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VIJFENTWINTIG JAAR geleden concludeerde Karen Sparck
Jones (1974) in een overzichtsartikel over automati-

sche onderwerpsontsluiting, dat een eenvoudig automa-
tisch systeem gebaseerd op woorden uit de tekst van docu-
menten even goed werkt als een complex onderwerpsont-
sluitingsysteem gebaseerd op analyse van de inhoud van
documenten door menselijke indexeerders, gevolgd door
een vertaling van de inhoudskarakteristiek in termen uit
een gecontroleerd vocabulaire. Uit deze uitspraak laten
zich enkele vragen afleiden zoals: waarom worden nog
steeds gecontroleerde vocabulaires gebouwd en gebruikt,
en is automatische onderwerpsontsluiting tenminste even
goed als handmatige met gecontroleerde vocabulaires?
Meer algemeen: geven methoden die werken met de tekst
van de documenten zoals die is, tenminste even goede re-
sultaten als de klassieke onderwerpsontsluiting met ge-
controleerde vocabulaires?

Onderwerpsontsluiting
Voor de ontsluiting van informatie werden vijfentwintig
jaar geleden nog betrekkelijk vaak classificaties toegepast,
nu ligt de nadruk bij gecontroleerde vocabulaires op
woordsystemen, vooral thesauri. Afschaffen van het ge-
bruik van dergelijke gecontroleerde vocabulaires heeft een
groot voordeel dat vooral directeuren aanspreekt: het
spaart veel geld. Het bouwen en onderhouden van gecon-
troleerde vocabulaires is duur, om nog maar te zwijgen
van het ontsluiten van documenten met deze middelen
door indexeerders. Het via algoritmen gebruiken van
woorden uit de tekst van documenten om de documenten
op onderwerp terug te vinden is veel goedkoper, wanneer
de benodigde programma’s eenmaal zijn geschreven.
De door Sparck Jones bedoelde eenvoudige programma’s
voor onderwerpsontsluiting zijn programma’s die uit tek-
sten a-priori woorden selecteren en eventueel enigszins
bewerken. Deze woorden fungeren vervolgens als tref-
woorden waarop gezocht kan worden. Zij maken gebruik
van de relatie tussen de frequentie van de woorden in de
tekst en de frequentie van dezelfde woorden in alle tek-
sten van de collectie. Het moge duidelijk zijn dat dergelij-
ke programma’s alleen goed kunnen werken bij relatief
kleine collecties in een afgebakend domein. De experi-
menten waarop zij steunen, maakten inderdaad gebruik
van kleine bestanden – enige duizenden documenten – in
beperkte domeinen.
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Bij klassieke onderwerpsontsluiting – met de hand of met
behulp van computerprogramma’s – wordt aan documen-
ten een relatief gering aantal termen toegevoegd, waarvan
verondersteld wordt dat zij de inhoud van het document
nauwkeurig weerspiegelen. Hierbij is het irrelevant of de
termen aan het document worden ontleend of vanuit een
gecontroleerd vocabulaire aan de tekst worden toegekend.
Bij handmatig ontsluiten worden meestal gecontroleerde
vocabulaires gebruikt, bij automatisch ontsluiten is ontle-
ning gangbaar. Computerprogramma’s voor het toeken-
nen van termen uit gecontroleerde vocabulaires bestaan
wel, maar zijn erg zeldzaam (voor een voorbeeld zie Bie-
bricher et al., 1988; zie echter ook elders in dit blad).

Full-text zoeken
Full text searching is iets anders: alle woorden van een do-
cument fungeren als zoekterm. Oorspronkelijk werkten
vrije-tekst-systemen met eenvoudige zoekalgoritmes
waarbij zoektermen vergeleken werden met de woorden
in de tekst. Booleaanse algebra, truncatie en nabijheids-
zoeken waren daarbij vaak wel mogelijk. Een belangrijke
ontwikkeling was het opkomen van probabilistische informa-
tion retrieval. Deze berust op het meten van de frequentie
van woorden in relevant en niet-relevant geachte docu-
menten en het geven van gewichten aan de verschillende
termen. De idee hierachter is dat termen die veel voorko-
men in relevante documenten en weinig in niet-relevante
goede zoektermen zijn. Een eenvoudige variant die veel
opgang gemaakt heeft, berust op de frequentie van de
woorden binnen de betreffende tekst alleen. Als een
woord in de zoekvraag vaak in een bepaald document
voorkomt, krijgt dat document een hoger gewicht met be-
trekking tot de betreffende vraag dan een document waar-
in het zoekwoord minder frequent voorkomt.
Een probleem bij vrije-tekst-systemen is echter dat het-
zelfde begrip op vele manieren kan worden uitgedrukt.
Een dictator is hetzelfde als een tiran of een heerser die met
harde hand regeert. Om niet steeds hetzelfde woord te ge-
bruiken, kan een auteur deze drie en nog meer uitdruk-
kingen voor hetzelfde gebruiken in een document. De we-
gingsalgoritmen kunnen hiermee geen rekening houden.
Het kan ook zijn dat de auteur steeds over tirannen
spreekt en de zoeker steeds over dictators. Het document
wordt dan met de eenvoudige vrije-tekst-systemen niet
gevonden. Het kan ook andersom: een woord kan vele
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verschillende betekenissen hebben. Zoeken in een Neder-
landstalig bestand met bijvoorbeeld bot kan – naast waar-
schijnlijk alle relevante documenten – vele niet-relevante
documenten opleveren als alleen documenten over de wij-
dingszalen van Thaise tempels gezocht worden.
Zoeken met vrije-tekst-systemen levert vaak een hoge
vangst op met echter een lage precisie. Van alle relevante
documenten wordt een groot aantal gevonden; van alle
gevonden documenten – de opbrengst – is echter slechts
een relatief klein deel relevant. Volgens onderzoeken
geldt bij de eenvoudige systemen algemeen: vrije-tekst-
systemen leveren een hoge vangst bij een lage precisie;
klassieke onderwerpsontsluiting levert een slechtere
vangst, maar een betere precisie. Onomstreden is de uit-
spraak over vrije-tekst-systemen echter niet, er bestaan
ook onderzoeken waarbij juist een lage vangst gepaard
gaat met een hoge precisie (Czeck, 1998).
Gewenst is een vrije-tekst-systeem dat een goede vangst
paart aan een goede precisie. Dit is met name van belang
voor zeer grote verzamelingen, zoals het Internet of na-
tionale catalogi. In de volgende paragraaf worden enige
gebruikte methoden besproken. Bij al deze methoden
worden aan de oorspronkelijke tekst geen zoektermen
toegevoegd, zoals bij de klassieke onderwerpsontsluiting.

Verbeteringen in full-text systemen
Een eerste methode is het gebruik van Booleaanse alge-
bra. Zoek met meerdere woorden die alle tegelijk in het
document moeten voorkomen. Bedenk echter dat zoeken
met bot AND Thailand ertoe kan leiden dat er veel gemist
wordt. Waarom zou in een artikel over een bot in Bang-
kok of een andere Thaise locatie het woord Thailand
voorkomen? De enige verwijzing naar Bangkok zou De
Thaise hoofdstad ... kunnen zijn. Andere methoden in de-
zelfde sfeer zijn nabijheidszoeken en “wild cards”. Nabij-
heidszoeken is een strengere vorm van de Booleaanse AND.
De gevraagde woorden moeten niet alleen alle in het do-
cument voorkomen, maar ook binnen een bepaalde af-
stand van elkaar, of in dezelfde zin en dergelijke. Wild
cards zijn tekens die het mogelijk maken te zoeken op de-
len van woorden. Algo* zoekt naar alle woorden begin-
nend met algo.
Al iets verder gaan eenvoudige linguïstische en statistische
methoden, zoals het gebruik van algoritmen die woord-
stammen vaststellen, methoden voor het verwerken van

spellingsvarianten, het gebruik van woordfrequenties en
vraagexpansie, waarbij automatisch gezocht wordt naar
alle varianten van een term. Ook kan gebruikgemaakt
worden van algoritmen die documenten in de zoekfase
clusteren op basis van gemeenschappelijke kenmerken,
zoals auteurs, referenties naar andere documenten, of toe-
gekende onderwerpstermen.
De meeste van de genoemde methoden hebben als effect
dat de vangst beter wordt, maar het is allerminst altijd zo
dat de precisie ook toeneemt; zij zal waarschijnlijk zelfs
verslechteren. Van de genoemde methoden heeft alleen
het nabijheidszoeken altijd een verbeterde precisie tot ge-
volg, maar vaak ten koste van een slechtere vangst. Het
probleem bij grote collecties is juist de precisie: wat is het
waard dat alle relevante documenten in de collectie ge-
vonden zijn, wanneer zij zich verstopt hebben in tiendui-
zenden documenten, zoals bij het zoeken in het Internet
vaak voorkomt? Nodig zijn precisie verhogende instru-
menten. Naast het al genoemde nabijheidszoeken zijn er
andere. Veel voorkomend is een strenge vorm van nabij-
heidszoeken, het zogenaamde zoeken met een frase: alle
ingevoerde tekens inclusief de spaties moeten precies zo
in het document voorkomen. Voorbeeld: “an indicative or
an informative meaning” is strenger dan (indicative (4)
meaning) OR (informative (4) meaning). De nabijheidsvraag
vindt ook informative and indicative meaning.
Een ander middel dat de situatie verbetert, is een goede
ordening naar relevantie (relevance ranking). Hiermee
worden methoden bedoeld die de opbrengst ordenen naar
waarschijnlijke relevantie. De precisie blijft natuurlijk ge-
lijk, evenals de vangst, maar het is waarschijnlijk dat de
meeste relevante documenten vooraan de lijst van gevon-
den documenten vermeld zijn. De ordening kan gebaseerd
zijn op de frequentie waarmee de zoektermen in de docu-
menten voorkomen. Beter is het te zoeken naar documen-
ten waar de termen waarmee gezocht wordt in clusters re-
latief dicht bijeen voorkomen. Deze hebben een grotere
waarschijnlijkheid dat zij relevant zijn dan documenten
waarin de zoektermen meer verspreid voorkomen. In ze-
kere zin een mengsel van nabijheidszoeken en relevantie-
ordening.
Een volgende stap is zoeken met begrippen, in plaats van
met woorden (concept searching). Hierbij wordt een
vraag automatisch uitgebreid met synonieme uitdrukkin-
gen voor hetzelfde concept of cluster van begrippen.
Hierdoor is het mogelijk documenten op te sporen die de
zoektermen helemaal niet bevatten en toch relevant zijn
voor de vraag. Er zijn twee gangbare methoden voor be-
gripszoeken: met een uitvoerige thesaurus en met vector-
representatie. Beide hulpmiddelen kunnen automatisch
gebouwd worden wanneer een voldoende grote collectie
documenten voor ‘oefenen’ beschikbaar is (Joss, 1996).
Deze hulpmiddelen zijn ook bruikbaar voor meertalige
collecties, zoals verschillende artikelen in Voorhees (1998)
laten zien.
De methoden voor vrije-tekst-zoeken zijn sterk verbeterd
door de TREC-onderzoeken. Bij deze onderzoeken wor-
den grote collecties teksten met dezelfde vragen door-
zocht met verschillende zoekprogramma’s (Voorhees,
1998; Sparck Jones, 1995). De methoden gebruikt in de
‘intelligente’ zoekprogramma’s lijken erg sterk op de me-
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thoden gebruikt bij automatisch indexeren. In zekere zin
kan men zeggen, dat het indexeren door deze program-
ma’s naar de zoekfase verschoven wordt. Het voordeel is
dat de ‘indexering’ daardoor wordt afgestemd op de vraag.
De resultaten zijn dan ook bij uitvoerige vragen beter dan
bij eenvoudige vragen die slechts uit enkele woorden be-
staan.

De beste methode
Terug naar de in de inleiding gestelde vragen. Ondanks
alles wat hierboven gezegd is, is het antwoord niet een-
voudig te geven, of eigenlijk toch: het hangt ervan af...
In de eerste plaats moet er voldoende tekst beschikbaar
zijn. In catalogi van allerlei aard is dat niet het geval. Zoe-
ken met alleen woorden uit de titel is niet zeer effectief
(Voorbij, 1997; Voorbij, 1998), een of andere vorm van
klassieke onderwerpsontsluiting is nodig. De vraag is of
dat moet geschieden met complexe vocabulaires, zoals de
UDC of omvangrijke thesauri. Bij kleine collecties in af-
gegrensde domeinen werken eenvoudiger methoden, zoals
een grove classificatie aangevuld met sleutelwoorden ont-
leend aan het document of toegekend. Een uitgebreide
controle van het vocabulaire is niet nodig, een aantal een-
voudige regels over de vorm van de termen is genoeg, ze-
ker als gewerkt wordt met een zekere redundantie, dat wil
zeggen dat synoniemen als sleutelwoorden voor hetzelfde
document toegelaten worden.
Het is wel nodig dat de zoeker handig is in het zoeken,
maar dat geldt algemeen. Zonder een zekere ervaring en
handigheid bij het zoeken komt men niet ver. Voor grote,
universele collecties werkt het in zekere mate ook: gebruik
een grove classificatie en vul aan met sleutelwoorden. Zie
voor een voorbeeld van een dergelijk systeem Voorbij
(1982). Dat het bij kleine collecties vaak beter werkt dan
bij grote, ligt aan de deskundigheid van de indexeerders
op de betreffende domeinen.
Wanneer er genoeg tekst beschikbaar is, werken de mo-
derne vrije-tekst-systemen zoals ontwikkeld in de TREC-
experimenten (Voorhees, 1998) heel behoorlijk. Of een
handmatig systeem beter zou werken bij zeer grote verza-
melingen is eigenlijk niet te zeggen. Er zijn geen vergelij-
kende onderzoeken beschikbaar. Waarschijnlijk moet men
over zoekresultaten in zeer grote collecties, ontsloten met
gecontroleerde vocabulaires, echter niet te optimistisch
zijn. In ieder geval werken de methoden van de TREC-

experimenten duidelijk beter dan de eenvoudige vrije-
tekst-zoeksystemen die alleen gebaseerd zijn op Booleaan-
se algebra en nabijheidszoeken.
Gecontroleerde vocabulaires blijven een rol spelen. Clas-
sificaties blijven nodig wanneer fysieke documenten naar
onderwerp geordend moeten worden, verder zijn zij zeer
nuttig bij het naar domeinen opsplitsen van grote collec-
ties. Thesauri spelen een belangrijke rol bij een aantal me-
thoden van begripszoeken.

Laat mij eindigen met een citaat van Pauline Atherton
Cochrane (1985) dat eigenlijk nog niets aan actualiteit
heeft ingeboet: ‘The question is not free text vs. control-
led searching, nor is it Boolean vs. Non-Boolean searches.
The question is “How can we create a catalog that brings
works together, does not separate related subjects or con-
ceal information, and allows the user to search with ease
and little difficulty no matter whether the query is specific
or general.” If that is our focus than we may come closer
than Cutter did to the ideal catalogue.’
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