit worden toegelicht.
3e. Versie: Met de term ‘versie ‘ wordt aangeduid in welke relatie een
document staat tot een ander document; vgl. in Atlasterminologie termen
als ontwerpschets, schets, voorstudie e.d.
Toepassing: Wordt gebruikt bij de beschrijving van in handschrift
vervaardigde documenten e.d., bijv. bij de beschrijving van (technische)
tekeningen.
4e. Ontwikkelingsstadium, dat is de mate waarin een document van de
definitieve versie verwijderd is (M. Kok, Beschrijving, p. 38).
Toepassing: Te gebruiken bij de beschrijving van tot een archief
behorende documenten, bijv. klad, concept, minuut (zie C. Zandvliet,
Terminologie).
04.02 Auteurs (verantwoordelijken) voor de editie enz. (2 subvelden)

12

Als voor ieder type document een apart format wordt gemaakt kan in elk format de geëigende
aanduiding voor dit veld worden gebruikt.
13

Aan te bevelen is van de te gebruiken termen een gekoppeld hulpbestand te maken of ze te
ontlenen aan de thesaurus.
14

Voor editievermelding, parallelle editievermelding, verantwoordelijkheidsvermelding met betrekking
tot de editie, volgende idem, aanvullende editievermelding, verantwoordelijkheidsvermelding
hieromtrent enz. volge men de aanwijzingen uit RT/NBM p. 44-48. In plaats van in subveld 04.01a de
ISBD-interpunctie toe te passen kan worden overwogen afzonderlijke velden voor alle toepasbare
elementen te creëren.
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V
Toelichtingen: Als voor de editie, staat, versie of het ontwikkelingsstadium een
speciale persoon of corporatie auteur is, dan wel in ruimere zin de
verantwoordelijkheid draagt, dan wordt deze in dit veld vermeld.
Toepassing: Invullen zoals de naam op het document (of bijbehorende materiaal)
wordt vermeld. De gestandaardiseerde naam komt in veld 04.03, overigens
behandelen als veld 03.01.
04.03 Naam van de auteur (verantwoordelijke) voor de editie enz., gestandaardiseerd (2
subvelden)
H, K, S
04.03a: naam van de auteur
04.03b: functie van de auteur
Toelichting: Dit veld is gekoppeld aan het onder 03.02 bedoelde hulpbestand;
het wordt op dezelfde wijze gebruikt.
Toepassing: In subveld 04.02a de gestandaardiseerde naam invullen, vgl. veld
03.02. In subveld 04.02b wordt vermeld in welke functie de auteur
(verantwoordelijke) bij de totstandkoming of uitgave van de editie, staat enz. was
betrokken. Voor elke betrokkene moet een apart veld worden ingevuld; derhalve
moet 04.03 herhaalbaar zijn.
05

SPECIFIEKE GEGEVENS VOOR TYPE DOCUMENT
05.01 Schaalvermelding (2 subvelden)
S
05.01a: schaalaanduiding
05.02b: opmerkingen
Toepassing: In subveld 05.01a wordt de schaal vermeld als een
verhoudingsgetal, bijv. 1:50.000. Wordt de schaal op de kaart niet of op een
andere wijze aangegeven, dan wordt dit vermeld in subveld 05.01b. Daarin kan
ook worden genoteerd op welke wijze de onder 05.01a vermelde schaal is
berekend en in hoeverre deze nauwkeurig is.
05
S

Coördinatenaanduiding
Toelichtingen: De aanduiding van de coördinaten van de hoekpunten van een
kaart zal waarschijnlijk in de meeste collecties (voorlopig) niet worden gebruikt; er
moet echter wel een plaats voor gereserveerd worden.15

06

IMPRESSUMGEGEVENS

06.01 Plaats van uitgave
V
Toelichting: Een uitgave is een in een bepaalde oplage gepubliceerd
document.16
Toepassing: De plaats van uitgave zoals die op het document wordt vermeld
komt in veld 06.01; de gestandaardiseerde schrijfwijze in 06.02a.

15

In de Centrale Cataloges Kartografie (CCK), verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag,
is het mogelijk om met behulp van de coördinaten kaarten van een bepaald gebied te zoeken
onafhankelijk van de naam van dit gebied.
16
Zie RT/NBM p. 50-58 en RT/KD p. 49-55.
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06.02 Plaats van uitgave, gestandaardiseerd (2 subvelden)
H, K, S
06.02a: gestandaardiseerde schrijfwijze
06.02b: opmerkingen
Toelichting: Op de gestandaardiseerde schrijfwijze van de plaatsnaam moet
gesorteerd kunnen worden; subveld moet 06.02a daarom altijd worden ingevuld.
De gestandaardiseerde plaatsnamen zijn gekoppeld aan het hulpbestand
geografische namen, dat alle varianten bevat. In subveld 06.02a kan toelichting
worden gegeven. Omdat een document meer dan één plaats van uitgave kan
hebben moet dit veld herhaalbaar zijn.
06.03 Naam van de uitgever
V
Toepassing: De naam (of namen) van de uitgever(s) zoals die op het document
wordt (worden) vermeld noteren in veld 06.03; de gestandaardiseerde schrijfwijze
in veld 06.04. Verder behandelen als veld 03.01, Auteursnamen en
toeschrijvingen.
06.04 Naam van uitgever(s), gestandaardiseerd (2 subvelden)
H, K, S
06.04a: naam van de ‘uitgever’
06.04b: functie van de ‘uitgever’
Toelichting: Behandelen als veld 03.02, Gestandaardiseerde auteursnamen.
06.05 Jaar van de uitgave (3 subvelden)
S
06.04a: het vroegst mogelijke jaar van uitgave
06.04a: het laatst mogelijke jaar van uitgave
06.04c: opmerkingen
Toepassing: Als het jaar van uitgave vast staat wordt in de subvelden 06.05a en
06.05b hetzelfde jaartal ingevuld. In subvelden 06.05c kan een en ander worden
toegelicht en kan een nauwkeuriger benadering van de datering worden gegeven.
Vgl. ook veld 02.02, Inhoudsdatering.
06.06 Plaats van vervaardiging, druk, fabricage enz.
V
Toelichting: Vervaardiging betreft in dit verband uitsluitend de technische
vervaardiging van het document, te onderscheiden van de auteurs als bedoeld in
veld 02.01.17 Het gaat hier om drukkers, fabrikanten en andere mechanische
vervaardigers van duplicaten of kopieën van het oorspronkelijk document. Als het
de vervaardiging van documenten als bijv. geluids- of video-opnamen betreft, die
slechts in enkele exemplaren zijn vervaardigd en dus niet als een ‘uitgave’ kunnen
worden beschouwd, worden niet de velden 06.01 t/m 06.05 ingevuld, maar 06.06
t/m 06.08.
Toepassing: De plaats van vervaardiging zoals die op het document wordt
vermeld komt in veld 06.06; de gestandaardiseerde schrijfwijze in 06.07.
06.07 Plaats van vervaardiging, druk, fabricage enz. , gestandaardiseerd
(2 subvelden).
H, K, S
06.07a: gestandaardiseerd schrijfwijze
06.07b: opmerkingen
Toepassing: Dit veld wordt behandeld als veld 06.02.

17

Zie RT/NBM p. 58-59 en RT/KD p. 55.
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06.08 Naam van vervaardiger(s), drukker(s), fabrikant(en) e.d.
V
Toepassing: Dit veld wordt behandeld als veld 06.03.
06.09 Naam van vervaardiger(s), drukker(s), fabrikant(en) e.d. , gestandaardiseerd
subvelden).

(2

H, K ,S
06.09a: naam van de ‘vervaardiger’
06.09b: functie van de ‘vervaardiger’
Toepassing: Dit veld wordt behandeld als veld 06.04.
06.10 Jaar van vervaardiging, druk, fabricage e.d. (3 subvelden)
S
06.10a: het vroegst mogelijke jaar van uitgave
06.10b: het laatst mogelijke jaar van uitgave
06.10c: opmerkingen
Toepassing: Dit veld wordt behandeld als veld 06.05.
07

COLLATIE
07.01 Aantal, omvang
H
Toepassing: Zie voorbeelden bij veld 07.02.
07.02 Specifieke materiaalaanduiding
H, K, S
Toelichting: De term ‘specifieke materiaalaanduiding’ is ontleed aan de ISBD en
is een verbijzondering van de ‘algemene materiaalaanduiding’, zie veld 00.04.18
Toepassing: Beperkt aantal gemeenschappelijk te gebruiken termen, bij voorkeur
te ontlenen aan Atlasterminologie, Terminologie voor grafische archivalia e.d.,
ondergebracht in een hulpbestand of thesaurus.
Bijvoorbeeld: De velden 07.01 en 07.02 kunnen bijv. zijn: 1 kaart; 1 fotoalbum,
36 foto’s; 8 prenten in omslag.
07.03 Andere fysieke en technische bijzonderheden
H, K, V
Toelichting: Nadere uitwerking van veld 07.02, waarin de vervaardigingswijze
(techniek) en het gebruikte materiaal worden vermeld.
Toepassing: Voor de omschrijving van de gebruikte materialen en toegepaste
technieken gebruikte men bij voorkeur termen uit Atlasterminologie Terminologie
voor grafische archivalia e.d. , ondergebracht in een db of thesaurus.
07.04 Afmetingen (4 subvelden)
H
07.04a: soort afmetingen
07.04b: waarde
07.04c: eenheid
07.04d opmerkingen
Toelichtingen: Voor elke afmeting wordt een afzonderlijke groep van subvelden
gebruikt; het totale veld moet derhalve herhaalbaar zijn.

18

Zie RT/NBM p. en RT/KD p. 57-58.

79

χ-navigator
Toepassing: In subveld 07.04a vult men in: hoogte, breedte, lengte, tijdsduur
e.d.; in subveld 07.04b het getal dat de afmeting aanduidt; in subveld 07.04c de
gebruikte eenheid (mm, cm, seconden e.d.); in subveld 07.04d kan bijv. worden
vermeld wanneer van de normale wijze van meten is afgeweken. Aan te bevelen
is namelijk bij het meten een vaste werkwijze in acht te nemen en te vermelden
wanneer hiervan is afgeweken.19 De normaal te gebruiken eenheid kan dan door
de computer automatisch in subveld 07.04c worden ingevuld.
08

SERIEGEGEVENS
08.01 Titels van de serie (2 subvelden)
H, O, S, V
01.08a: titel
01.08b: plaats
Toelichting en toepassing: Geheel als bij veld 01.01, Titel.
08.02 Auteursnamen (verantwoordelijken) met betrekking tot de serie
V
Toelichting en toepassing: Geheel als bij veld 03.01, Auteursnamen.
08.03 Auteursnamen (verantwoordelijken) gestandaardiseerd (2 subvelden)
H, K, S
08.03a: naam van de auteur
08.03b: functie van de auteur
Toelichting en toepassing: Geheel als bij veld 03.02, Gestandaardiseerde
auteursnamen.
08.04 Nummer
H
Toelichting: Nummer, letter of andere vorm van signatuur van het beschreven
document binnen de serie.
08.05 Titel van de subserie (2 subvelden)
H, O, S, V
08.05a: titel
08.05b: plaats
Toelichting en toepassing: De serie waartoe het beschreven document
behoort, kan onderdeel van een grotere serie, we spreken dan van een subserie.
Behandeling van de velden 08.05 t/m 08.06 is geheel als die van de velden 08.01
t/m 08.04.
08.06 Auteursnamen (verantwoordelijken) met betrekking tot de subserie
V
08.07 Auteursnamen (verantwoordelijken), gestandaardiseerd (2 subvelden)
H, K, S
08.07a: naam van de auteur
08.07b: functie van de auteur
08.08 Nummer
H
Toelichting: Nummer, letter of andere vorm van signatuur van het beschreven
document binnen de subserie.

19

Zie handleiding p. 121.
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09

BEHEERGEGEVENS
09.01 Lokaal registratienummer
H, S
Toelichting: Dit herhaalbare veld is gereserveerd voor invulling van
registratienummers die alleen in de beschrijvende instelling worden gebruikt.
Bijvoorbeeld: in GA Amsterdam: journaalnummer en hoofdnummer.
09.02 Oude nummers en codes (3 subvelden)
H, S
09.02a: nummer of code
09.02b: plaats en schrijfwijze
09.02c: opmerkingen
Toelichting: Niet meer gebruikte aanduidingen op het document waarop men
toch nog moet kunnen zoeken of sorteren. De subvelden moeten als groep
herhaalbaar zijn.
09.03 Standaardnummer (2 subvelden)
H, S
09.03a: soort
09.03b: nummer
Toelichting: SBN, ISBN, ISSN enz.; dit in te vullen in subveld 09.03a. De
subvelden moeten als groep herhaalbaar zijn.
09.04 Reproducties, kopieën enz. (3 subvelden)
H, S
09.04a: reproductietechniek
09.04b: registratie-opbergnummer
09.04c: opmerkingen
Toelichting: Vermeldingen van reproducties en kopieën die niet afzonderlijk zijn
beschreven. De subvelden moeten als groep herhaalbaar zijn.
09.05 Negatieven (4 subvelden)
H, S
09.05a: negatiefnummer
09.05b: opname- of reproductienegatief
09.05c: materiaal en formaat
09.05d: opmerkingen
Toelichtingen: opname- en reproductienegatieven in bezit van de beschrijvende
instelling. De subvelden moeten als groep herhaalbaar zijn.
[vooralsnog niet opnemen in het Haagse systeem: 09.06 t.e.m. 09.09:
09.06 Gegevens betr. De eigenaar van het document (5 subvelden)
H, S
09.06a: naam eigenaar
09.06b: vestigingsplaats
09.06c: adres
09.06d: opmerkingen
09.06e: datum registratie of bevestiging
Toelichting: Op deze plaats kan men vermelden of het beschreven document
eigendom is van een ander dan de beherende instelling, of er
gebruiksbeperkingen zijn overeengekomen enz. De subvelden moeten als groep
herhaalbaar zijn.
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09.07 Gegevens betr. Auteursrechten op het document (7 subvelden)
H, S
09.07a: naam auteursrechthouder
09.07b: vestigingsplaats
09.07c: adres
09.07d: kwaliteit van de auteursrechthouder
09.07e: datum van afloop
09.07f : opmerkingen
09.07g: datum registratie of bevestiging
Toelichting: op deze plaats kan men vermelden of een ander dan de beherende
instelling de auteursrechten op het document bezit, of er gebruiksbeperkingen zijn
overeengekomen enz.20 De subvelden moeten als groep herhaalbaar zijn.
09.08 verwervingsgegevens (11 subvelden)
H, K
09.08a: naam vorige eigenaar
09.08b: vestigingsplaats
09.08c: adres
09.08d: verworven van/op
09.08e: wijze van verwerving
09.08f: betaald
09.08I: documentatie
09.08j: vermeld in jaarverslag
09.08k: opmerkingen
Toelichting: De subvelden moeten als groep herhaalbaar zijn.
Toepassing: In subveld 09.08d wordt vermeld van wie of waar men het document
heeft verworven; hier zal veelal de naam van de vorige eigenaar (als in subveld
09.08a) worden ingevuld, maar het kan ook die van een tussenpersoon of
veilinghuis zijn. In subveld 09.08e vindt met termen als ‘schenking’, ‘(aan)koop’.
‘bruikleen’ enz. Wil men bijvoorbeeld over een overzicht van aankopen op
bepaalde veilingen kunnen beschikken, dan vult men in subveld 09.08e
‘veilingaankoop’ of ‘koop op veiling’. Bij de selectie combineert men dit met een in
subveld 09.08d vermelde naam van een veilinghuis.
09.09 Bezits- en eigendomsgeschiedenis van het document (9 subvelden)
H, S
09.09a: naam vroegere eigenaar
09.09b: vestigingsplaats
09.09c: jaar van verwerving
09.09d: wijze van verwerving
09.09e: voorafgaande eigenaar
09.09f: jaar van vervreemding
09.09g: wijze van vervreemding
09.09h: volgende eigenaar
09.09I: opmerkingen
Toelichting: De subvelden moeten als groep herhaalbar zijn. Vanaf 09.06 t.e.m.
hier vooralsnog niet opnemen in het Haagse systeem]
09.10 fysieke gegevens (2 subvelden)
H, K, O, S
09.10a: standaardterm
09.10b: omschrijving fysieke toestand enz.
20

Eventueel meer dan één veld; wenselijk is te kunnen zoeken en sorteren op namen van
auteursrechthouders enz. en op jaartallen waarin het auteursrecht vervalt.
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Toelichting: Dit veld kan men ook gebruiken voor conserveringsbeleid. In
subveld 09.10a wordt een standaardterm ingevuld, bijvoorbeeld ‘inktvraat’;
eventueel ‘inktvraat, nog behandelen’ of ‘inktvraat, behandeld’. Hierop moet
gesorteerd kunnen worden.
In subveld kan de fysieke toestand, de voorgenomen of plaatsgevonden
hebbende behandeling in vrije tekst nader omschreven worden. De groep van
subvelden moet herhaalbaar zijn.
09.11 Plaats van opberging (7 subvelden)
H, S
09.11a: verblijfsruimte
09.11b: kast e.d.
09.11c: plank, lade e.d.
09.11d: verpakking
09.11e opgezet e.d.
09.11f: gecontroleerd
09.11g: datum
Toepassing: Plaatsingscode, -nummer enz. Eventueel formaat opzetkarton.
Soms zal invulling van dit veld niet nodig zijn, omdat plaats van opberging al uit
andere gegevens blijkt. Men kan dit veld dan gebruiken om van de regel
afwijkende opbergplaatsen te noteren.
Bij consequent gebruik van dit veld kan het echter de functie vervullen van
standcatalogus. Er moet dus gezocht en gesorteerd kunnen worden. In dit geval
moet men dit veld wel altijd invullen.
09.12 Tijdelijke verblijfplaats
H, S
09.12a: verblijfsplaats
09.12b: verantwoordelijk persoon
09.12c: doel
09.12d: voorwaarden, afspraken
09.12e: verzekeringen
09.12f: datum
09.12g: datum terug
09.12h: in ontvangst genomen door
09.12I: datum terug op vaste opbergplaats
09.12j: gecontroleerd door
09.12k: opmerkingen
Toepassing: Men kan de gegevens in dit veld eveneens als tijdelijk beschouwen
en ze wissen als het document weer op zijn normale verblijfplaats is
teruggebracht. Wil men echter de gegevens over het gebruik van een document
langere tijd bewaren, dan moet dit veld herhaalbaar zijn.
10

ANNOTATIES
10.01 Algemene gegevens betr. het document
H, O, V
Toelichting: Plaats om alles te vermelden wat men in andere velden niet kwijt
kan.
10.02 Literatuur (6 subvelden)21
H, K

21

In sommige systemen, bijvoorbeeld in TINreg, bestaat een directe koppeling aan een
literatuurmodule.
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10.02a: auteur(s)
10.02b: titel
10.02c: plaats en jaar van uitgave
10.02d: gepubliceerd in . . .
10.02e: verblijfplaats
10.02f: opmerkingen
Toepassing: Voor iedere publikatie een apart veld invullen. De hele groep van
subvelden moet herhaalbaar zijn.
10.03 Exposities (8 subvelden)22
H, O
10.03a: titel
10.03b: instelling, plaats
10.03c: datum begin en eind
10.03d: auteur(s) catalogus
10.03e: titel catalogus
10.03f: plaats en jaar van uitgave
10.03g: catalogusnummer
10.03h: opmerkingen
Toepassing: Voor iedere tentoonstelling een apart veld invullen. De hele groep
van subvelden moet herhaalbaar zijn.
10.04 Controlegegevens (2 subvelden)
H, S
10.04a: veldnummer
10.04b: toelichting
Toelichting: Invullen welke velden nog aangevuld, gecontroleerd o.i.d. moeten
worden.
Toepassing: Voor elk nog te bewerken veld een apart veld 10.04 invullen.
10.05 Naam van beschrijver en datum van beschrijving (3 subvelden)
H, S
10.05a: beschreven (of gewijzigd) door
10.06b: datum
10.06c: toelichting
Toelichting: Dit veld wordt zowel voor de eerste beschrijving gebruikt als voor
latere aanvullingen en wijzigingen. Bij iedere mutatie moet een nieuw veld 10.05
worden ingevuld. In subveld 10.06c wordt vermeld wat is aangevuld of gewijzigd.

22

In sommige systemen, bijvoorbeeld in TINreg, bestaat een directe koppeling aan een
tentoonstellingsmodule.
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B.

Bijlage XML Syntax OWL Model χ

Let op: dit voorbeeld voldoet niet aan het door ons opgestelde model!
De hier weergegeven XML syntax is het OWL model zoals gebruikt in de demonstrator χ. Dit
model betreft een tussenstap naar de uiteindelijke modellering en heeft geholpen bij het
demonstreren van hierop gebaseerde functionaliteit en de toegevoegde waarde daarvan.
Deze XML syntax is hier toegevoegd om een idee te geven hoe het model er als platte informatie
uit zal zien.
<rdf:RDF
xmlns="http://www.rhc-eindhoven.nl/tha#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xml:base="http://www.rhc-eindhoven.nl/tha">
<!-- Make Protege happy -->
<owl:Ontology rdf:about=""/>
<!-- Da Scheme -->
<rdfs:Class rdf:ID="Afmeting">
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 07.04</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="InhoudsCategorie"/>
<rdfs:Class rdf:ID="Uitgever">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:ID="Belanghebbende"/>
</rdfs:subClassOf>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Video">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:ID="Archiefobject"/>
</rdfs:subClassOf>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Straat">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:ID="Locatie"/>
</rdfs:subClassOf>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Gebouw">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:ID="Trefwoord"/>
</rdfs:subClassOf>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Drukker">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Belanghebbende"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Luchtfoto">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:ID="Foto"/>
</rdfs:subClassOf>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Affiche">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Datum"/>
<rdfs:Class rdf:ID="Wijk">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:about="#Locatie"/>
</rdfs:subClassOf>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Organisatie">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:about="#Trefwoord"/>
</rdfs:subClassOf>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Huisnummer">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:about="#Locatie"/>
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</rdfs:subClassOf>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Audio">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Collectie"/>
<rdfs:Class rdf:ID="Provincie">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:about="#Locatie"/>
</rdfs:subClassOf>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="#Locatie">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:ID="Term"/>
</rdfs:subClassOf>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Prent">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Gebeurtenis">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:about="#Trefwoord"/>
</rdfs:subClassOf>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Eigenaar">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Belanghebbende"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Fotoalbum">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Plaats">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Locatie"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Gemeente">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Locatie"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Briefhoofd">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Persoon">
<rdfs:subClassOf>
<rdfs:Class rdf:about="#Trefwoord"/>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 02.08</rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="#Foto">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Periode"/>
<rdfs:Class rdf:ID="Auteursrechthebbende">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Belanghebbende"/>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="termPeriode">
<rdfs:domain rdf:resource="#Term"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Periode"/>
</rdf:Property>
<rdfs:Class rdf:ID="Auteur">
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 03</rdfs:comment>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Belanghebbende"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="#Trefwoord">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Term"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Beschrijver"/>
<rdfs:Class rdf:ID="Serie"/>
<rdfs:Class rdf:ID="InstellingsIdentificatie"/>
<rdfs:Class rdf:ID="Prentbriefkaart">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Werelddeel">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Locatie"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Land">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Locatie"/>
</rdfs:Class>
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<rdfs:Class rdf:ID="Landkaart">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:ID="afmetingSoort">
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 07.04a</rdfs:comment>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Afmeting"/>
</rdf:Property>
<owl:TransitiveProperty rdf:ID="smallereTerm">
<rdfs:range rdf:resource="#Term"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Term"/>
</owl:TransitiveProperty>
<owl:TransitiveProperty rdf:ID="bredereTerm">
<rdfs:range rdf:resource="#Term"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Term"/>
<owl:inverseOf rdf:resource="#smallereTerm"/>
</owl:TransitiveProperty>
<rdf:Property rdf:ID="auteursFunctie">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Auteur"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 03.02b</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectBeschrijver">
<rdfs:range rdf:resource="#Beschrijver"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="collectieNaam">
<rdfs:domain rdf:resource="#Collectie"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="beschrijverNaam">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Beschrijver"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="instellingsIdentificatieNaam">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#InstellingsIdentificatie"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 00.01</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectHeeftDrukker">
<rdfs:range rdf:resource="#Drukker"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="prentbriefkaartOpschrift">
<rdfs:domain rdf:resource="#Prentbriefkaart"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="fotoOpschrift">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Foto"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="instellingsIdentificatieCode">
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 00.01b</rdfs:comment>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#InstellingsIdentificatie"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectInhoudscategorie">
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 00.06</rdfs:comment>
<rdfs:range rdf:resource="#InhoudsCategorie"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectAfdelingsIdentificatie">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 00.02</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="datumJaar">
<rdfs:domain rdf:resource="#Datum"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/>
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/>

</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="FotoalbumBevatFotos">
<rdfs:domain rdf:resource="#Fotoalbum"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Foto"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectID">
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 00.03</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="termWaarde">
<rdfs:domain rdf:resource="#Term"/>
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label"
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectJaarVanUitgave">
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Periode"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 06.05</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="serieBevatArchiefobject">
<rdfs:domain rdf:resource="#Serie"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="serieTitel">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Serie"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>de naam van de serie</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="prentbiefkaartTitel">
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 01.01</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#Prentbriefkaart"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectDocumentType">
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 00.04</rdfs:comment>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="afmetingEenheid">
<rdfs:domain rdf:resource="#Afmeting"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 07.04c</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectBelanghebbende">
<rdfs:range rdf:resource="#Belanghebbende"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="serieBevatSerie">
<rdfs:range rdf:resource="#Serie"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Serie"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="belanghebbendeLocatie">
<rdfs:range rdf:resource="#Locatie"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Belanghebbende"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="belanghebbendeNaam">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Belanghebbende"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="periodeDatumLaatste">
<rdfs:domain rdf:resource="#Periode"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Datum"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectBeschrijving">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 02.01</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="#archiefobjectBevatTerm">
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<rdfs:range rdf:resource="#Term"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectBevatTrefwoord">
<rdfs:range rdf:resource="#Trefwoord"/>
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#archiefobjectBevatTerm"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="landkaartSchaalAanduiding">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Landkaart"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="periodeOpmerking">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Periode"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="collectieBevatArchiefobject">
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 00.05</rdfs:comment>
<rdfs:range rdf:resource="#Archiefobject"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Collectie"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="persoonNaam">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 02.07</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#Persoon"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="afmetingWaarde">
<rdfs:domain rdf:resource="#Afmeting"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 07.04b</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectInstellingsIdentificatie">
<rdfs:range rdf:resource="#InstellingsIdentificatie"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 00.01</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="datumMaand">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Datum"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="collectieEigenaar">
<rdfs:domain rdf:resource="#Collectie"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Eigenaar"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="archiefobjectThema">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 00.07</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="serieID">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>identificeert de serie uniek</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#Serie"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="locatieBeschrijving">
<rdfs:domain rdf:resource="#Locatie"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="bevatArchiefobjecten">
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Archiefobject"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="inPeriode">
<rdfs:domain rdf:resource="#Archiefobject"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Periode"/>
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
>GABOS-lijst: 02.02</rdfs:comment>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="periodeDatumVroegste">
<rdfs:domain rdf:resource="#Periode"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Datum"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="belanghebbendeNaamGest">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
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<rdfs:domain rdf:resource="#Belanghebbende"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="inhoudsCategorieNaam">
<rdfs:domain rdf:resource="#InhoudsCategorie"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="datumDag">
<rdfs:domain rdf:resource="#Datum"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/>
</rdf:Property>
<owl:SymmetricProperty rdf:ID="zieOok">
<rdfs:range rdf:resource="#Term"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Term"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/>
</owl:SymmetricProperty>
<owl:TransitiveProperty rdf:ID="wasVroeger">
<rdfs:range rdf:resource="#Term"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Term"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/>
</owl:TransitiveProperty>
<rdf:Property rdf:ID="omVat">
<rdfs:domain rdf:resource="#Term" />
<rdfs:range rdf:resource="#Term" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#smallereTerm" />
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:ID="gerelateerdAan">
<rdfs:domain rdf:resource="#Term" />
<rdfs:range rdf:resource="#Term" />
</rdf:Property>
</rdf:RDF>
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C.

Schermafdrukken

Figuur 47 - χ Welkomstscherm
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Figuur 48 - Automatisch meegenomen trefwoorden bij 'kerk'
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Figuur 49 - Trefwoordenwolk 'oorlog'
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D.

Gebruikerstest Testdoelen

Dit document beschrijft de redenen waarvoor de navigator van het testen van het model bij de
THA wordt uitgevoerd.
Focus van de gebruikerstest
De navigator is een visualisatie van het RDF-model dat de THA beschrijft. De onderdelen van de
navigator zijn als volgt te onderscheiden:
1. Model van de relaties tussen trefwoorden, hier wordt gekeken of door middel van het
navigeren door de trefwoorden, men uiteindelijk op het gezochte onderwerp terecht kan
komen, dat men eerst niet in gedachten had.
2. Model van de relaties tussen de locaties, hier wordt gekeken of de manier van het
modelleren van de relaties tussen de locaties behulpzaam kan zijn in het zoeken naar
resultaten in een bepaalde locatie.
3. Gekeken moet worden of door deze manier van zoeken (door het navigeren door relaties
en locaties) een extra dimensie in het zoekproces is toegevoegd dat bij het vroegere
proces niet aanwezig was.
De gebruikerstest richt zich NIET op
• De gebruikersinterface van de navigator.
• Kleuren van relaties, soorten trefwoorden of de plaatsing ervan.
• Manier van representatie van de resultaten.
• Het aantal resultaten dat gevonden wordt.
Onderwerpen die aan bod komen tijden de gebruikerstest
• Het navigeren door de trefwoorden, met daarin de duidelijke relaties:
o bredere term
o smallere term
o omvat
o was vroeger
• Het navigeren door de locaties, met daarin onderscheid makend tussen:
o Het doorlopen van de locatieboom, beginnend bij de top tot aan de gezochte
locatie
o Het direct zoeken in de gewenste locatiecategorie
Evaluatie
Tijdens de test moeten de volgende aspecten aan de orde komen en de gebruikers daar een
oordeel over geven:
1. Is de wijze van het gebruik van de relaties tussen de trefwoorden een verbetering ten
opzichte van het opsommen van een lijst met trefwoorden. Hiermee wordt aan de
gebruiker gevraagd of het een gemakkelijkere en duidelijkere manier is om een
beginnend bij een abstracte vraag voor archiefobjecten tot een concreet antwoord te
komen.
2. Gebruikers moeten antwoord geven op de volgende onderwerpen:
3. Gebruikersvriendelijkheid: is het gebruik van de thesaurus met extra relaties nuttig om
buiten het gevraagde onderwerp tot gerelateerde archiefobjecten te komen?
4. Presentatie: is de representatie van een zoekwolk een duidelijke manier om door de
trefwoorden te navigeren? Is de presentatie van een boomstructuur een makkelijke
manier om in locaties te zoeken?
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E.

Vragenlijst Gebruikerstest

#

Taak

1

Oorlog #1

2

Oorlog #2

3

Oorlog #3

4

Oorlog #4

5

Verkeer
#1

6

Verkeer
#2

7

Gebouwen
#1

8

Gebouwen
#2

9

Gebouwen
#3

10
11

12

Winkels
#1
Winkels
#2
Winkels
#3

Vraag / Opdracht

Totaal #
resultaten

Foto’s van het centrum van
Eindhoven met betrekking
tot bevrijdingsherdenkingen.
Foto’s met taken van
padvinders gedurende en
na afloop van WO II.
Foto’s met betrekking tot de
mobilisatie in de regio
Eindhoven en Helmond.
Foto’s van het centrum van
Eindhoven met
oorlogsschade aan
religieuze gebouwen
veroorzaakt door WO II.
Foto’s van beschadigde
auto’s.
Foto’s die de door WO II
veroorzaakte schade aan de
spoorweg tonen
Foto’s met religieuze
gebouwen in het centrum
van Eindhoven.
Welke culturele gebouwen
zijn geopend door Frits
Philips?
Wat kun je vinden over de
historie en fusies van hotel
‘De Wildeman’ ? [kijk niet
naar de foto’s, maar naar de
pijlen in de trefwoordenwolk]
Foto’s van boekhandel Van
Piere.
Foto’s met daarop
‘IJzerhandel De Spijker’.
Foto’s met winkels die zich
van 1970 tot en met 1975
op het 18 Septemberplein in
het centrum van Eindhoven
bevonden.
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Relevante #
resultaten

Antwoord /
Terugkoppeling /
Commentaar /
Problemen
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F.

Bijlage Enquêteformulier Gebruikerstest

Het volgende is een verzameling bewering over het zoekmodel dat u zojuist getest heeft. Geef bij
iedere bewering aan in hoeverre u het ermee eens bent. Wanneer u geen mening heeft of niet
begrijpt wat wordt bedoeld, dan is het mogelijk om niets in te vullen. Bedankt voor uw tijd!
-2: GEHEEL ONEENS

0: NEUTRAAL

2: GEHEEL EENS
-2

Zoekmogelijkheden: Locaties
1 De boomstructuur voor locaties is overzichtelijk.
2 Het verschil tussen de verschillende soorten locaties is duidelijk.
3 Het bladeren door de locatie boom is gemakkelijker dan het vrije
tekst zoeken.
4 Het is voor mij duidelijk dat de locaties een hiërarchische structuur
hebben.
5 Het is duidelijk hoe ik een locatie moest vinden.
6 Het is duidelijk hoe ik een locatie als filter kan toevoegen.
7 Het toevoegen van een extra locatiefilter vanuit de resultaten werkt
momenteel handig.
Zoekmogelijkheden: Trefwoorden
11 De zoekwolk voor trefwoorden is duidelijk.
12 De zoekwolk moet meer niveaus aangeven.
13 Het is beter als de zoekwolk altijd het trefwoord aangeeft waarmee ik
ben gestart en de bij dat trefwoord horende relaties weergeeft.
14 Het is beter als de zoekwolk altijd het pad weergeeft dat ik heb
gevolgd vanaf het eerste tot aan het huidige trefwoord.
15 Indien eens met punt 14: het pad moet voor ieder trefwoord op dat
pad alle bijbehorende relaties tonen.
16 Ik heb liever een volledige hiërarchische structuur dan een zoekwolk.
17 Het is duidelijk dat er voor trefwoorden deels sprake is van een
hiërarchische structuur, maar dat er verder ook niet-hiërarchische
koppelingen tussen trefwoorden bestaan.
18 De zoekwolk helpt om het juiste trefwoord te vinden.
19 De onderverdeling van de trefwoorden in de categorieën
“Trefwoorden”, “Personen”, “Organisatie”, “Gebeurtenis” en
“Gebouw” is duidelijk.
20 Bij de trefwoorden is het verschil duidelijk tussen de optie “Alles” en
de categorie “Trefwoorden”.
21 Het verschil tussen de verschillende categorieën trefwoorden is
duidelijk.
22 Het bladeren door de trefwoorden is gemakkelijker dan het vrije tekst
zoeken.
23 Het toevoegen van een extra trefwoordfilter vanuit de resultaten is
gemakkelijk.
24 Het is duidelijk hoe ik via de wolk door de trefwoorden kon bladeren.
25 Het is duidelijk hoe ik via de wolk trefwoorden aan de filter diende
toe te voegen.
Zoekmogelijkheden: Werken met de wolk
31 Er zijn genoeg relaties beschikbaar in de wolk.
32 Er moet meer onderscheid komen in de soorten relaties aanwezig in
de wolk.
33 Ik wil zelf kiezen wanneer de resultatenfilter de in de wolk aanwezige
relaties gebruikt.
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-2: GEHEEL ONEENS

0: NEUTRAAL

2: GEHEEL EENS
-2

34 De verschillende soorten relaties tussen de trefwoorden zijn duidelijk.
Zoekmogelijkheden: Dateringsfilters
41 De dateringsfilters zijn duidelijk.
42 Dateringsfilters moeten automatisch worden toegepast (indien
mogelijk).
[ Bijvoorbeeld bij de gebeurtenis Wereldoorlog II automatisch filteren
op vroegste datering 1939 en laatste datering 1945 ]
Zoekmogelijkheden: Actieve Filters
51 De mogelijkheid om te zien welke zoekfilters actief zijn is handig.
57 De mogelijkheid om locaties met één druk op de knop te verbreden
is handig.
52 Het verwijderen van één filter is gemakkelijk.
53 Het verwijderen van meerdere filters is gemakkelijk.
Zoekmogelijkheden: Algemeen
61 De zoekmogelijkheden zijn toereikend.
62 Het zoeken werkt zoals ik het wens te gebruiken.
63 De hele manier van zoeken is duidelijk.
64 Het zoeken werkt op een duidelijke manier.
65 Het zoeken is eenvoudig.
66 De aangeboden zoekopties voldeden aan mijn niveau.
67 Het duurde te lang voor ik door had hoe ik moest zoeken.
68 Deze manier van zoeken biedt alle functionaliteit en mogelijkheden
die ik had verwacht.
69 De benamingen voor de filters en categorieën zijn gemakkelijk te
begrijpen.
70 Het is duidelijk hoe ik overal doorheen kan bladeren.
71 De resultaten van de zoekactie voldeden en gaven mij voldoende
gelegenheid om verder te zoeken.
Uitbreidingen Zoekmogelijkheden
81 Het is beter als het systeem een geschiedenis bij zou houden van
mijn laatste zoekopdrachten en de paden die ik heb gevolgd bij het
bladeren door trefwoorden.
82 Als ik een zoekopdracht doe, dan wil ik zien welke extra trefwoorden
vanwege onderlinge relaties worden meegenomen.
83 Wanneer ik een zoekopdracht doe, dan wil ik zien welke
onderliggende locaties worden meegenomen.
84 Ik wil de mogelijkheid hebben om alle onderliggende locaties mee te
nemen, behalve één specifieke straat (of wellicht enkele specifieke
straten).
85 Ik wil geavanceerdere zoekmogelijkheden.
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Terugkijken op uw ervaringen met onze demonstrator, wat zijn de mogelijkheden voor het door
trefwoorden bladeren in dit nieuwe zoekmodel? Voegt het bladeren iets toe aan het zoeken?
Wat zijn uw suggesties?
Gebaseerd op uw ervaringen met onze demonstrator, wat zijn de mogelijkheden voor het
locatiegericht zoeken in dit nieuwe zoekmodel? Voegt het bladeren door de locatiehiërarchie
iets toe aan het zoeken? Wat zijn uw suggesties?
Zijn er verder nog opmerkingen die u kwijt wilt over uw ervaringen met het nieuwe zoekmodel
maar die nog niet aan bod zijn gekomen in voorgaande vragen? Graag horen wij al uw
commentaar en wensen.
05

Naam (niet verplicht)

06

Ik ben een: man / vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

07

Leeftijdsgroep: o 16-25

08

Hoe schat u uw eigen zoekervaring in?

o 26-35

Laag • ‚ ƒ „ … † ‡ Hoog
09

12

o Bijna nooit
o Nooit

o Bijna nooit
o Nooit

Zoekt u vaak in digitale beschikbaar gestelde historische beeldbanken?
o Dagelijks
o Wekelijks

o Bijna nooit
o Nooit

Welke andere zoekprogramma’s gebruikt u regelmatig?
(op internet of voor historische beeldbanken)

13

Ik maak gebruik van een computer sinds ………. ?

14

Ik gebruik internet sinds ………. ?
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o 56+

(omcirkel de beste benadering)

Zoekt u vaak op internet (naar afbeeldingen of algemenere informatie) ?
o Dagelijks
o Wekelijks

11

o 46-55

Maakt u geregeld gebruik van een computer?
o Dagelijks
o Wekelijks

10

o 36-45

