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Nederlandse samenvatting

Het Web is het meest gebruikte data netwerk van dit moment. Initieel werd het Web
voornamelijk gebruikt voor het ophalen van documenten. Echter, met de opkomst
van Web 2.0, het Uniquitous Web, het Semantic Web en de vele aparaten die Web
content genereren, is het Web veel persoonlijker, semantisch en dynamisch geworden.

Deze ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het Web op het gebeid van Schaal-
baarheid, interoperabiliteit, openheid, controle en compleetheid. Om aan deze eisen
te kunnen voldoen, hebben wij een serie methoden ontwikkeld:

Allereerst hebben wij een methode laten zien die de prestaties van DHT-gebaseerde
indexen verbetert op basis van populariteit van termen (hoofdstuk 2). Deze meth-
ode detecteert populaire termen, en voorkomt dat deze geindexeerd worden, waarbij
compleetheid wordt ingeruild voor schaalbaarheid. Daarbij wordt de doelstelling van
open participatie ondersteund, doordat elke host tot het onderliggende peer-to-peer
netwerk kan toetreden.

Vervolgens hebben we een methode ontwikkeld om versleutelde, gedistribueerde
indexen te kunnen benutten, welke gebruik maken van afgekorte, cryptografische
hashes (hoofdstuk 3). Net als de vorige methode draagt ook deze index bij aan open
participatie op het web. Tevens biedt het extra controle over gegevens doordat het
mogelijk is informatie te beschikbaar te maken, zonder direct de exacte inhoud te
hoeven publiceren.

Als derde werd in hoofdstuk 4 een methode beschreven voor een schaalbaar
rendez-vous mechanisme. Het combineert de deterministische eigenschappen van een
DHT-achtig systeem, met een load balanancing mechanisme op basis van willekeurige
uitwisseling van gegevens tussen de knopen. Hierdoor worden de prestaties ver-
hoogd. Deze methode garandeert op lange termijn compleetheid van het resultaat.
Aangezien door deze uitwisseling de gegevens echter niet meer alleen bij de eigenaar
liggen, is het nodig dat de eigenaar het mechanisme moet vertrouwen. De controle
over de gegevens neemt dus wel af met deze methode.

In hoofdstuk 5 werd vervolgens een schaalbare infrastructuur voor webservices
gepresenteerd. In het algemeen gesproken kan gesteld worden dat Web-services zich
richten op interoperabiliteit: zowel publicatie als het gebruik zijn open.

Ten vijfde is een scenario beschreven om met behoud van de privacy informatie te
kunnen delen (hoofdstuk 6). De eerder beschreven schaalbare gedistribueerde index
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wordt hierbij gecombineerd met een anoniem netwerk om de privacy te garanderen.
Er worden uitsluitend betekenisloze identifiers gepubliceerd, en onderhandelingen
over toegang tot de gegeven vinden plaats op peer-to-peer niveau, zodat de volledige
controle lokaal kan worden gedefinieerd en gecontrolleerd. Tevens heeft dit meer
interoperabileit en openheid tot gevolg.

Ten zesde werd in hoofdstuk 7 een backward-reasoning methode op peer-to-
peer basis geintroduceerd. Gegevens worden lokaal opgeslagen, wat de controle over
de gegevens ten goede komt, en in een DHT geindexeerd, wat gunstig is voor de
schaalbaarheid. Net als bij de eerder beschreven methoden, wordt de toegang tot
de gegevens lokaal geregeld, wat zorgt voor openheid en interoperabiliteit.

In hoofdstuk 8 werd een forward reasoning methode getoont die gebruik maakt
van het rendez-vous mechanisme uit hoofdstuk 4. Hierdoor deelt het de nadelen
ten aanzien van de controle over de gegeven, maar is het resultaat uiteindelijk wel
compleet. De methode maakt het mogelijk verschillende reasoners te gebruiken, wat
de openheid en interoperabiliteit ten goede komt.

Ten slotte richt het OpenKnowledge systeem, dat in hoofdstuk 9 werd beschreven,
zich op het schaalbaar delen van informatie door middel van een open interacties
tussen peers. Dit systeem maakt interoperabiliteit en controle mogelijk door gebruik
te maken van geformaliseerde interactie modellen.

Hoewel sommige methoden aan meerdere eisen kan voldoen, is gebleken dat geen
enkele methode in staat is aan alle eisen te voldoen. Voor de toekomst is verder
onderzoek gewenst naar de omstandigheden waarin de verschillende eisen van critisch
belang zijn.


