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WWW zoekmachines onbetrouwbaar – een reactie

‘Conclusies uit onderzoek zijn onbetrouwbaar’

In ‘Naast incompetent zelfs onbetrouwbaar’ in Informatie Professional nr. 11 worden zoek-

machines met een bibliotheekcatalogus vergeleken en, stellen Hein Ragas en Onno Stege-

man van Cap Gemini, die vergelijking kan niet gemaakt worden. De doelen die catalogi en

zoekmachines nastreven, zijn namelijk fundamenteel verschillend. Een reactie.

E
en zoekmachine is geen catalogus van alle documenten
op het Internet. Er zijn belangrijke verschillen tussen

catalogi zoals die binnen een bibliotheek worden gebruikt,
en de zoekmachines die het Internet ‘ontsluiten’.

D o e l s t e l l i n g e n
Een catalogus is bedoeld om een collectie (boeken, artike-
len, et cetera) te ontsluiten. Alle informatie die over het
artikel bekend is, wordt gecodeerd in de catalogus. Via
een dialoog kunnen bepaalde attributen van het gezochte
artikel, zoals titel of auteur, worden ingevuld. Een catalo-
gus reageert op een dergelijke vraag met een lijst van alle
artikelen die voldoen aan de gestelde criteria. Als de titel
van een boek bekend is, zal dat boek altijd in de resultaat-
set aanwezig zijn, als die titel wordt opgegeven. Een cata-
logus is dus bedoeld om volledig te zijn: alle beschikbare
informatie over de artikelen wordt geïndexeerd, en alle
artikelen die aan een bepaalde zoekvraag voldoen, worden
getoond aan de gebruiker.
Een zoekmachine is bedoeld om een ‘antwoord’ (in de
vorm van een hyperlink naar een document) te geven op
een ‘vraag’ (in de vorm van een zoekvraag van de gebrui-
ker). De vorm van de zoekvraag is hier heel anders:
gemiddeld wordt er zo’n 2,3 termen gegeven, zonder syn-
tax. De zoekmachine moet, met zulke karige informatie,
goede documenten opleveren. Volledigheid is geen punt
van aandacht: maar de helft van de gebruikers kijkt voorbij
de eerste pagina, maar een kwart voorbij de tweede pagi-
na, enzovoorts. Een goede zoekmachine is in staat om,
gegeven een zoekvraag van 2,3 termen, een stuk of vijf
hyperlinks naar relevante documenten te presenteren. De
precisie van de eerste pagina van de resultaten is dus cru-
ciaal: voldoet die aan de verwachtingen van de gebruiker,
dan zal de gebruiker deze zoekmachine in de toekomst
weer gebruiken. Hiertoe worden een heel aantal trucs
gebruikt, waarover verderop meer.
De andere verschillen vloeien voort uit dit fundamentele
verschil tussen catalogi en zoekmachines.

G e b r u i k e r s
De gebruikers van catalogi zijn veelal documentalisten en
bibliotheekmedewerkers die getraind zijn om met het sys-
teem om te gaan. Zaken als velden en het gebruik van
Booleaanse logica is voor deze professionals een soort
tweede natuur geworden: zij hebben een goed mentaal

model van de werking van de catalogus. Daardoor weten
zij hoe ze het systeem kunnen manipuleren om het
gewenste gedrag te krijgen.
De gebruikers van zoekmachines zijn niet-professionele
zoekers. Zij hebben een vraag, en stellen die zonder
plichtplegingen. Slechts tien procent van alle zoekvragen
maakt gebruik van de mogelijke syntax zoals frases en
Booleaanse operatoren. Bijna niemand heeft een goed
mentaal model van de werking van zoekmachines.
Waar een catalogus de zoekopdrachten van een gebruiker
zonder meer kan uitvoeren, er op vertrouwend dat de
gebruiker weet wat hij doet, moet een zoekmachine aller-
lei heuristieken toepassen om de bedoeling achter de
zoekvraag van de gebruiker te achterhalen.

I n d e x e e r - g e d r a g
Een catalogus dient alle informatie over een artikel te
indexeren: de documentalist moet, met een krachtige
zoekvraag, de informatie terug kunnen vinden. Omdat
terugvindbaarheid geen punt van aandacht is voor een
zoekmachine, wordt er slechts selectief geïndexeerd. Niet
alle termen worden in de index opgenomen, maar alleen
de termen waarvan het indexeerheuristiek meent dat zij de
inhoud van het document het best weergeven – de rele-
vantie van een link in het resultaat moet zeker zijn!
De Euroferret indexeert daarom slechts zestig termen per
document. Die termen worden geselecteerd door een
bepaalde heuristiek, en zeker niet alle termen komen in de
index terecht.

Z o e k - g e d r a g
Zoals al eerder gesteld, geeft een catalogus alle artikelen
die overeenkomen met de zoekvraag, maar zoekmachines
zijn alleen geïnteresseerd in de relevantie van de eerste
tien resultaten. Om de relevantie van die resultaten zo
hoog mogelijk te krijgen, worden er door zoekmachines
allerlei heuristieken gebruikt. Enkele daarvan zijn:
• Link-topologie en -teksten.Als er via hyperlinks veel wordt
verwezen naar een document, heeft dat document waar-
schijnlijk wel iets interessants te zeggen. Als de resultaten
worden gesorteerd naar het aantal verwijzingen naar het
document, is de kans groot dat het een relevant document
betreft. IBM’s Clever technologie maakt hier gebruik van.
Een hyperlink heeft ook een tekst. Dat is dus een
beschrijving van de inhoud van het document waarnaar



wordt verwezen. Die link-teksten kunnen worden mee-
geïndexeerd. Als aan Google de query evil empire wordt
gesteld, is de eerste pagina de Microsoft homepage, omdat
er veelvuldig naar deze pagina wordt verwezen, met de
link-tekst ‘evil empire’.
• Term-gewichten.Een andere manier is het wegen van
documenten naar de termen die er in voorkomen. De
belangrijkste weegmethode is TF-IDF (Term Frequency-
Inverse Document Frequency). In het kort kent deze
methode een hoog gewicht toe aan termen die veel in een
document voorkomen (term frequency), maar weinig in
andere documenten (inverse document frequency).
Gebruikmakend van de gewichten van de termen in een
document, kan een document zo ook een gewicht krijgen.
InQuery (dat onder andere wordt gebruikt in GovBot)
maakt gebruik van deze techniek.

M e t h o d o l o g i e
De methodologie van het onderzoek is niet waterdicht. Er
zijn een tweetal soorten fouten gemaakt:
• Fouten door aannames over de wijze van zoeken. Dat geïn-
dexeerde documenten niet consistent terugkomen, is niet
te wijten aan de ‘vergeetachtigheid’ van de zoekmachine,
maar aan het verschil tussen het aantal overeenkomende
documenten en de resultatenset die aan de gebruiker
wordt gepresenteerd. AltaVista geeft de gebruiker maxi-
maal tweehonderd documenten terug. Dit heeft een ergo-
nomische reden: het merendeel van de gebruikers kijkt
niet verder dan de tweede resultatenpagina – 

het presenteren van meer pagina’s is dan ook overbodig.
Wanneer het gezochte document dan om een of andere
reden buiten de gepresenteerde set valt, betekent dit niet
dat de zoekmachine dit document is ‘vergeten’.
Deze beperking heeft echter ook een technische reden:
een zoekmachine als AltaVista krijgt bijzonder veel vragen
(ongeveer 267 vragen/seconde). Het zo goed mogelijk
beantwoorden van de vraag (hoge relevantie van de eerste
resultaten-pagina) is ook belangrijker dan volledigheid.
Het is voorstelbaar dat er ook technische slimheden wor-
den uitgehaald om aan deze grote vraag te kunnen vol-
doen. Bijvoorbeeld door het gebruik van opgeslagen resul-
taten voor het beantwoorden van een nieuwe vraag. Der-
gelijke slimheden hebben ook invloed op de resultatenset.
• Fouten door de tests.Door te vragen naar unieke woorden
in specifieke delen van het document, is geprobeerd te
bepalen of het betreffende deel is geïndexeerd. De
gebruikte vragen voor het vangen van de diverse onderde-
len verschillen echter sterk in specificiteit. Om te contro-
leren of de beschrijving in de meta-tag wordt geïndexeerd,
wordt er gezocht met de frase ‘vier vijf zes’. Dit is een
zeer specifieke vraag, waarmee je door het gebruik van de
Nederlandse taal en het beperken tot een specifiek html-
element, de set kandidaten al sterk verkleint. Als gevolg
van een kleine zoekset, is de kans dat de gewenste pagina’s
worden gevonden ook duidelijk groter (totaal aantal
gevonden documenten in AltaVista op deze query is 77).
Om te testen of termen na honderd regels worden geïn-
dexeerd, wordt in plaats van een dergelijke specifieke
zoekterm de Engelstalige term ‘Government’ gebruikt.
Naast een vergroting van de zoekset doordat het overgro-
te deel van de documenten op het Internet in het Engels
zijn geschreven, heeft de term ‘Government’ ook nog een
viertal verschillende betekenissen. De kans dat met een
dergelijke duidelijk minder specifieke vraag de gewenste
documenten naar voren komen is zeer gering (totaal aan-
tal gevonden documenten in AltaVista op deze query is
8.326.593). Omdat AltaVista maar tweehonderd documen-
ten teruggeeft, is het erg onwaarschijnlijk dat het testdo-
cument op deze query wordt teruggevonden.
Door het verschil in taal en het verschil in typerende
kracht van de zoekvragen en de grote verschillen in de
onderlinge zoeksets voor het vinden van de diverse ele-
menten, zijn de conclusies uit het onderzoek niet geldig.

Niet geldig
De conclusies van Mettrop en Van der Laan zijn, door de
fouten in de methodologie, niet geldig. Wel zijn we met
hen eens dat zoekmachines beter niet als catalogus
gebruikt kunnen worden – daar zijn ze immers niet voor
bedoeld.

Hein Ragas en Onno Stegeman zijn werkzaam bij Cap Gemi-
ni, waar zij oplossingen op het gebied van Information 
`Retrieval ontwikkelen. Zoekmachines maken daar een 
onderdeel van uit. 

In het volgende nummer van Informatie Pro f e s s i o n a l
geven Wouter Mettrop en Hans van der Laan een
re a c t i e .




