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Distributie 
Naam 1.0 1.1             

GridLine X X             

CATCHPlus X X             
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Begrippen 
Begrip Verklaring 

UPR User Profile Repository 

Rating Een door de gebruiker gegeven voorkeur voor een item uit de collectie 

Recommendation Een aanbeveling van items uit de collectie aan een gebruiker, op basis van een 

gebruiker of op basis van een ander item 

Java De programmeertaal gebruikt voor de backend van het systeem 

RAILS De programmeertaal gebruikt voor het webgedeelte van het systeem 

OpenID Een veelgebruikte open standaard voor identificatie van gebruikers op websites 

OAuth2.0 Open authorizatie standaard, vooral voor users die applicaties in hun naam 

toestemming geven tot bepaalde data.  

  



User Profile Repository Versie: 1.1 

Technisch Ontwerp  Datum:  12-7-2011 

 

Vertrouwelijk GridLine B.V., 2011 Pagina 3 van 12 

 

Inhoudsopgave 

Inleiding ......................................................................................................................................................... 4 

Doel van dit document ........................................................................................................... 4 

Ontwerp ........................................................................................................................................................ 5 

Beveiliging ..................................................................................................................................................... 6 

Overzicht functies ......................................................................................................................................... 8 

UPR ......................................................................................................................................... 8 

Art Recommender .................................................................................................................. 8 

Foutafhandeling ............................................................................................................................................ 9 

Database ontwerp....................................................................................................................................... 10 

Widgets ....................................................................................................................................................... 11 

Snel ....................................................................................................................................... 11 

Net ........................................................................................................................................ 11 

Dynamisch ............................................................................................................................ 12 

Implementatie ...................................................................................................................... 12 

 



User Profile Repository Versie: 1.1 

Technisch Ontwerp  Datum:  12-7-2011 

 

Vertrouwelijk GridLine B.V., 2011 Pagina 4 van 12 

 

Inleiding 

Doel van dit document 

Dit document beschrijft de technische opzet van de User Profile Repository en het ZieOOk 

Recommendation Platform, die GridLine bouwt voor het project CATCHPlus. 

De basisprincipes van de applicatie worden beschreven in het functioneel ontwerp. In dit document 

wordt de technische invulling van deze principes uitgewerkt.  
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Ontwerp 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de componenten in de technische architectuur en beschrijft 

ieder van deze componenten afzonderlijk.  

 

 

UPR en de Art Recommender bouwen voort op het project ZieOok.  ZieOok maakt gebruik van 

Hadoop voor een schaalbare gedistribueerde opslag van meta data en ratings. Voor de UPR zullen 

we deze techniek opnieuw gebruiken.  

De UPR bestaat uit drie belangrijke onderdelen:  

- De repository van gebruikers gegevens. (RAILS + JAVA) 

- OpenID / OAuth2.0 code voor authenticatie en autorizatie van gebruikers 

- Een aantal javascript widgets die de data verzamelen uit de UPR en ART recommender. 

Daarnaast gebruiken we de componenten van ZieOok voor de ART recommender.  

Zoals in eerdere GridLine projecten, maken we gebruik van Java voor het grootste gedeelte van de 

business logic en Rails voor de views en authorisatie/authenticatie.   

De backend UPR service zal dan ook bestaan uit een Java server met een RESTful interface, hierin 

kunnen gebruikers gegevens voor de UPR worden bewaard.  
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Beveiliging 

De UPR  en Art Recommender zijn afhankelijk van gebruikers en hoe meer ratings hoe meer 

gebruikers hoe beter de kwaliteit van de recommendations wordt, het is dus belangrijk dat de 

drempel om een account aan te maken zo laag mogelijk is.  

Technische laat dit probleem zich oplossen door gebruik te maken van OpenID en OAuth2.0. Iedere 

eindgebruiker met een account bij een andere OpenID provider (zoals Google of Hyves) kan nu met 

dit account inloggen op de UPR. Facebook en Twitter gebruiken OAuth2.0 voor authenticatie / 

authorisatie API.  

De architectuur voor het authenticatie mechanisme ziet er als volgt uit: 

OAuth2.0 krijgt de functie van authorisatie, OAuth vraagt de eindgebruiker of een museum toegang 

mag krijgen tot zijn gegevens in UPR & ART Recommender. Als het antwoord hierop ja is, krijgt het 

museum toegang tot de gegevens van de gebruiker en kan de gebruiker items uit de collectie(s) van 

het museum aanbevelen. 

De verschillen tussen OAuth en OpenID kunnen als volgt worden beschreven: 

In this article I want to show the differences between OpenID and its younger cousin OAuth by 

providing for each a typical user scenario. 

First the scenario for OpenID: 

• User wants to access his account on example.com 

• example.com (the “Relying Party” in OpenID lingo) asks the user for his OpenID 

• User enters his OpenID 
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• example.com redirects the user to his OpenID provider 

• User authenticates himself to the OpenID provider 

• OpenID provider redirects the user back to example.com 

• example.com allows the user to access his account 

And now the scenario for OAuth: 

• User is on example.com and wants to import his contacts from mycontacts.com 

• example.com (the “Consumer” in OAuth lingo) redirects the user to mycontacts.com (the 

“Service Provider”) 

• User authenticates himself to mycontacts.com (which can happen by using OpenID) 

• mycontacts.com asks the user whether he wants to authorize example.com to access his 

contacts 

• User makes his choice 

• mycontacts.com redirects the user back to example.com 

• example.com retrieves the contacts from mycontacts.com 

• example.com informs the user that the import was successful 

From those scenarios we can see that OpenID is about authentication (i.e. I can identify myself with 

an url) whereas OAuth is about authorization (i.e. I can grant permission to access my data on some 

website to another website, without providing this website the authentication information for the 

original website).
1
 

Met deze kennis ziet het sequence diagram voor aanmelden / inloggen bij UPR er nu zo uit :

 

                                                           

1 http://cakebaker.42dh.com/2008/04/01/openid-versus-oauth-from-the-users-perspective/ 
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Overzicht functies  

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van technische functionalieit voor de twee onderdelen UPR en 

ArtRecommender: 

 

UPR 

Gebruikers functies: 
- Account aanmaken 

o Door een e-mail adres en password op te geven 

o Door gebruik te maken van een OpenID provider: Google, Hyves 

o Door gebruik te maken van een OAuth2.0 provider: Facebook, Twitter 

- Inloggen: inloggen gaat via e-mail / password of via een van de providers 

- Uitloggen  

- Een geregistreerde gebruiker kan zijn account verwijderen. Alle data van deze gebruiker 

wordt hiermee verwijderd. 

- Het bekijken van de gebruikers gegevens 

- Het bekijken van de favorieten (dat zijn de eerder gegeven ratings)  

- Het verwijderen van items uit de favorieten (het ongedaan maken van een rating) 

- Het bekijken van de recommendations (dat is een user-based recommender) 

- Een geregistreerde gebruiker kan zijn password resetten, als hij deze vergeten is. 

Systeem / beheer functies 

 <nog in te vullen> 

Art Recommender 

- De functionaliteit voor ZieOok  inzetten voor het doen van recommendations. 

Alle functionaliteit die nu in ZieOok zit kan ook voor de ArtRecommender worden gebruikt.  

Gebruikers functies 

De requests die nodig zijn voor het gebruik in de ArtRecommender zijn de volgende: 

- Favoriet maken van een item uit een collectie door een gebruiker:  ‘rate-event’ 

- View van een item, de content leverancier heeft de mogelijkheid views van items te loggen 

in ZieOok. Daarin staat de informatie: user, item, source (locatie op de website) 

- Favorieten opvragen, het opvragen van de favorieten van een gebruiker met filtering op tijd,  

aantal en collectie 

- Views opvragen met filtering op tijd, aantal, collectie, source 

Systeem / beheer functies 

 Zieook dashboard 
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Foutafhandeling 

[Nog in te vullen] 
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Database ontwerp 

UPR / ArtRecommender maakt gebruik van HBase als opslag systeem. De opslag van de data is 

hiermee standaard gedistribueerd en redudant. HBase is een robuust opslag mechanisme geschikt 

voor zeer grote datasets. 

HBase zit in de familie van de no-sql of schemaless databases.  De structuur van een HBase tabel is 

niets meer dan een gesorteerde multi-map. Een werkelijk database schema bestaat dan ook niet in 

dit verband. Belangrijk is het goed ontwerpen van de row-key. Voor de hieronder gebruikte 

begrippen is het handig de in de voetnoot genoemde pagina te lezen
2
  

De key van iedere row bestaat uit een vaste prefix en het e-mail adres van de gebruiker: 

_prefix_/email 

Het gebruik van de prefix is hier slechts bedoelt om in een groeiend systeem eenvoudiger 

onderscheid te kunnen maken tussen clusters van gebruikers, dat maakt het zoeken naar een 

gebruiker sneller.  

Voor iedere gebruiker worden de volgende gegevens opgeslagen in een column family 

- id – een long voor het gebruik in de recommendations 

- email – het e-mail adres, gelijk aan de row-key 

- digest – password digest 

- username – gebruikersnaam 

- uri – de openid gebruikers uri 

- create – create date van het record (vooral voor RAILS van belang) 

- updated – update date van het record (vooral voor RAILS van belang) 

De waarden voor email, username en uri zijn afgedwongen globaal uniek. De id is een uniek getal 

(auto increment), dat niet kan worden gewijzigd.   

Deze gegevens zijn enkel voor registratie, authorizatie en authenticatie van de een gebruiker binnen 

UPR en ArtRecommender. Het biedt ruimte tot uitbreidingen met meer informatie over een 

gebruiker, of relaties tussen gebruikers zoals in een social network. Deze data kan dan in een andere 

column family in dezelfde tabel worden opgeslagen. 

 

                                                           
2
 http://jimbojw.com/wiki/index.php?title=Understanding_Hbase_and_BigTable 
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Widgets 

De widgets werken op basis van javascript. Er zijn vijf bestanden: 

/javascripts/widgets/widgets.catchplus.js 

Algemene library (hoeft alleen gebruikt te worden als de widgets unobtrusive 

toegevoegd worden)  

/javascripts/widgets/user.catchplus.js 

Log-in/registratie widget 

/javascripts/widgets/popularity.catchplus.js 

Populariteit tonen 

/javascripts/widgets/rating.catchplus.js 

Rating knop 

/javascripts/widgets/suggestions.catchplus.js 

 Suggesties tonen voor huidige item 

Snel 

De makkelijkste manier manier om een widget te renderen is door een script tag in te voegen op de 

plaats waar het widget moet verschijnen: 

<script 
src=”http://.../javascripts/widgets/popularity.catchplus.js”> 

</script> 

Het script wordt tijdens het laden van de pagina uitgevoerd en rendert de widget. De URL van de 

huidige pagina wordt gebruikt als id van het collectieitem. Als dit niet gevonden wordt, wordt een 

nette foutmelding weergegeven. 

Als de url van de huidige pagina niet het id is van het collectie-item, dan kan het juiste id op de 

volgende manier meegegeven worden: 

<script 

src=”http://.../javascripts/widgets/popularity.catchplus.js?id=102”> 

</script> 

Iedere alfanumerieke string is toegestaan. 

Net 

Nette sites zullen de javascript unobtrusive willen houden. In dat geval kan in de <head> de file 

widgets.catchplus.js worden gelinkt. 

<script src=”http://.../javascripts/widgets/widgets.catchplus.js”> 

</script> 

Hiermee wordt javascript voor alle widgets ingeladen. Een widget kan op de site geplaatst worden 

door een leeg element met de juiste klasse te plaatsen: 

<div class=”catchplus-widget-user”></div> 

Als alle html geladen is zal deze div ingevuld worden met de user widget. De vier standaard klassen 
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zijn: catchplus-widget-user, catchplus-widget-popularity, catchplus-widget-

rating en catchplus-widget-suggestions. 

Het id meegeven kan alsvolgt: 

<div class=”catchplus-widget-user” data-id=”102”></div> 

 

Dynamisch 

Tot slot is het mogelijk om dynamisch een element te converteren tot een catchplus widget. Dit gaat 

op de volgende manier: 

var element = ...; // zoek het juiste element op 

element.cpUser(); 

element.cpRating(); 

element.cpPopularity(); 

element.cpSuggestions(); 

Implementatie 

Deze implementaties bouwen op elkaar in omgekeerde volgorde. Dat wil zeggen, eerst bouwen we 

de functie cpUser(), die van een element een user widget maakt. Dan zorgen we dat 

widgets.catchplus.js een functie registreert op het onload event van de <body> die op alle 

elementen met de klasse catchplus-widget-user deze functie aanroept. 

Tot slot bouwen we de javascript files voor snelle invoeging van widgets. Deze javascript files voegen 

widgets.catchplus.js toe aan de <head>, als hij niet al toegevoegd is, en renderen een lege <div> 

met de juiste klasse. 

De extra mogelijkheden moeten dus nauwelijks extra werk kosten. 

 


