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Dit is dus niet de naam van de groep maar het nummer.
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Op basis hiervan zijn papier-prototypes voor smart online tools ontwikkeld. Samen met end-users, is vorm gegeven aan gewenste online tools.
Het concept ontwerp, de papier prototype en het proof of Cocept versie van 2Scrape zijn middels 2 focusgroep sessies voor een feedback voorzien en in kleine
stappen iteratief (her)ontworpen.
RESULTATEN:
De functie van 2Scrape is het vullen van de kennisbank met webpagina’s en documenten die relevante informatie voor de gebruiker (ouders) bevatten. Dit zijn
weblinks of documenten die ouders te zien krijgen, zodra zij een vraag stellen in 2Find.
Er is gekozen om op drie manieren informatie toe te voegen aan de kennisbank. Daarvan zijn twee methodes volledig geautomatiseerd:
I. De eerste manier is via een moderator. De moderator kan via een web applicatie bepaalde links van webpagina's invullen. 2Scrape leest vervolgens die webpagina en voegt de URL toe aan de kennisbank, in combinatie met een kleine beschrijving van de inhoud. De inhoud van de pagina wordt tevens geconverteerd naar een tekstbestand. Dit tekstbestand is alleen bedoeld voor de tool 2Find om te beoordelen of de URL nuttige informatie bevat voor de persoon die
een vraag stelt.
II. De tweede manier is volledig automatisch en betreft informatie die op het web te vinden is. Zodra een ouder een vraag stelt in 2Find, gaat 2Scrape op de
achtergrond op zoek naar websites die relevant zijn bij het beantwoorden van de gestelde vraag. De URL van die webpagina’s wordt toegevoegd aan de kennisbank. Er wordt tevens een tekstbestand toegevoegd aan de kennisbank voor 2Find.
III. De laatste methode is ook volledig geautomatiseerd. 2Scrape gaat op basis van de gestelde vraag op zoek naar relevante informatie op Facebook. Er wordt
gezocht in alle openbare informatie die beschikbaar is.
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