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toekomst. Deze periode noemen we Web 3.0.
Introductie
Nu dat we overspoeld worden door Web 2.0
initiatieven is het goed om eens een stapje
terug te zetten. Dat bevordert het overzicht.
Hoe is het allemaal begonnen, dat internet?
En waarom? En - waar gaat het heen?

Information overload
De te volgen lijn in deze kleine geschiedenis is
de steeds weer, nét op een andere manier
terugkerende noodzaak voor verandering, en
de progressie die daarop volgt. Deze
noodzaak is het probleem van de “information
overload”; de progressie ziet men steeds in
een nieuw antwoord op dit probleem.

Ooit las ik een blog over dit onderwerp waarbij
de geschiedenis van het web werd verdeeld in
perioden van tien jaar. Daarbij correspondeert
de eerste periode, van 1990 - 2000, met de
opkomst van het web. Dat noemen we
Web 1.0. Waarschijnlijk is er ook een
Web 1.1, Web 1.2, etc. te
onderscheiden, maar dat laten we
om retorische redenen achterwege.

Het probleem van de “information overload” is
te zien als een voortbrengsel uit de successen
van eerdere communicatiesystemen, die dan
toch
telkens weer net niet opgewassen
zijn tegen het extreme gebruik
ervan. Of, anders gezegd, men
heeft telkens toch niet goed
ingezien hoe en vooral op
welke schaal deze nieuwe
Rond 2000 begint dan de tweede
communicatiemiddelen
periode van tien jaar, waarin we
zouden zouden gebruikt. De
ons nu bevinden. Het begint
mogelijkheid informatie te
ruwweg met de eerste
verwerken tot nieuwe
neergang van het web rond de
oplossingen en/of
eeuwwisseling - met het
zingevingen blijft achter bij
barsten van de internetde volume van de informatie.
zeepbel na de
Steeds ziet men in dat er
koortsachtige
cruciale informatie ongebruikt
waardeverhoging van
blijft uit wat je misschien het
internetbedrijven in de
beste kunt voorstellen als
laatste jaren van de vorige
een “veld” - een gebied van
eeuw. De periode van Web
communicatieuitingen waarvan
2.0 komt overeen met de
men het vermoeden heeft dat
renaissance van het web, na
er iets belangrijks in zit, maar er
een (korte) periode van
niet genoeg van weet om de
desillusie.
opgesloten informatie te vinden - een
“zwart gat” van informatie. De “informatie” is
De derde periode wordt
er slechts in principe, want door de
geprojecteerd voor 2010 “overload” is onmogelijk
Dat het begrip”information overlad” bepaald geen
2020. Jawel,
om die informatie ook
verschijnsel van de laatste jaren geeft deze
toekomstmuziek. Maar dit afbeelding van het “bookwheel” ann - een handig
werkelijk te gebruiken.
instrument om snel een bepaalde passage uit te
stuk - “for better or for
vinden. Bookwheel, uit Agostino Ramelli's "Le
worse” - gaat over de
diverse et artifiose machine," 1588
Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web
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Sleutelfiguren
Voor mijn terugblik maak ik
gebruik van een aantal
sleutelfiguren. Deze keuze
chargeert de geschiedenis
noodzakelijkerwijs; zeker in
een gebied zoals het internet,
waar de geschiedenis
gekenmerkt wordt door een
samenspel tussen veel
mensen, en de technieken die
zij mogelijk maken.. Een
nieuwe vinding wordt niet
geisoleerd gedaan; bij elke
voortgang in denken en in de
resulterende nieuwe
technologie hebben ontelbare
kruisbestuivingen
Vannevar Bush rond 1930. Hij is hier helemaal in de achtergrond te zien met zijn
plaatsgevonden. De
analoge differentiaal rekenmachine, in voor die tijd revolutionair apparaat, die ingezet
sleutelfiguren die ik hier naar
kon worden voor weerkundige berekeningen. Zie ook Vannevar Bush's Differential
voren schuif bouwen voort op
Analyzer
de denkbeelden en de
in het oog springend daarbij was de
productie van hun voorgangers en hun
“Manhattan Project” - de ontwikkeling van het
collega’s - hoewel zij als individu
atoombom.
onweerlegbaar belangrijk zijn geweest voor de
manier waarop wij met het communicatieveld
Voor ons doel is een ander initiatief van deze
en de informatielandschap omgaan, zijn zij
Bush belangrijker. Al in de 30-er jaren werkte
geenzins alleengangers. Louter de
Bush aan de “Memex” -- een systeem dat een
complexiteit van de materie gebiedt
groot aantal aspecten van het web in zich
samenwerking; voortgang zou niet anders
droeg. Maar gedacht vanuit de technologie
mogelijk zijn.
van de vroege twintigste eeuw. De Tweede
Wereldoorlog maakte verder ontwikkelen van
Het Analoge Web van Vannevar Bush
het systeem onmogelijk, maar in 1945, vlak na
de oorlog, publiceerde hij een artikel getiteld
Projectleider en manager
“As We May Think”, Dat artikel heeft enorme
De eerste sleutelfiguur die ik naar voren wil
invloed gehad op andere sleutelfiguren die ik
schuiven is Vannevar Bush (geen familie van).
hier later naar voren schuif.
Deze Bush was in de VS opgeleid als
ingenieur, maar werd vooral bekend in zijn rol
Information overload
als manager van wetenschappelijke
In het artikel blijkt hij scherp in te zien dat
initiatieven. Zijn bekendheid geniet hij door
schaalvergroting, de in die tijd toegenomen
het bijeenbrengen van de wetenschappelijke
communicatiemogelijkheden, en zich steeds
en militaire groeperingen, waardoor de inzet
verder specialiserende
van technologie bij de amerikaanse
wetenschapsbeoefening tot een onwerkbaar
strijdkrachten sterk werd vergroot. Het meest
hoge complexiteit leidt, waardoor de
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traditionele manier van het assimileren van
kennis toekort schiet. Wij hebben inmiddels
het woord gebruikt: “information overload”.
Bush, als bruggenbouwer en bemiddelaar, zag
als geen ander het probleem van het
bijeenbrengen van de gefragmenteerde kennis
tot een coherent wereldbeeld. Ongetwijfeld
was dit besef bij Bush ontstaan bij het
managen van het Manhatten Project, waar ook
het bijeenbrengen en focussen van kennis
cruciaal was voor het slagen van het project.
Hij was bang dat informatie dat van groot
belang zou kunnen zijn voor dit en andere
projecten, door de versplintering en door
ontoereikende zoekmethoden onbereikbaar
zou zijn.
De zoekmethoden van die tijd bestonden uit
het ordenen en categoriseren van informatie
volgens een numeriek principe. De
bibliotheeksystemen die we nu kennen zijn
ontwikkeld in het begin van de twintigste eeuw.
Deze systemen richten zich op het vinden van
een boek, niet op de informatie in het boek. Bij
het vinden van informatie was de
bibliotheekbezoeker vaak aangewezen op de
bibliotheekmedewerkers, die vaak een grote
kennis hadden - maar uiteraard allemaal in
hun eigen brein opgeslagen - over de i
boeken die er vinden waren. Vergeet niet, we
spreken hier van een tijd dat de meest
rudimentaire kopieermethodes nog niet voor
handen waren - zelfs het kopieerapparaat
werd slechts weinig toegepast. Een tekst
kopieren betekende overschrijven.
De wetenschappelijk elite als avantgarde
De levenswijze en werkwijze van het selecte
groep van wetenschappers uit de tijd van
Vannevar Bush lijkt op de levens- en werkwijze
die wij nu allemaal hebben. Met recht kan
deze groep een avantgarde worden genoemd
- een vooruitgeschoven post van onze
samenleving in de dertiger jaren van de vorige
eeuw. Deze elite van wetenschappelijke
specialisten was verspreid over de hele
Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

wereld, maar onderhielden onderling nauwe
contacten. Het delen van informatie van voor
levensbelang voor hun werk. De tentakels van
de elite spreidde zich uit naar alle hoeken van
de wereld, waar er maar collegawetenschappers te vinden waren. Hun
informatielijnen werden tot een dicht netwerk,
ja, inderdaad, een web. Maar wat ze misten
was een goede manier om de overvloed aan
informatie die tot hen kwam op een efficiente
manier te ordenen. Die behoefte is de
drijvende kracht achter de het plan voor de
memex.

Voorstel voor een oplossing - de memex
De “memex”, het apparaat die hij heeft
beschreven, is een antwoord op deonwerkbare
complexiteit van de information overload. Als
wetenschapper en ingenieur bedacht hij een
technologische oplossing voor wat in feite een
sociaal-cultureel probleem was - en is. Om zijn
apparaat te beschrijven maakte hij gebruik van
wat in zijn tijd gevestigde, gangbare techniek
was. In zijn tijd was de microfilm de gangbare
manier om informatie compact op te slaan. Dit
zijn zeer kleine filmrolletjes die je ook wel eens
ziet opduiken in oude spionagefilms. Ook
andere technieken past hij toe in zijn
beschrijving, deels producten van eigen
initiatief. Zo maakt hij in zijn beschrijving
gebruik van door hemzelf ontwikkelde
categorisatietechnieken die toegepast werden
bij banken en andere grote instellingen om in
een grote hoeveelheid documenten te zoeken.
Het apparaat dat Bush heeft beschreven is
nooit gebouwd - niet in de laatste plaats omdat
het individuele apparaat niet zou kunnen
functioneren zonder de daarbij behorende
infrastructuur. De memex is vooral een “mind
game” - een gedachtenexperiment. . Aan de
hand van de beschrijving schetst Bush een
verbeterde informatie-economie., die wij deels
al zien in ons huidige internet, omdat deze
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visie van Bush is toegepast door sleutelfiguren
die hier later aan bod zullen komen.
De memex in detail

De memex ziet eruit als een bureau met een
aantal modificaties. In het oog springend zijn
twee schermen van het formaat van een
staande A4. Op deze schermen worden
afbeeldingen geprojecteerd van documenten
die op microfilm zijn opgeslagen. Deze
documenten kunnen text, afbeelding of een
mengvorm zijn; alles immers wat middels een
fotografische techniek kan worden bewaard.
Links ziet men een liggende plaat - dit zouden
wij een fotokopieerapparaat noemen. Hierop
kan men allerlei voorwerpen leggen, ook
aantekeningen, en middels een fotografische
reproductietechniek toevoegen aan de
microfilm-opslagplaats. Met de knoppenpaneel
rechts kan men deze en andere functies
bedienen.
De werking van de memex
Het voorbeeld dat Bush zelf geeft om de
werking van de memex te verduidelijken heeft
een eerbiedwaardige status bereikt en is zeker
het herhalen waard. Een persoon - maar laat
het Bush zelf maar zijn - kijkt op een
regenachtige zondagmiddag in een
encyclopisch werk dat op microfilm is
vastgelegd. Bij toeval komt stuit hij op een
artikel over de geschiedenis van de pijl en
boog. Geïnteresseerd leest hij het artikel, en
komt bij de Engelse langboog, waar hij wel
meer over wil weten. Het artikel bedt
Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

doorverwijzingen aan op allerlei gebied;
gelukkig van het onderwerp waar Bush meer
van wil weten. Bush “klikt” door, en komt
inderdaad terecht in een artikel over de
Engelse langboog. Ondertussen houdt de
memex zijn vorderingen bij door een index te
produceren van de artikelen die hij heeft
opgehaald - een “pad” van documenten. Hij
leest dat de houtsoort dat is gebruikt voor de
langboog een cruciale eigenschap is, en
verantwoordeljk voor het succes van het
wapen. En gelukkig biedt ook dit artikel
doorverwijzingen, waardoor hij verder kan
lezen over de manier waarop deze houtsoort
in ingezet voor de productie van de langboog.
Jaren later - en dit is belangrijk voor het
voorbeeld - komt een vriend bij hem op
bezoek, en het gesprek komt bij toeval op het
succes van de Engelse langboog. “Maar
wacht”, zegt Bush nu, “Ik heb hierover een pad
aangemaakt”. En hij wendt zich tot zijn
memex, en met één enkele druk op de knop,
tovert hij de documenten tevoorschijn die hij
door louter zijn interesses te volgen, in de
memex zijn opgeslagen.
Buitengewoon interessant is dat de memex de
uitkomst is van een visie van Bush op de
menselijke voorstellingsvermogen. Hij
bekritiseert de toenmalige systematische
archiveringssytemen (alfabetisch op trefwoord
of andere bibliotheeksystemen) die naar zijn
mening contraproductief zijn. Hij is voorstander
van een associatief systeem gebaseerd op de
werking van het menselijk brein.
Het beeld dat Bush schetst van de werking
van het menselijk denkvermogen komt
ongeveer overeen met de toenmalige stand
van zaken in de relevante wetenschap. Hier
worden denkprocessen voorgesteld als “neural
pathways”; neurale paden. Dit beeld werkt
Bush uit in zijn “memex” en de
daarbijbehorende werkprocessen. Het
systeem dat hij voorstelt laat “trails” (paden)
4
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ontstaan van document naar document. En
wederom - dit beeld is voor ons vertrouwd
omdat we de uitkomst van zijn visie dagelijks
voor ons zien - wat hij beschrijft is een
systeem van documenten, met elkaar
verbonden door hyperlinks.
In zijn “memex” brengt Bush de menselijke
denkprocessen, en de menselijke intelligentie,
terug naar een door een machine te kopieren
processen. Hij analyseert deze processen en
plaatst deze een in nieuwe context, zoals in de

efficiënte vorm gegeven. Hij heeft het proces
geautomatiseerd.
Het is met name dit aspect aan de moderne
productieprocessen dat het mogeljk maakt,
voor de eerste keer in de geschiedenis, om
complexe apparaten te bouwen met een grote
mate van betrouwbaarheid. Alle productie
voorheen gebeurdde door hooggeschoolde
ambachtslieden, die een compleet product in
elkaar zetten. De onderdelen van dat product,
bijvoorbeeld van een klok, werden per product
onderling op elkaar
afgestemd, door deze
net zolang te bewerken
totdat het product werkte.
Het is echter duidelijk dat
deze onderdelen niet
konden worden
toegepastt in een andere
klok, ook niet - zonder
modificatie - in een
andere klok van
dezeldfde ambachtsman.

Dat veranderde pas in de
eerste helft van de
twintigste eeuw, toe de
eerste productielijnen in
gebruik werden
genomen. De eer is aan
Hier ziet men hoe de gebruiker van de “memex” met de hand aantekeningen maakt.
Henry Ford om als icoon
Deze aantekeningen zouden dan kunnen worden toevoegd aan de “trial”, het
asoociatief pad waarmee de gebruiker op dat moment bezig was. Later zou men deze van deze vernieuwing
“trial” kunnen oppakken, compleet met zelf toegevoegde aantekeningen.
naar voren geschoven te
worden. Zijn “Model T”
eeuw voor hem de productieprocessen zijn
was een groot succes door de lage prijs en
geanalyseerd en opnieuw opgebouwd in
grote betrouwbaarheid. Het systeem van de
lineaire vorm.
lopende band gekoppeld aan de onderling
inwisselbare onderdelen van de auto, lag
De “model T” van Henry Ford was in het begin
hieraan ten grondslag. Het succes was zo
van de vorige eeuw een doorbraak niet zozeer
overweldigend, dat binnen enkele decennia er
omdat het een goede auto was, maar omdat
ale grote autofabrikanten overgingen tot de
door het productieproces, de lopende band, de
productielijn, wie dat niet deed (met slechts
kosten van de automobiel drastisch omlaag is
weinige uitzonderingen, bijvoorbeeld Rolls
gebracht. Ford heeft de productie
Royce) was tot mislukken gedoemd. Binnen
geanalyseerd en vervolgens een nieuwe, meer
Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web
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korte tijd waren 250 van Fords concurrenten
verdwenen.
Het onvermogen om complexiteit te verbinden
aan betrouwbaarheid maakte het onmogelijk
om eerdere vindingen op het gebied van de
menselijke geest te realiseren. Reeds in de
loop van de 18de en 19de eeuw waren er
grote vorderingen gemaakt, bijvoorbeeld door
Charles Babbage en Ada Byron in het eerste
programmeerbare rekenmachines. Maar terwijl
de theorie achter de machines helder was, en
een werkende prototype de theorie bewees,
bleef acceptatie en toepassing uit doordat de
benodigde techniek om de prototype in
productie te brengen achterbleef bj de
specificaties. De tijd, geld en energie die het
kostte om één kopie van hun vinding te
produceren woog niet op tegen de baten
ervan. Economisch was het eenvoudig niet
haalbaar.
In “As We May Think” realiseert Bush zich dat
door de rationalisatie van productie,
belichaamd in de lopende band, de producte
van complexe én betrouwbare producten
realitieit is geworden. Hij stelt dat niet alleen
het handwerk, het werk van de ambachtsman
geanalyseerd en gerationaliseerd zou kunnen
worden, maar dat ook zou moeten gebeurten
op zijn eigen gebied, dat van de wetenschap.
Door zijn ervaringen met de “Manhatten
Project” ziet hij in dat de steeds groter worden
groep wetenschappers, verspreid over de hele
wereld, die zich op een steeds kleiner gebied
specialiseren, een stroom informatie tot gevolg
heeft die tegelijkertijd groter en specialistischer
wordt, maar waarvan onderdelen wel cruciaal
zouden kunnen zijn voor het oplossen van
problemen. Hij beselft dat de tijd voorbij is dat
één paar hersens de informatie zou kunnen
samenstellen tot nieuwe oplossingen,
daarvoor is de stroom informatie eenvoudig te
groot en te overweldigend. Hij stelt dus, dat

Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

Vannevar Bush

het tijd is om na het handwerk ook het
geestwerk te automatiseren.
Iets dergelijks heeft Bush voor ogen gehad in
zijn stuk “As We May Think”. Hij heeft het
gebied van het menselijke denkvermogen en
de menselijke creativiteit in kaart gebracht, en
deze vervolgens opnieuw vormgegeven.
Geconfronteerd met een nieuwe situatie, de
“information overload” heeft hij een uitweg
gezocht; een manier om het menselijke
denkvermogen, geheugen en creativiteit te
automatiseren.
Nergens echter komt er een computer aan te
pas om deze visie te realiseren. De memex
was “analoog”. Tegen het einde van de tweede
wereldoorlog werden de eerste appartaten
functioneel die het rekenwerk konden
overnemen van de toenmalige “computers” de vrouwen die kogeltrajecten uitrekenden
voor de artillerie. Bush had zelf gewerkt aan
differentiaalrekenmachines, maar deze waren
eveneens analoge, mechanische apparaten.
6
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Dat de “memex” nooit is gebouwd is doet geen
afbreuk aan het belang als “mind game” - als
gedachtenexperiment. Bush heeft het
apparaat bedacht in het kader van zijn artikel,
dat in algemene termen de taak van de
wetenschap beschreef binnen de sociale en
culturele praktijk. De memex is in het artikel
naar voren geschoven als een beeld om zijn
stelling te beargumenteren. Het is geen
concreet voorstel. Bush heeft nooit het idee
opgevat om de mamex werkelijk te produceren
- hij wist waarschijnlijk maar al te goed dat de
stand van technologie er nog niet klaar voor
was. En - naar later bleek - waren de
technologische veronderstellingen van het
apparaat onjuist.

Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

7

nznl.com| nznl.net | nznl.org

Douglas Engelbarts model voor de
personal computer
Het concept “memex” is interessant omdat hier
de aanvullingen op onze geheugen en
creativiteit is geprojecteerd op en
geconcentreerd rond één object: het bureau.
De link tussen de gedachtenexperiment dat wij
“de memex” noemen, voorgesteld door
Vannevar Bush, en de computer zoals we die
nu kennen wordt gepersonificeerd door
Douglas Engelbart. Toen het artikel van Bush
verscheen in 1945, was Douglas Engelbart net
teruggekeerd van zijn diensttijd in de
zeemacht, waar hij had gewerkt als radar
engineer. Toen Engelbart in het begin van de
vijftiger jaren besloot zijn carrière aan
computers te wijden, had hij al een vrij
nauwkeurig beeld van de manier waarop
mensen in de toekomst met computers zouden
kunnen omgaan.
Overigens was Engelbart niet de enige die
zich liet inspireren door het artikel vab Bush,
waarin hij de memex voorstelt. Onder meer
was ook onderzoeker Ivan Sutherland was
ervan doordrongen dat de memex een
levensvatbaar concept was.Sutherland
studeerde begin zestiger karen af met een
revolutionair programma, Sketchpad, dat
behalve Computer Aided Design (CAD) heeft
geinitieerd, ook aan de wieg stond voor menig
ontwerp voor de Graphic User Interface (GUI)
voor computers. Zo ook voor het werk van de
persoon die hier als sleutelfiguur naar voren
wordt geschoven: Douglas Engelbart.

De computer in de vijftiger jaren
Het goed om even stil te staan bij bouw,
impementatie en gebruik van computers rond
1950. We kennen wellicht al het beeld van de
kamervullende zoemende, bijzonder
inefficiente en energieonvriendelijke
Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

voorgangers van onze desktops, laptops en
pda’s. Elke interactie met deze machine moest
worden ontwikkeld. Programma’s bestonden
niet. Om het apparaat een bewerking te laten

Medewerkers herprogrammeren een vroege computer

uitvoeren moest deze ingebracht worden door
het verwisselen van kabels en het omzetten
van een aantal van de duizenden knoppen -enigzins te vergelijken met het doorverbinden
van een telefoongesprek in een ouderwetse
telefooncentrale.
Later, in de tijd dat Engelbart en anderen
baanbrekend werk verichtten op het gebied
van GUI, werden computer commando’s
ingevoerd middels de door IBM eind 19de
eeuw uitgevonden ponskaarten, of door de
inzet van magnetisch tape. Bovendien was de
uitvoering van deze opdrachten net interactief.
In de dagen dat computers enorme,
kamervullende machines waren, waren zij ook
enorm duur.
De traditionele manier om hun inzet
economisch aantrekkelijk te maken was door
gebruik maken van batch processing, zodat de
computer maximaal ingezet zou kunnen
worden. Batch processing is een werkwijze
waarbij opdrachten achter elkaar konden
worden uitgevoerd. Opdrachtgevers konden
na afloop het uitvoeren van de opdracht, vaak
pas uren of dagen later, de resultaten ophalen.

In opzet en gebruik lijken de computers van
die dagen eerder op onze huidige mainframes
dan op onze PC’s. De vergelijking tussen deze

8
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machines en de personal computer op ons
bureau is van meet af aan misleidend en
problematisch. Een mainframe is gebouwd om
jarenlang, op volle of bijna volledige capaciteit
en met 100% betrouwbaarheid te blijven
werken, waarbij software en zelfs hardware
upgrades intussen worden uitgevoerd. Voor
onze PC’s geldt bijkans het ongekeerde: zij
worden meer niet gebruikt dan wel; ze worden
elke dag uitgezet; een upgrade betekent
vrijwel altijd een herstart; en met hun
betrouwbaarheid is het maar zo-zo gesteld,
zoals wij allemaal uit bittere ervaring weten.

Van radarscherm tot computer monitor
Het belang van Engelbart hier, in dit stuk, is

Onderzoekers als Engelbart, die werk wilden
doen aan de GUI, hadden echter weinig keus.
De grote machines waren de enige die in die
tijd beschikbaar waren - het zou tot 1973
duren voordat bij Rank Xerox onder de naam
Alto de eerste experimentele prototypes voor
de “echte” personal computer werden
ontwikkeld: een computer bedoeld voor één
persoon. Pas door de ontwikkeling van de
microprocessor in de jaren 70 van de vorige
eeuw werd het commercieel voldoende
interessant om de PC te produceren die wij
allemaal kennen en gebruiken.

Moderne radarscherm. De stippen zijn in dit geval

De opdrachten die machines in de tijd van
Engelbart uitvoerden warenroutinematige
bewerkingen. Naast het al eerder genoemde
berekenen van kogeltrajecten, ging het om
berekeningen ten behoeve van de
scheepvaart, maar ook het doorrekenen van
hypotheken en verzekeringen.
Engelbart zag echter in dat de interactiviteit
een belangrijke, zo niet doorslaggevende
voorwaarde zou zijn om de inzet van de
computer bij het verwezenlijken van zijn droom
te gebruiken. Hoewel de ontwikkeling van een
GUI in wetenschappelijk opzicht als bijzonder
interessant werd gezien en vanuit dat oogpunt
werd toegejuicht en gefinancieerd, werd vanuit
economisch opzicht niet begrepen hoe het een
groter bereik zou moeten krijgen.
Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

vissersscheepjes

met name dat hij en zijn werk ons doet
realiseren dat zowel het feit dat we in een
digitale tijdperk leven, alsmede de manier
waarop we in dit tijdperk communiceren het
resultaat is van een complete verandering in
de wijze waarop de rol van de computer werd
gedacht. Engelbart zat in de oorlogsjaren als
rader engineer vaak urenlang voor het ronde
scherm van de radar - hij wist dat in dat de
gloeiende, knipperende stipjes op dat scherm
echte objecten representeerde, objecten die in
tijd van oorlog een zeer directe bedreiging kon
zijn voor hemzelf persoonlijk. Hij zal vaak
gewenst hebben dat hij de objecten op dat
scherm zelf kon manipuleren: een fregat net
buiten bereik van de aanstormende
vijandelijke kracht duwen, een vliegdekschip
even laten verdwijnen totdat de onderzeeër
was gepasseerd. In zijn latere carriere als
onderzoeker en uitvinder heeft hij precies dat
gerealiseerd.

9
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Toetsenbord en muis zoals deze gebruikt werden in de
“moeder van alle presentaties” in 1968. Het andere
attribuut is de “chord” - een soort kruising tussen een
muis en een toetsenbord. Door toetsen tegelijk in te
drukken kon men verschillende commando’s geven,
ongeveer als het gebruik van functietoetsen. De computer
muis op deze afbeelding is een exemplaar met drie
knoppen.

Laten we, om het beeld te vervolmaken, een in
detail bekijken wat Engelbarts werk heeft
opgeleverd. Engelbart heeft het ons wat dat
betreft gemakkelijk gemaakt - zijn werk is in
1968 gepresenteerd in wat vaak “de moeder
van alle presentaties” genoemd wordt. De titel
van de presentatie was “Augmenting Human
Intellect” - een goed gekozen titel omdat het
exact weergeeft wat Engelbart an het doen
was. Zijn werk plaatst de computer direct in de
werkomgeving, en laat deze ons helpen met
dagelijkse zaken. Zoals het schrijven van een
brief, het organiseren van de dagelijkse taken,
of het terugvinden van een document. De
eenvoud van deze handelingen geeft juist aan
hoezeer hij erin geslaagd was de computer te
“temmen” - van een grommende, zoemende,
energievretende kamer vol buizen en
schakelaars, slechts benaderbaar door
hoogopgeleide engineers die tijdrovende
procedures uitvoerde, tot een simpel
uitgevoerde bureau met beeldscherm,
toetsenbord en muis.

hij heen wil met zijn werk. In elke tutorial
sindsdien vinden we dit voorbeeld terug - deze
presentatie wordt niet voor niets “Mother of all
Demo’s” genoemd. Engelbarts lijstje begint
ongenummerd - maar door een handeling te
veranderen in een genummerde lijst. Dan
selecteert hij een aantal onderdelen van de
lijst en sleept ze naar een andere onderdeel,
waardoor er een geneste lijst ontstaat. Dit is
voor ons zo alledaags dat het gemakkelijk is
om hier overheen te kijken. Want we zien dat
hij de genummerde lijst - die doortelt zoals wij
een geneste lijst graag zien - toont door
ergens op te klikken - we zien inderdaad een
stip die over het scherm gaat. Dit legt hij later
uit - het is de cursor, gestuurd door de muis.
Alweer - voor ons alledaags, maar niet in
1968.
Van alle uitvindingen in zijn presentatie - en
dat zijn er veel, van audio feedback tot
spellingscontrole - is er één volstrekt nieuw en
dat is de computer muis. Het stipje dat
Engelbart als radertechnicus in de tweede
wereldoorlog zag op zijn scherm is nu een
verlengstuk van de vinger, waarmee de
objectenwereld aan gindse zijde kan worden
gemanipuleerd. Je kunt - bijna - die wereld
aanraken. Engelbart voorziet ons van een

Eerste computer muis. Dit apparaat heeft een

De moeder van alle presentaties
Dit is goed verbeeld in zijn presentatie. We
zien bijvoorbeeld dat hij een boodschappenlijst
heeft - het voorbeeld alleen al laat zien waar

Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

revolutionaire effect gehad op de manier dat we met de
computer omgaan, en onze ervaring van de “digitale
wereld”.
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informatielandschap waar eerder slechts een
massa abstracte digitale instellingen was.
Engelbart brengt het digitale gebied tot leven
door ons leven ermee te vermengen - het op
een vingerlengte afstand te brengen.
In het project “Augmenting Human Intellect”
zien we voor het eerst bewezen dat de
samenspel van technologie geimplementeerd
in hardware en software het mogelijk kan
maken om een aantal taken die voorheen
werden beschouwd als specifiek-menselijk,
met name op het gebied van het menselijke
geheugen en de menselijke inteliigentie, door
een machine misschien dan niet overgenomen
zouden kunnen worden, maar wel kan worden
aangevuld.

Douglas Engelbart in zijn latere jaren. Hij is afgebeeld met
wat het icoon van het huidige computergebruik geworden
is - de muis

Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web
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Tim Berners Lee en de noodzaak van
standardisering

een begrip van de “semantic web”, of Web 3.0
leidt.

Dit stuk heeft de titel meegekregen “web 1,2,3”
- maar we zijn tot nu toe nog maar in de
voortijd van het web geweest. Dat gaat nu
veranderen, want het is tijd om de volgende
sleutelfiguur ten tonele te voeren: Tim Berners
Lee.

Tim Berners Lee heeft als medewerker van
CERN in Geneve het http protocol ontwikkeld
en uitgewerkt tot een webserver en web client
die hij WorldWideWeb noemde. Hij deed dat in
een situatie waarin de computergebruik door
zijn collega’s-wetenschappers wijdverbeid

De eerste webbrowser van Tim Berners Lee, waarmee zowel gelezen als geschreven kon worden. Detail: Berners Lee
gebruikte eind 80er jaren voor zijn werk een NeXtStep Cube, van het toenmalige bedrijf van de huidige Apple leider en
guru Steve Jobs.

Het internet kent vele figuren die als “vader”
gekenmerkt kunnen worden. Aangezien het
doel van dit stuk niet is om de vaderschap met
enige diepgang kenbaar te maken, nemen we
ons de vrijheid voor om een groot aantal
mogelijke vaders over te slaan, en ons te
concenteren om een sleutelfiguur die ons naar

Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

was, maar ook zeer divers. Dat was rond 1985
- 1990, en in die tijd was Amiga nog een
levend en veelgebruikt platform, evenals
Commandore, maar natuurlijk ook Mac, en
DOS. En er was veel UNIX en andere
mainframe operating systems en er was
natuurlijk NeXT, het systeem die Berners Lee
zelf gebruikte. Veel verschillende platforms
zonder gemeenschappelijke taal betekent - dat
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zal niemand verbazen - weinig communicatie
De beginselen van HTML
mogelijk. En enkel voorbeeld om ons te
In de korte geschiedenis van het web is er een
orienteren: wetenschappers schrijven stukken
(eveneens korte) geschiedenis van de
over de resultaten van hun werk, en willen dat
opmaaktaal HTML te schrijven, dat parallel
voorleggen aan collega’s binnen en buiten het
loopt aan de veranderende specificaties van
insitituut waar ze werken. Door de
het web. HTML heeft belangrijke wijzigingen
incompatibileit van de verschillende
doorlopen totdat HTML 4.01 al vanaf juni 1999
computersystemen die zij gebruikten, zagen
officieel “historisch” is verklaard, maar toch
de wetenschappers zich gedwongen om de
slechts langzaam aan belang heeft ingeboet
documenten uit te printen en per reguliere post
ten gunste van XHTML.
te versturen, ook als de ontvanger een collega
Tim Berners Lee heeft de HTML specificatie
in de kamer ernaast betrof. Binnen de
gebaseerd op SGML (Standard Generalized
wetenschappelijke gemeenschap van CERN
Markup Language - gestandardiseerde
had men daarom
algemene opmaaktaal), die,
dringend behoefte aan
zoals de naam al aangeeft,
Wat een “opgemaakt document” is? Een
een overkoepelend
een algemeen
document waarbij de verschillende
protocol - een swahili (of
ondersteunde opmaaktaal
tekstonderdelen in categorieën zijn
esperanto) voor
onderverdeeld. Over het algmeen wordt dit
was en is voor het
computers.
gedaan door “headers” “sub-headers”
structureren van
“lijsten”
te
onderscheiden
van
de
overige
Het web is alleen-lezen
documenten. SGML is in
tekst. Tim Berners Lee heeft hiertoe de
In essentie is dit wat
zichzelf een opmaaktaal
opmaaktaal HyperText Markup Language
Berners Lee heeft
zoals HTML er wel één is,
(HTML) ontwikkeld.
gebouwd. Een systeem
echter, het is een set
waarbij gebruikers met
specificaties die vastleggen
elk willekeurig platform opgemaakte
waaraan een opmaaktaal moet voldoen. Dit
documenten kan lezen die op andere
zijn eisen die het mogeljk moet maken om
computers zijn opgeslagen. Het kernwoord
documenten te verplaatsen van één computerhier is “lezen”. Hier zit dan ook het
platform naar de andere, zonder dat informatie
kernprobleem: het web is gemaakt voor het
verloren gaat. Naast de reeds aangegeven
lezen van documenten door de anonieme
documentstructuur, dient dan hier rekening
gebruiker. Vanuit het gezichtspunt van de
gehouden te worden met het probleem van
computer waarop het document in kwestie zich
tekensets - interpreteert de ene computer een
bevindt is dit: de gebruiker anoniem. Deze
tekentje, bijvoorbeeld de letter “c”, net zo als
gebruiker mag lezen, maar niet schrijven.
een andere computer. SGML bepaalt ook dat
een document zijn eigen definitie moet
Het belang van de World Wide Web als
bevatten in een DTD - een document type
informatieplatform werd onmiddelijk onderkend
definition.
nadat Berners Lee en zijn groep de eerste
Dat Berners Lee zijn HTML-specificatie heeft
versie van de webserver en een command-line
gebaseerd op de reeds geaccepteerde en
browser postte op de nieuwsgroep
wijdverbreide SGML-specificatie was een
alt.hypertext. Binnen zeer korte tijd werden er
belangrijke zet, en heeft er uiteindelijk voor
overal ter wereld websites actief. En dit was
gezorgd dat HTML zelf een geaccepteerde
allemaal slechts even geleden - we spreken
specificatie werd.
hier over 1991!

Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web
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In zijn allereerste vorm, bracht HTML
ondersteuning voor een klein aantal
documentstructuren. Hieronder waren de zes
headers, paragraaf tags, twee systemen voor
het vormen van lijsten, en natuurlijk de tag
voor het bouwen van een hyperlink. Onder de
ontbrekende tags waren de <IMG> en
<TABLE> tags, die respectievelijk het tonen
van afbeeldingen en van tabellen mogeljk
maakten.
In de zogenaamde browser wars werd HTML
uitgebreid al naar gelang de verschillende
commerciele partijen het goedachtten. Na veel
getouwtrek werd rond 1995, dus pas na 5 jaar
web, voor het eerst een specificatie algemeen
geaccepteerd.
Het belang van standardisering
Dit is geen technisch verhaal - het gaat om wat
de verschillende stadia van het web kunnen,
en wat ze derhalve ons te bieden hebben. We
zijn nu in Web 1.0 beland, en in de allereerste
stadia van HTTP en vooral HTML. Het is goed
om even stil te staan bij het belang van
standardisering. Wil je een
gemeenschappelijke taal ontwikkelen, dan is
het belangrijk om die taal ook
gemeenschappelijk te houden. Als in elke taal
zijn er gebruikers die een aantal dingen willen
die niet in de oorspronkelijke taal opgenomen
zijn. In de natuurlijke gesproken taal leidt dat
tot het vormen van dialecten, talen en
taalgoepen, die zich in de loop van de tijd van
elkaar afsplitsen op den duur slechts door een
selecte gemeenschap begrepen kan worden.
Dat is - uiteraard - niet een wenselijke situatie
op het web zoals Berners Lee die heeft
voorgesteld. Daar is het tegenovergestelde
juist van belang.
Maar van de andere kant leidt gebruik tot
nieuwe ideeén - alweer een analogie met de
gesproken taal. Het werk van Berners Lee als
leider van het World Wide Web Consortium
(W3C) bestaat al enige jaren dan ook in het
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Tim Berners Lee voor het beeldscherm van zijn NeXtStep
Cube met daarop de eerste versie van zijn webbrowser.

signaleren van behoeften en wijzigingen in de
gebruikte systemen en ze op te nemen in een
algemeen erkende en ondersteunde protocol.
Dit is een proces waarbij wetenschappers,
vertegenwoordigers van software-bouwers,
netwerkbeheerders en -ontwikkelaars en
andere belanghebbenden zitting hebben in
commissies die regelmatig nieuwe versies van
bestaande protocollen uitbrengen. Dit zodat
(vaak dezelfde) partijen kunnen refereren aan
die standarden om hun software en hardware
verder te ontwikkelen. Zo kan er vooruitgang
geboekt worden zonder dat de integriteit van
het web als gemeenschapperlijk platform voor
informatieuitwisseling in gevaar komt.
In het kader van de standardisering staat Web
1.0, de eerste generatie van het web, in het
teken van het ontwikkelen van de standaarden
van het alleen-lezen-web. Hierbij is
kenmerkend dat het publicatie-recht
gecentraliseerd is bij content-ontwikkelaar. Ik
bedoel hier niet recht in een juridische zin,
maar in een technische zin. Een Web 1.0
website heeft een webmaster - dit is een
vakgebied dat typerend is voor de eerste
generatie. Een webmaster was - anders dan
het functie nu doet vermoeden - degeen die
tekstdocumenten kon voorzien van HTML hypertext markup, en in technische zin het
14
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recht heeft om de aldus ontstane documenten
te publiceren op het web. Het gevolg is dat
een webdocument in principe slechts één
auteur heeft.

De erfenis van web 1.0
Waar we nu mee te maken hebben is een web
dat is ontwikkeld met een bepaalde doelgroep
in het oog, namelijk een gemeenschap van
wetenschappers die elkaars opgemaakte
documenten willen lezen ongeacht het
computer-platform die ze gebruiken.
Het is een alleen-lezen web “by design”,
omdat de gebruiker “inlogt” op een website
met de gebruiker anoniem. Deze gebruiker
heeft geen schrijfrechten op de computer waar
het document is opgeslagen.
Natuurlijk kan er ingelogd worden als een
gebruiker met schrijfrechten, maar dat is over
het algemeen alleen de auteur van het
document in kwestie. Dus: één gebruike heeft
lees/schrijfrechjten. Het werken aan één
document door meerdere mensen geeft
technische problemen die slecht kunnen
worden opgelost door de inzet van versiebeheer software.
Een betrouwbare weergave van het
opgemaakte document door een webbrowser
kan alleen bewerkstelligd worden als er een
standaard is waaraan iedereen zich houdt.
Dit alles maakt dat web 1.0 beschouwd kan
worden als een “web van documenten”, en
een “alleen-lezen” web.

Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web
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Web 2.0 - het overweldigend succes leidt
tot een information overload
Toen het web een mainstream status kreeg en dat zal aan het eind van de 90er jaren
gesitueerd moeten worden, vlak vóór het
barsten van de internetzeepbel - werden
websites te complex om door een webmaster
te worden onderhouden. Content Management
Systemen werden ontwikkeld om de taken van
de webmaster te verdelen over meerdere
medewerkers, vaak met de mogelijkheden om
een getrapte rechten-hiëarchie in te zetten.
Tegelijkertijd werd het bloggen een populaire
bezigheid, vaak ondersteund door
vergelijkbare software. Het is ook deze en
dergelijke software dat de huidige versie van
het web mogelijk maakt: Web 2.0.

Een definitie is niet zo gemakkelijk - althans,
niet een definitie waarin iedereen zich zal
kunnen vinden. Het ligt maar aan wat je
gezichtspunt is. Voor de web-ontwikkelaar is
Web 2.0 een samenraapsel van technieken
die het voor de gebruiker net zo gemakkelijk
maakt om een Facebook account via een
webbrowser te bewerken als een email
schrijven op de eigen computer. Maar voor de
socioloog is het meest belangrijke aan Web
2.0 dat de gebruikers zelf hun content
schrijven: de read/write web. Er zijn andere
gezichtpunten denkbaar. Maar in zijn
algemeenheid maakt Web 2.0 een einde aan
de eenrichtingsverkeer tussen uitgever van
content en de consument van content. Bij Web
2.0 heeft de uitgever een stapje teruggezet;
deze faciliteert, zet de infrastructuur neer,
regelt de randvoorwaarden. Het is de
consument consumeert deze

“Wij allemaal” maken de content van de social networking websites. De bonte verzameling bloggers, columnisten, activisten
en anderen maken web 2.0 een “bottom-up” mediium. De traditionele contentproducenten, zoals kranten en televisie,
hebben het nakijken

Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web
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randvoorwaarden, maar produceert zelf
content.

De technische uitdaging van web 2.0
We komen in dit deel twee problemen tegen.
Het eerste probleem is dat het web nooit
ontwikkeld is voor een echte schrijf-leessituatie. Het is welbekend onder webprogrammeurs dat er zich veel problemen
voordoen als het gaat om het produceren van
content via het HTTP protocol met
gebruikmaking van HTML. Maar vergeet niet dit zijn geen tekortkomingen in de Web 1.0
specificaties - die doen precies waarvoor ze
zijn bedoeld.
Het web voorziet erin om de gebruiker
anoniem het recht te geven documenten te
lezen. Wij zijn allemaal deze gebruiker
anoniem als wij een pagina openen. Er zijn
teksten die inderdaad spreken van inloggen.
Maar het is inloggen zonder password,
uiteraard. Deze gebruiker anoniem mag deze
documenten niet wijzigingen, deze heeft
alleen-lezen rechten, om voor de hand
liggende redenen.
Dit is de gewenste situatie uit de tijd van web
1.0, waarbij het gaat om het
beschikbaarstellen van documenten. Het
probleem is echter dat wij nu meer willen. Het
is niet meer de gewenste situatie van web 2.0.

De uitdaging van de read/write web
Maar er is een tweede uitdaging, en hiermee
gaan we ons verder bezighouden in dit stuk.
Dat het probleem van de enorme informatiemassa dat is ontstaan is door het onvoorziene
succes van het web. Ook dit is van de zelfde
orde als het voorgaande. Het concept “World
Wide Web” is ontstaan in een serie stappen,
van Bush, via Engelbart naar Berners Lee, om
informatie te delen met elkaar. Bush geeft
nadrukkelijk aan dat het gaat om het delen van
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kennis. Het ontwikkelingsproces van het web
binnen een instituut als CERN geeft al aan dat
het web nooit is bedoeld als commercieel
succes. Maar het web is nu meer mainstream
dan ooit, commercieler dan ooit. En draagt
meer informatie dan ooit, in meer formats dan
het web ooit voor bedoeld is.
De vele Web 2.0 social networking websites
die nu links en rechts het levenslicht zien,
worden stuk voor stuk gevuld door gewone
mensen.
De traditionele contentbeheerders
beheersen niet meer
De situatie van massaverspreiding van
informatie die we tot nu kennen is die van het
televisie-model. Hier zijn er hoge kosten
gemoeid bij het neerzetten van een
infrastructuur voor de distributie van content,
bijvoorbeeld van zendstations en versterkers,
de kosten van het opzetten van een keten van
winkels die televisietoestellen verkopen en
onderhouden. Vervolgens moet er content
geproduceerd worden, en weer moeten er
kosten worden gemaakt: studio’s, camera’s
montagekamers, en het personeel om ze te
bedienen. Geen wonder dat de
contentproductie en de contentdistributie aan
elkaar zijn gekoppeld, zodat de inkomsten advertentietijd, terug kunnen vloeien naar de
bankrekeningen van de investeerders.
En dan is er een tweede systeem van
contentproductie en distributie, de gedrukte
media. Om de productie en verspreiding van
de dagbladen ter hand te nemen: hier is het de
drukpers, en de kosten van materialen en
menskracht om de krant te produceren, de
verspreiding van de krant door duizenden
bezorgers door het hele land. Maar dan is er al
content: dit wordt geproduceerd door
journalisten die hun stukken schrijven, vaak
vanuit verre oorden, die stukken moeten
vervolgens worden opgemaakt, en
samengesteld tot krantenpagina’s. Deze
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kosten moeten uiteraard worden vergoed losse verkoop, abonnementen zijn in sommige
landen gewoon, en vooral en voornamelijk advertentieinkomsten.
Om het beeld verder uit te bouwen kunnen we
even kijken naar een derde systeem van
contentproductie en distributie: het
telefoonsysteem. Hier zjn er sinds tientallen
jaren investeringen gedaan in infrastructuur:
telefoonlijnen, versterkers, en schakelstations,
een keten van verkopers van
telefoontoestellen, en van monteurs voor
aanleg en onderhoud van dit alles. Door de
hoge kosten van dit alles blijven in beide
bovengenoemde takken maar een paar grote
spelers over: de sterkste overwint. Er is echter
een groot verschil met de beide andere
systemen hier wordt de contentproductie
verzorgd door de bellers. En dat zijn wij.
Het web heeft iets van alle bovenstaande
contentproductie en distributiesystemen. Net
zoals de kranten kan er tekst worden getoond
om gelezen te worden. Het is “by design” bij
uitstek geschikt om opgemaakte documenten
te delen. Er zijn bovendien manieren om
bewegend beeld te tonen, met geluid, het
gebied van de televisie. Maar het belangrijkste
is dit: de hoge kosten voor het neerzetten avn
de infrastructuur hoeven niet gemaakt te
worden want die is er al: het telefoonsysteem.
Het web lift mee op een systeem dat - althans
in de westerse, ontwikkelde wereld - net zo
gewoon is als waterleiding en riolering: het
telefoonnet.
Als nu de webgebruikers de productie van
content overnemen op grote schaal, dan zie je
waarom de traditionele contentbeheerders zich
zogen maken. Jarenlang hebben zowel de
televisieindustrie als de nieuwsindustrie de
beheersing gehad over zowel distributie als
over productie van content. En de consument
consumeerde.
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De traditionele contentbeheerders hebben nu
echter het nakijken, en niet alleen op het
gebied van internet. De pijlers onder de
productie en distributie van content door
televisie kranten en tijdschriften worden onder
ze vandaan gezaagd door gewone mensen die
hun MySpace, Flickr, YouTube of Hyves
accounts of hun blog vullen met hun dagelijkse
en/of niet-zo-dagelijkse bezigheden. De eerste
popsterren die hun status louter en alleen aan
MySpace te danken hebben zijn al opgestaan
- een teken aan de wand voor de traditionele
contentproducenten.
Massamedia wordt micromedia
Het is niet gemakkelijk oorzaak en gevolg uit
elkaar te halen in de complexe situaties die wij
mensen voor elkaar maken. Maar waar ook de
oorzaak ligt, in de huidige informatielandschap
neemt het web steeds meer een centrale
plaats in. En niet in de minste plaats omdat
steeds meer content door steeds meer
mensen wordt gemaakt. En het is ook
inmiddels een gevestigde feit dat het publiek
nu meer versplinterd is dan ooit. De
massamedia zijn niet meer - er wordt content
geproduceerd voor tienduizenden, duizenden,
honderden individuen, en door
geautomatiseerde advertentiesystemen is dit
nog rendabel te maken ook. Kijk je dan ook
naar de opkomende internetgebieden in Azië
en Zuid-America, is te berekenen dat het
internet, dat nu meer dan 1 miljard gebruikers
telt, het potentieel heeft om binnen korte tijd te
verdubbelen of te verdrievoudigen. Als 1
miljard gebruikers uit meer dan 100 miljoen
websites kunnen kiezen die ze deels zelf
vullen, dan is een aantal te verwachten
websites in pakweg 2011 het resultaat van het
een simpel rekensommetje.

Social networking en de information
overload
Dat de hoeveelheid informatie steeeds sneller
groeit is algemeen bekend. Maar hoe gaan we
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die situatie te lijf? Net als in de tijd van
Vannevar Bush worden wij geconfronteerd met
een “information overload”. De
schaalvergroting, de steeds snellere
communicatiemogelijkheden, en toenemende
versplintering maakt het niet meer mogelijk het
internet te benaderen op de -voor de internet traditionele manieren. Google is niet meer
afdoende, want het vinden van de goede
zoektermen wordt een specialisme.
Splintergroeperingen vinden splinterinformatie
niet in een page-ranking wereld, als ze niet
precies de goede zoektermen weten te vinden.
Want hoe weet je dat jouw favoriete website
niet op nummer 123,456 staat in de ranglijst?
Na het automatiseren van zovele dagelijkse
taken lijkt het nu tijd om Google te
automatiseren. Maar hoe moet je dat
voorstellen? En wat is er precies mis met de
Google zoals we die kennen?
Biedt Google de uitweg?
Laten we eerst eens kijken naar de werking
van Google. Google heeft met vele
zoekmachines gemeen dat er een database
opgebouwd wordt in principe uit alle
webpagina’s die op het internet te vinden zijn.
De spreekwoordelijke “spiders and crawlers”
springen van link naar link, en slaan net als
een gewone desktop webbrowser de pagina’s
op. Maar deze pagina’s worden echter in de
enorme databases van Googles opgeslagen.
Vervolgens ondergaan de pagina’s een aantal
bewerkingen door speciale software die de
teksten op die pagina’s uit elkaar haalt, en
ondermeer lijsten opbouwt van belangrijke
woorden in die teksten. Google heeft een
aantal min of meer geheime manieren
gevonden om teksten kwailitatief te “wegen”,
zodat, als een gebruiker een bepaalde
zoektekst invoert, deze webpagina’s terugkrijgt
die mn of meer overeenkomen met het
onderwerp die deze zoektekt impliceert.
Bovendien speelt het bij Google het door
henzelf ontwikkeld systeem van page ranking
Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

een grote rol. Als een webpagina vaak gelinkt
wordt aan andere websites, stijgt deze in
“aanzien”, en komt dan ook hoger in de lijst
van resultaten.
Googles versie van democratie
Zoals gezegd werkt dit alleen prima voor
degenen die de kunst van het formuleren van
zoektermen goed verstaan. Het is een “lean
forward” techologie - het vergt een actieve
benadering door de gebruiker, die al tamelijk
veel weet van het antwoord die wordt
verwacht. Het meest geschikt voor academici
en zulke lieden als programmeurs, die
bijvoorbeeld net even niet meer weet wat de
syntax van een bepaalde functie is. En eveneens wederom - gaat het het beste als de
resultaten voor het oprapen liggen. De
“democratie” die Google belooft kan ook
averechts werken - het meeste verlichtte tekst
kan op een kansloze nummer 123,456 staan
omdat niemand hem heeft gevonden.
En dan hebben we het nog niet over de
gebruikers die u eenmaal niet altijd een “lean
forword” houding hebben, of in elk geval niet
de hele dag. ‘s Avonds wil je nu eenmaal een
“laid back” techologie gebruiken, zoals, ja,
inderdaad, televisie. Maar daarover later meer.
Initiatieven
Er zijn een aantal initiatieven - ook bij Google om deze en degelijke problemen totaal anders
aan te pakken. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn
als die computers die wij gebruiken iets meer
van onze persoonlijkheid zouden weten.
Natuurlijk, er worden profielen van
internetgebruik opgeslagen op onze eigen
computer en god weet waar elders. Maar dit
zijn eenvoudige lijsten van bijvoorbeeld
bezochte websites. Niet één van die lijsten
weet WAAROM we de websites hebben
bezocht. Daarvoor zijn ze -om het maar
ronduit te zeggen - te dom. We hebben
behoefte aan meer intelligentie bij onze
apparaten.
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Er zijn een aantal van deze initatieven, die te
bundelen zijn onder de naam “Artificial
Intelligence” (A.I.). Deze tak van wetenschap
bestaat al een aantal jaren, en kent een groot
aantal benaderingen, en kent wisselenden
resultaten. Het is dan ook een onderzoek,
waarbij het boeken van resultaten in de zin
van tastbare en verkoopbare producten
meestal niet op de voorgrond staat. Een aantal
van die benaderingen emuleert het menselijke
brein met behulp van software die leert.

Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

20

nznl.com| nznl.net | nznl.org

Bestrijden van de nieuwe complexiteit - het
neurale model van Jeff Hawkins
Enter Jeff Hawkins. Deze ondernemer, die het
succes van de Palm PDA op mijn naam heeft
staan, houdt zich met name bezig met “pattern
recognition” - het herkennen van
regelmatigheden in een stroom data, oftewel
patroonherkenning. Zijn onderzoekingen
hebben onder andere geleid tot

zetten in door een computer te lezen tekst. Die
- en daar gaat het natuurlijk om - door een
computer gemakkelijk te kopieren is, te
indexeren en te vinden.
Zijn interesse in patroonherkenning heeft
Hawkins gebracht tot het oprichten van het
Redwood Neuroscience Institute in 2002, die
later is opgenomen door de befaamde
Berkeley Universiteit van de Verenigde Staten.

Schematische weergave van een HTM
de oorzaak van de vorige laag
is gevonden en gaat naar de
volgende laag: met grote
waarschijnlijkheid gaat het om
een hond
de oorzaak van de vorige laag
is gevonden en gaat naar de
volgende laag: cirkels,
rechthoeken en andere
omtrekken. Ontbrekende
details worden ingevuld door
de bovenliggende laag
de oorzaak van de ruwe data is
gevonden en gaat naar de
volgende laag: randen, hoeken
en andere grenzen

“Zintuigelijke” ruwe data, bijvoorbeeld van een reeks afbeeldingen
van een object als veranderende lichtintensiteiten

Een HTM bestaat uit een aantal identieke elementen die in principe hetzelfde doen. Zij verwerken steeds
veronderstellingen van andere elementen tot nieuwe veronderstellingen. Hoe dichter bij de bron van de ruwe
data de elementen staan, des te eenvoudiger zijn de veronderstellingen. Hoe verder zij van de bron van ruwe
data staan, des te complexer en abstracter de veronderstellingen.

handschriftherkenning, die hij in zijn producten
heeft toegepast. De meest bekende daarvan is
de Palm Pilot, een zakcomputer met een
redelijk goed werkende handschriftherkenning,
waardoor het mogelijk is om notities om te
Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

Via zijn bedrijf Numenta worden de vindingen
verspreid.
Hawkins combineert ideeën uit de
neurofysiologie - de studie van de werking van
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het menselijk brein - met zijn opleiding en werk
als electronische ingenieur en softwareontwikkelaar. Zijn boek “On Intelligence”
beschrijft een kerngedeelte van de werking
van het brein die bekend staat onder de naam
“cortical column”, en gaat verder door dit
systeem toe te passen op een functioneel
ontwerp voor een software project, het
zogenaamde “Hierarchical Temporary
Memory” (HTM). Het boek is overigens voor
de leek goed te lezen, ondermeer omdat
Hawkins dit heeft geschreven in collaboratie
met de wetenschapsjournalist Sandra
Blakeslee van de New York Times. Helaas
betekent dit ook dat zijn werk in “hard core”
wetenschappelijke kring nog met enige
scepsis wordt ontvangen.
Zijn bedrijf Numenta bouwt de software. Een
vroege release is al uitgebracht, en is te
downloaden van de website van het bedrijf.
De context
Het gaat hier te ver om in detail te vertellen
hoe HTM werkt. En in dit stuk zijn we vooral
geïnteresseerd in wat deze technologie voor
ons betekent, niet in hoe het precies werkt.
Maar een rudimentaire kennis is wel nodig om
deze benadering te kunnen onderscheiden
van traditionele manieren van het benaderen
van het probleem. En het probleem - om ons
geheugen even op te frissen - is dit: we
worden geconfronteerd met de “information
overload” die het resultaat is van de
toenemende snelheid van
communicatiemiddelen, en de toenemende
vergroting en tegelijkertijd een steeds
verdergaande versplintering van het
communicatieveld. En dit in ongeacht welk
communicatieveld dat je wenst te
onderscheiden: in de wetenschap, in de
commerciele aanbod, in de recreatie, en meer.
De structuur en inhoud van het
communicatieveld is ons onbekend. En onze
kennis van het onderwerp is niet voldoende
om de juiste zoektermen te kiezen, ook al
Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

zouden we ons willen inspannen om erover na
te denken. Want we zijn niet altijd “lean
forward”: soms zijn we “laid back”, en willen
we vermaakt worden. Dus hoe kunnen we uit
het ons onbekende communicatieveld juist die
uitingen kiezen die voor ons werk cruciaal zijn,
of - wellicht nog belangrijker - voor ons
vermaak?
HTM is geen traditionele software
Wat nu onderscheidt een HTM van een
traditionele software? Traditionele software is niet geheel toevallig - als een machine. Het
kan maar een ding echt goed. En fiets
bijvoorbeeld. Werkt prima, maar er moet een
berijder zijn die de machine stuurt. Je kunt niet
verwachten dat de fiets zelf de weg weet naar
het winkelcentrum! En als je op een dag een
slagroomklopper nodig hebt, dan heb je er
niets aan. Een HTM is anders. Zodra hij je
billen op de zadel voelt rond etenstijd, weet de
HTM dat het waarschijnlijk is dat je naar het
winkelcentrum wilt. En als je dat op een dag
niet wil, maar naar het strand stuurt, dan
verandert die waarschijnlijkheid. En wordt de
aanwezigheid van een strandtas in de
waarschijnlijkheidsberekening opgenomen,
zonder dat je maar één regel hoeft te
veranderen aan de code. En - mocht je
regelmatig de fiets als slagroomklopper
gebruiken, dan heb je er na verloop van tijd
een prima slagroomklopper aan! Kortom: een
HTM wordt niet geprogrammeerd in de zin van
traditionele software. Een HTM leert.
Een HTM bouwt een wereldbeeld
Een voorbeeld van echte toepassingen? In zijn
algemeenheid is een HTM in zijn element bij
snel veranderende datastromen. Men spreekt
bij een HTM van het “in contact brengen” van
een datastroom, en van “sensors”. Dit verraad
al de oorsprong van HTM in de
wetenschappelijke onderzoek naar de werking
van het menselijk brein. Een datastroom kan
van alles zijn: een stroom meterologische
gegevens, stromen beursgegevens, en
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natuurlijk stromen data dat je misschien eerder
associeert met de menselijke zintuigen: een
stroom auditieve data, een stroom visuele
data.

Mogelijke toepassingen
Voor wij die een systeem willen dat zoveel van
ons begrijpt dat we van een “lean forward” activiteit als het intoetsen van zoektermen in
een zoekmachine, en aan de hand van de
En ook in de beschrijving van wat een HTM
resultaten handmatig verfijnen van onze
doet met die stroom gegevens verraadt zich
zoekopdrachten een “laid back” NIET-activiteit
de oorsprong. En groeit het besef dat ook de
kunnen maken, is van een HTM veel te
programmeur heel anders met deze
verwachten. Je kunt je voorstellen dat als een
applicaties zal moeten leren omgaan. Want er
HTM de data als input krijgt die wij tot ons
wordt gesproken over het “bouwen van een
nemen als we televisie kijken (om maar een
beeld van de wereld” belangrijke “laid back”
althans van dat
activiteit te noemen),
Een gewone XHMTL document staat in de
sensorisch materiaal die
samen met allerlei andere
zogenaamde meta-tags informatie over het
de HTM te verteren krijgt.
data zoals bijvoorbeeld
document, maar niet over wat erin staat. Eén
Maar stel je voor dat je
het jaargetijde, de dag in
van de stappen die moet worden gezet om
alle zintuigen zouden
de week, het weer, en alle
de Semantic Web te realiseren is het
worden afgesloten
andere data die maar
toevoegen van die data middels in het
behalve de
Resource Identifier Format (RDF).
enigzins in verband is te
beursnoteringen van de
brengen met kijkgedrag,
Het
formaat
is
een
subset
van
XML,
en
hele wereld, 24 uur per
dat deze in staat zou
degelijke
formaten
worden
al
op
vrij
grote
dag. Een HTM die een
moeten zijn om een
schaal toegepast. Bijvoorbeeld in Adobe’s
een “wereldbeeld’
avondprogramma samen
XMP - formaat, dat gebruikt wordt om in
opbouwt, uitsluitend op
te stellen die de “laid
afbeeldingen metadata gestrucureerd weer te
grond van die data, leert
back” persoon in kwestie
geven. In de vliegtuigindustrie wordt XMP
verbanden te zien waar
hoogstwaarschijnlijk zal
gebruikt voor het ordenen en indexeren van
wij dat niet doen, leert
bevallen. En als je het
technische tekeningen, bijvoorbeeld omwille
daar de meest subtiele
televisieaanbod koppelt
van versiebeheer.
gradaties van blauw-violet
aan het totale aanbod aan
Een andere toepassing van RDF dat
onderkennen waar wij
nieuws, documentaire,
inmiddels is uitgerold is het Friend-of-aaltijd slechts de grote
film, en funshoppen dat
Friend
(FOAF)
formaat,
waarin
en
netwerk
lijnen hebben gezien. Als
op internet samenkomt en
van contacten wordt weergegeven in XML.
een vleermuis die een
waar impulsaankopen ter
wereldbeeld bouwt van
plekke afgerond kunnen
auditieve data, en in die
worden, dan begin je te
wereld met feilloze preciesie weet te
begrijpen wat de mogelijkheden zijn van een
navigeren. Een HTM leert - en daar gaat het
zelf-lerend systeem als zoekmachine.
natuurlijk om - op een gegeven moment
voorspellen waar het heen gaat. Leert de
Maar voordat we nu helemaal plat gaan voor
toekomst voorspellen met een grotere
onze gedroomde televisie/internet - apparaat
zekerheid dan de tools die we nu inzetten, die
is er een oude bekende aan de deur. Het is
we voor elke variatie in de input moeten
Tim Berners Lee, die het derde decennium
herprogrammeren.
van het internet inluidt en inleidt met een
concept dat op een radicale manier omgaat
met de toekomstige “information overload”.
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De “Semantic Web”

We stellen dat elke sprong vooruit is gemaakt
als oplossing voor het probleem van de
“information overload”.
Vannevar Bush, in zijn “Memex”, stelde een
manier voor om de stroom gegevens uit zijn
tijd te bundelen tot een hanteerbare en
werkbare geheel, om zo steeds complexer
wordende projecten aan te kunnen die een
zeer grote verscheidenheid aan
gespecialiseerde kennisgebieden vereisten zó groot, en zó gespecialiseerd, dat deze
kennis niet meer door één paar menselijke
hersens zou kunnen worden samengebracht
tot een oplossing.
Douglas Engelbart zette een cruciale stap tot
de verconcretisering van deze droom, door
een computer in te zettten om een interactie
met kennis en informatie mogelijk maakt: een
beeldscherm om een tekst te lezen, een
toetsenbord en muis om deze te manipuleren
en aan te vullen. Hij heeft van de stip op het
radarscherm, waarvan de radar engineer zo
vurig wenste dat hij deze kon verschuiven tot
buiten de gevarenzone, gemaakt tot het pijltje
op onze beeldschermen, tot de cursor in onze
tekstdocumenten.

Het web van data vult het web van
documenten aan
Of - om het voorbeeld van de beschrijving van
de “Semantic Web” op http://w3C.org te
parafraseren - ik bewaar mijn foto’s in mijn
album, mijn bookmarks bewaar ik op
delicious, mijn agenda houd ik bij, mijn
bankzaken doe ik online. Dus waarom kan ik
niet zien wat ik kocht toen ik de foto maakte?
Precies, omdat, hoewel de documenten gelinkt
zijn, de data aan de applicaties toehoort die de
documenten maken.
In de triviale omstandigheden zojuist
beschreven is dat allemaal nog te overzien.
Maar in de zakelijke wereld heeft en de vraag
om uit verschillende bronnen data te
verzamelen overwegend het volgende als
uitkomst: een medewerker die tot laat in de
avond voor de vergadering de data uit alle
hoeken verzamelt en handmatig kopieert - in
een spreadsheet.
Om dat proces van handmatig kopieeren te
automatiseren is meer nodig dan het web van
documenten dat we nu het World Wide Web
noemen - we hebben een web van data nodig.

En het was Tim Berners Lee die deze
documenten voor iedereen ter wereld
toegankelijk heeft gemaakt in zijn
implementatie van het World Wide Web. Maar
nu, inmiddels aanbeland in de allernieuwste
versie van de “information overload”, is er een
uitdaging te beantwoorden die Berners Lee al
voorzag nog voordat de eerste versie van het
web in productie ging - hoe maak je van deze
“web van documenten” een “web van data”?

Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

24

nznl.com| nznl.net | nznl.org

De “Semantic Web” is een reeks
voorstellen
Semantic - semantisch - betekent “betekenis
geven”. In de gegeven naam “Semantic Web”
is het woord “semantisch” misleidend, in die
zin dat het gebruik van het woord veronderstelt
dat betekenis in het “Web” tot stand komt, dat
het web op de een of andere manier betekenis
zou genereren. Dat is niet het
geval, betekenis maken doen tot nu toe - alleen wij, mensen.
(Meer daarover verderop in dit
stuk.) Berners Lee zelf spreekt
liever over “Data Web”.

De HTML - specificatie zelf is een goed
voorbeeld van de noodzaak tot standarising:
wanneer iedere softwarebedrijf een
webbrowser zou ontwikkelen gebaseerd op
een eigen versie van HTML, dan zou het met
de leesbaarheid van het web snel gedaan zijn.
Juist omdat er een afspraak bestaat over de
preciese structuur van een HTML-document,

Bovendien is de Semantic Web
niet één ding, het is een reeks
van voorstellen die individueel
gezien een bepaalde
functionaliteit zouden hebben,
maar bij elkaar een grotere
toegevoegde waarde.
Ook hier: de standardisering
Het succes van het “World
Wide Web” is niet de software
de het mogelijk maakt. Het zit
hem in het feit dat de noodzaak
tot standarisering van
documenten nu wereldwijd
wordt ingezien. Berners Lee is
sinds de oprichting van het
“World Wide Web
Dit schema geeft de architectuur aan de “Semantic Web” De verschillende
Consortium” (W3C) de directeur deelgebeiden zijn in een vroeg stadium van ontwikkeling, en dus verandert ook de
van het instituut en icoon van de architectuur van het geheel snel. Bovendien is “architectuur” hier wellicht niet
helemaal van toepassing, zeker als het woord opgevat wordt in de zin van software
standarisering van het web. De
architectuur van een applicatie. De hier afgebeelde onderdelen hebben niet allemaal
taak van het W3C is het
dezelfde status. Bijvoorbeeld duidt OWL op een groep ontologieën waarvan
organiseren en promoten van
sommigen zeer gespecialiseerd zijn, andere minder.
activiteiten die tot een grotere
standardisering leiden. Daartoe
kan er door de verschillende webbrowsers op
worden mensen uit alle geledingen van het
de verschillende besturingssystemen in
werkveld - onderzoekers, programmeurs,
principe hetzelfde document worden
marketing mensen, regeringsfunctionarissen weergegeven en door de gebruiker van deze
bij elkaar gebracht die namens hun
webbrowser in principe dezelfde informatie
respectievelijke verantwoordelijkheden tot
opgedaan worden.
gezamelijke afspraken komen.
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In de volgende versie van het web is het dus
noodzakelijk een standaard te ontwikkelen en
uit te dragen die het mogelijk maakt om van
het web van documenten die het www nu is,
een web van data te maken. Dat is de
uitdaging die W3C nu is aangegaan door het
doen van voorstellen rond het begrip
“Semantic Web”.
Ook in dit deel van Web 1,2,3 dansen we over
de toppen van de techniek om te komen tot
onze huidige kern: wat kan deze web van data
voor ons doen?
We gaan even terug naar het triviale voorbeeld
hierboven. In dat voorbeeld had ik een foto
gemaakt in een winkelstraat. Ik kocht een
product in een winkel., maar ik weet niet meer
welke winkel dat was, of wat ik toen kocht.
Voorbeeld van een toepassing van het web
van data
Nog een voorbeeld: miijn zoon heeft een
huiswerkopdracht waarbij een trip moet
plannen voor hemzelf en twee klasgenootjes.
Hij wil een cruise maken rond Honolulu, zo
heeft hij bedacht. Het resultaat van de
huiswerkopdracht moet een poster zijn die de
trip aankondigt. Waarom moet hij nu bij de
websites langs die cruises aanbiedt door het
eilandenrijk, waarom moet hij zorgen dat hij en
zijn twee maatjes naar Honolulu vliegen, moet
bij websites van hotels in Honolulu verblijf
regelen - kortom, waarom gaat dit gaat enige
uren zoek-, vergelijk- en plakwerk kosten
voordat er een waarheidsgetrouwe weergave
van hun reis op die poster verschijnt?
Waarom zou hij niet een in toekomstige
opmaakprogramma blokjes ruimte kunnen
reserveren en het programma dynamisch een
keuze laat voorstellen uit relevante
afbeeldingen, en in andere blokjes ruimte de
relevante globale en gedetailleerde
reisbeschrijvingen met aankomst en
vertrektijden? Op dit moment is het antwoord
natuurlijk helder. Hij kan dat niet omdat het
Web 1, 2, 3 - Drie decennia Web

opmaakprogramma de data op de websites
niet rechtstreeks kan benaderen. Hooguit is te
verwachten dat de documenten waarin de data
is ingebed kunnen worden gepresenteerd.
De data die aangesproken zou worden bij een
opdracht als deze is opgeslagen in de
databases van de verschillende websites. Bij
het zoeken naar een cruise door de eilanden
van Hawaii wordt door de gebruiker van de
website een verzoek gedaan aan de database
om informatie te leveren voor een cruise met
een bepaalde vertrekdatum. Aangezien de
cruise 7 dagen duurt, volgt daar automatisch
een aankomstdatum uit. Wil je op een redelijke
manier kunnen voorbereiden op een cruise,
moet je op een redelijke termijn voor en na de
cruise aankomen in en vertrekken uit
Honolulu. Daaruit volgt de reisbeschrijving van
de heen- en terugvlucht naar en van Honolulu.
Een verblijf in een hotel in Honolulu volgt uit
het verschil tussen de aankomst van het
vleigtuig, en de opstapdatum van de cruise.
Hetzelfde geldt voor het hotelverblijf na de
cruise, tot het moment waarop de kinderen
weer in het vliegtuig stappen op weg naar
huis.
Mate van openbaarheid controleren
De verschillende vendors van de deelaspecten
van de reis: de vliegtuigmaatschappij die de
heen- en terugvlucht naar Honolulu verzorgt,
het hotel waar de jongens verblijven in de tijd
tussen vlucht en cruise, en de
scheepvaartmaatschappij die de cruise
verzorgt, maken allemaal gebruik van ee
database om het product te administreren.
Dus in theorie zouden die gegevens tot een
keten aan elkaar gekoppeld moeten kunnen
worden.
Maar het is uiteraard niet in het belang van de
vendors om de complete inhoud van hun
databases ter beschikking te stellen - en, zoals
elke databaseprogrammeur onmiddelijk zal
beamen, dat zou ook niet tot het gewenste
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resultaat leiden. De verschillende partijen
kunnen wel gespecificeerde onderdelen van
die data die belangrijk zijn voor het plannen
van een reis openbaar maken in een vorm dat
door een computer foutloos uitgelezen kan
worden. Zodat deze behalve “human readable”
ook “machine readable” is.
Voorstellen uit de “Semantic Web” geven
precies dit aan: hoe het mogelijk zou zijn om
data uit deze databases op een
gestandardiseerde manier in een document te
representeren. En hoe die data vervolgens te
hergebruiken is door “machines” - zoals die
waarop onze fictieve opmaakprogramma is
geinstalleerd.
En nu de praktijk
De opmaakprogramma die het huiswerk van
mijn zoon “voor hem maakt” gaat als volgt te
werk. Voor de poster worden aan aantal
gebieden gereserveerd. Er is een gebied waar
een afbeelding moet komen, ergens anders de
titel, en er is een gebied gereserveerd voor
een complete reisbeschrijving. Ik stel voor dat
je deze blokken met elkaar verbindt met lijnen,
zodat het programma weet dat deze blokken
zijn gerelateerd. Ergens in het programma is
er een mogelijkheid voor het ingeven van een
opdracht. Deze opdracht kan in algemene
termen worden gegeven: Wat wil je doen, wat
is je startlokatie, wanneer wil je gaan en
wanneer moet je weer terug zijn, en met
hoeveel personen. En je ziet de resultaten
komen nog terwijl je typt.
In real time worden deze gebieden gevuld echte afbeeldingen van de plaatsen waarlangs
de cruise gaat, echte aankomst en
vertrekdata, echte hotelkamerreserveringen,
met een echt menu op de dag van aankomst.
Dat doet het programma door aan de hand
van de opdracht gegevens uit de databases
van de verschillende vendors in te lezen, die
op hun websites naast de “human readable”
vorm ook beschikbaargesteld worden in
“machine readable” vorm. Door de
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standardisering van deze gegevens kan het
opmaakprogramma deze niet alleen inlezen,
maar ook combineren met andere gegevens
om tot een compleet reisplan te komen.
Uiteraard kan dit door een gespecialiseerd
stuk software worden gerealiseerd, waarbij er
bijvoorbeeld afspraken met een geselecteerde
groep vendors worden gemaakt om data in
een bepaald formaat te leveren. Maar dat is
niet een “web van data”. Het gaat bij de
Semantic Web nadrukkelijk om algemene,
breed ondersteunde, “World Wide” afspraken
over het presenteren van data, waardoor elk
stuk software in principe data kan benaderen
en “begrijpen”. En waardoor, net als bij de
HTML-specificatie, softwareontwikkelaars in
staat worden gesteld hun software te bouwen
in overeenkomst met die standaarden, zodat
zij hun gebruikers ervan kunnen verzekeren
dat elk stuk data dat op het nieuwe “web van
data” beschikbaar is ook werkelijk door het
programma kan worden herkend en
hergebruikt.
Bestaande websites hergebruiken?
Moet nu het web worden herschreven? Dat is
de vraag die bij veel mensen op zal komen bij
het lezen van dit verhaal. Het antwoord is - ja,
deels. Maar in zijn algemeenheid zullen er
webpagina’s zijn die in het derde decennium
van het web er ongeveer zo uitzien als nu
(maar natuurlijk mooier, en op andere
apparaten). Maar zij zullen zijn aangevuld met
voor mensen onzichtbare, maar voor
machines leesbare delen die de data op een
andere manier weergeeft. Er worden door het
“Semantic Web” - initiatief programma’s
ontwikkeld die ingezet kunnen worden bij het
aanvullen van de webpagina’s die we nu al
kennen met “machine readable” code.
En waar zijn ze dan, de gebruikers van de
“Semantic Web”? In het geval van de originele
“World Wide Web” was er een bepaalde
groep, namelijk de wetenschappers rond het
Geneefse instituut CERN waar Tim Berners
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Lee in de 80-er jaren werkte, die binnen zeer
korte tijd de technologie hebben toegepast en
hiermee het huidige www zijn draagvlak
hebben gegeven. Wel, het ziet er naar uit dat
de geschiedenis zich gaat herhalen. Zoals al
eerder gezien, is er in deze gemeenschap een
dringende en prangende behoefte een “web
van data”, en deze is al deels gerealiseerd in
de “e-scientists” groep, die precies de door de
“semantic Web” voorgestelde ideeen gebruikt.
En het zijn als vanouds precies deze groepen
gebruikers die de voorhoede zijn van Web 3.0.
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HTM en de Semantic Web - ideale
huwelijkskandidaten?

Links en verwijzingen

Vannevar Bush
Uit de plaatsing van het deel over HTM naast
het voorgaande, over de “Semantic Web”, is
de neiging om een snelle toekomstvoorspellng
te doen groot. En er is ook reden om de
toekomst van de het zoeken en bij elkaar
brengen van data uit het gehele
communicatieveld van het internet niet al te
duister in te zien. Maar dat HTM en de
“Semantic Web” ideale huwelijkspartners
ouden zijn is misschien een al te
ongefundeerde bewering.

As We May Think

Desondanks wagen we ons aan een
toekomstscenario. Hoe zou dat er nu uitzien:
een informatielandschap waarbij data uit een
in principe onbeperkt aantal bronnen naar
believen zou kunnen worden aangeboord? En
waarbij er een HTM ingezet zou kunnen
worden om in de loop van een bepaalde tijd,
en op grond van een bepaalde vraag, van de
aangeboden ruwe data objecten te vormen?

Redland RDF Application Framework

Douglas Engelbart
Engelbart: Augmenting Human Intellect (1962)

Hierarchal Temporal Memory
Jeff Hawkins' Numenta is creating the ultimate smart machine February 1, 2007
Education - numenta.com

Semantic Web
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12614/01/
Semantic_Web_Revisted.pdf
XML.com: A Relational View of the Semantic Web

XML.com: Introducing RDFa

Een antwoord is niet eenvoudig te formuleren.
Maar als je bedenkt, dat een HTM, binnen de
verschillende niveau’s van begripsvorming die
het eigen is, van een stroom data de “randen,
hoeken en andere grenzen” doorgeeft aan de
volgende laag, die er vervolgens uit die
begrippen de “omtrekken” ontwaart (of
”begrijpt”), om weer in een vervolgstap uit die
“omtrekken” geheel zelfstandig, zonder directe
ingrepen van de programmeurs, een “hond”
meent te zien, dan is hier wellicht een kader
gegeven waarbinnen er een toekomst te
bedenken is waarbij het menselijk intellect niet
langer het enige creatieve kracht is. En dat we,
in onze poging om de droom van “augmenting
human intellect” te verwezenlijken, toch echt
een intelligente machine hebben gebouwd.
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