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Wim Albus en Hanneke Smulders

Doeltreffend zoeken in volledige teksten (2)

Full-text retrieval bij de
HavenInformatieBank

Bij full-text retrieval zijn recall en preci-
sie vaak volstrekt onvoldoende. Ont-
sluiting door middel van trefwoorden
is te arbeidsintensief. Voor dit dilemma
zoekt de HavenInformatieBank een
oplossing door het ontwikkelen van
topics die het full-text zoeken onder-
steunen. In dit tweede deel richtlijnen
en een evaluatie.

Een kort resumé. Bij het Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam zijn vele elektronische full-text bronnen be-
langrijk voor de bedrijfsvoering. De HavenInformatie-
Bank (HIB) streeft naar zoekresultaten met een hoge
recall en hoge precisie. De voor de HIB opgebouwde
Point-databank bevat nu ruim honderdduizend docu-
menten full-text. In het eerste deel van dit artikel in
Informatie Professional [2] nr. 2 ’98 schetsten wij de valkui-
len die de eindgebruiker van full-text databanken (opge-
bouwd in Topic) tegenkomt. Verder lieten wij zien wat
het gebruik van verschillende operatoren, ieder op zich-
zelf, waard is. Het zoeken naar een evenwicht tussen het
‘best match’ zoeken met zo veel mogelijk woord-
combinaties en het voorkomen van ambiguïteiten met
booleaanse operatoren zou uiteindelijk moeten leiden
tot een zo compleet mogelijke recall die ter zake is.
Maar wanneer is de recall nu eigenlijk voldoende? En
hoe komen we aan een juiste keuze uit het idioom om
een ‘dekkende’ TOPIC te bouwen?

De referentieverzameling

Wij gaan ervan uit dat de recall voldoende is, wanneer
bij uitbreiding van de zoekvraag géén nieuwe relevante
documenten meer aan het zoekresultaat worden toege-
voegd. In theorie is dan bijna niet te bewijzen dat een
TOPIC voldoende recall genereert; men zou alle woorden
en combinaties moeten testen om te kijken of ze nieuwe

relevante documenten toevoegen. In de praktijk van de
HIB beschikken we niet over een bewijs, maar wel over
redelijke indicaties of een TOPIC voldoet. Die ontlenen
we aan de referentieverzameling.

De referentieverzameling als richtlijn

De eerder besproken referentieverzameling heeft een maxi-
male precisie, maar de recall is niet noodzakelijkerwijs
honderd procent. Eerder gaat het om een groepje docu-
menten dat representatief is voor alle documenten in een
databank over een begrensd onderwerp.
De documenten in die verzameling gaan over een en
hetzelfde onderwerp, en zullen dus niet alleen veel
woorden, maar ook veel combinaties van woorden met
elkaar gemeen hebben. Van die combinaties zullen er
een aantal zijn, die verhoudingsgewijs in documenten
over andere onderwerpen significant minder voorko-
men. Dit houdt in dat zich reeds in de referentie-
verzameling de combinaties van woorden bevinden, die
ook voorkomen in documenten die nog niet zijn toege-
voegd aan de referentieverzameling, maar daar op grond
van hun inhoud wel in thuishoren.
Het is dan ook niet aannemelijk dat er een artikel over
offshore is, dat geen combinaties van woorden met
andere artikelen over offshore gemeenschappelijk heeft,
andere talen even buiten beschouwing gelaten. Met
andere woorden: als de referentieverzameling represen-
tatief genoeg is bevat ze ook woorden uit sommige van
de nog niet geïdentificeerde relevante documenten; in
feite vindt men praktisch al het relevante idioom al in de
referentieverzameling. In principe betekent dit, dat het
idioom uit de referentieverzameling een instrument is
om een ‘dekkende’ TOPIC op te bouwen. Is dat proces
voorbij, dan kunnen de nog niet gebruikte woorden en
de nog niet gebruikte combinaties van woorden uit de
referentiegroep worden ingezet om een TOPIC die gereed
is te ‘falsifiëren’, dus om aan te tonen dat de vangst
incompleet is.
De volgende procedure werd gevolgd om referentie-
verzamelingen representatief te maken: referentie-
verzameling samenstellen uit bekende relevante docu-
menten, woordfrequentielijst genereren, de zoekvraag
verbeteren met behulp van de woordfrequentielijst, en
de referentieverzameling verbeteren aan de hand van
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het nieuwe zoekresultaat. Deze excercitie zou men moe-
ten herhalen totdat de resultatenlijst geen nieuwe docu-
menten meer bevat die de representativiteit van het
zoekresultaat verhogen.
Om te zorgen dat de eenmaal opgebouwde TOPIC up-to-
date blijft, zou deze procedure periodiek ook met die
TOPIC moeten worden herhaald om er nieuwe woorden
over het betreffende onderwerp aan te kunnen toevoe-
gen. Dit moet des te vaker naarmate de inhoud van de
betreffende databank sneller groeit of verandert. Door
nieuwe documenten over een onderwerp te bekijken,
kan men bovendien met behulp van de zoekwoord-
markeringen (highlights) nagaan of woorden in de TOPIC

voldoende met andere woorden gecombineerd zijn.
De opgave waar we nu voor stonden was niet langer: hoe
identificeren we het ‘kernidioom’ uit de referentie-
verzameling, maar: hoe vinden we díe combinaties van
kernwoorden die samen het onderwerp dekken en een
zo goed als volledige recall bewerkstelligen? Het pro-
bleem is immers, dat ook met slechts honderd woorden
(de omvang van een kerngroep, van relevant idioom uit
een referentieverzameling) onhandelbaar vele combi-
naties van twee en drie woorden kunnen worden ge-
maakt.

Richtlijnen voor het maken
van TOPICS

Voor het maken van TOPICS werken we met vijf richtlij-
nen. Als eerste daarvan hanteren we de mate van zelf-
standigheid van een woord. Zelfstandige contribuanten
(dragen belangrijk bij aan de recall zonder noemens-
waardige ruis) worden ook uitsluitend zelfstandig ge-
bruikt (in de vorige aflevering zijn we daarop ingegaan).

Contribuanten en determinanten

De tweede richtlijn, het groeperen van onzelfstandige

contribuanten, behoeft wat meer toelichting. De nega-

tieve invloed van onzelfstandige (of ‘vervuilende’)
contribuanten op de precisie van het zoekresultaat, is te
verkleinen door de combinatie van een onzelfstandige
contribuant met enkele woorden die de betekenis van de
contribuant determineren. Een voorbeeld:
(vergunning*)<and>(Noordzee,olie,gas). Hier vormen
‘Noordzee’, ‘olie’ en ‘gas’ de determinanten. (Consta-
teer dat hier geografische en productaanduidingen door
elkaar worden gebruikt.)
Dit zoekvraag-model kon vaak succesvol worden toege-
past, ook voor incidentele zoekvragen:

Onderwerp:  de chemie-activiteiten van Shell.
Zoekvraag: Shell<and>(chem*,surfactants,agroche-
micals,epichloorhydrine,polyvinyl*).
Onderwerp: hout als bouwmateriaal en handelsproduct.
Zoekvraag: hout<and>(balken,deklading,grenen, hard-
hout, houthandel*,bouwmateria*).

Hierdoor kwam de gedachte op om niet alleen determi-
nanten bij elkaar te zetten, maar dat ook te doen met die
contribuanten die dezelfde determinanten nodig heb-
ben. Bijvoorbeeld: (concessie,platform,vergunning)
<and>(Noordzee,olie,gas). Met deze zoekvraag wordt
een document al geselecteerd als het uit elk groepje niet
meer dan één woord bevat. Tegelijk kunnen met deze
zoekvraag al negen combinaties van een contribuant en
een determinant worden geselecteerd. Voegt men een
contribuant toe aan een groepje, dan neemt het aantal
combinaties natuurlijk sterk toe. Maar deze aanpak
heeft wel een gebrek: de combinatie ‘vergunning<and>
platform’ is niet beschreven in bovenstaand voorbeeld,
de combinatie ‘Noordzee<and>olie’ evenmin, terwijl
ze wel zouden kunnen bijdragen aan de recall. Er moet
dus een keuze worden gemaakt uit zinvolle en minder
zinvolle combinaties.

Zinvolle en minder zinvolle combinaties

Door het idioom te groeperen in woordcombinaties,
sluit men die combinaties uit waarvan de gebruiker
redelijkerwijs minder te verwachten heeft dan van an-
dere. Bijvoorbeeld:
‘vergunning<and>concessie’, of ‘Noordzee<and>
Waddenzee’ leveren als zoekvraag een minder goed
resultaat op dan ‘vergunning<and>Noordzee’. Dat lijkt
vanzelfsprekend, maar opnieuw zit er nog een slangetje
onder het groen: sommige woorden (zowel contribuanten
als determinanten) blijken meer ruis op te leveren dan
andere. De woorden ‘veld’ en ‘blok’ kunnen wel bijdra-
gen aan de recall, maar dan in combinatie met ten
minste twee andere woorden, anders genereren ze ook
ruis. Passen we hier de richtlijn van zelfstandigheid toe,
dan heeft dat tot gevolg dat voor de combinatie van twee
clusters alleen woorden worden gebruikt die, in combi-
natie met één ander woord, geen ruis genereren (maar
wel recall).
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Als alle zinvolle combinaties van twee in de TOPIC

opgenomen zijn en de recall is nog niet volledig, dan pas
worden met de overgebleven woorden uit het kern-
idioom combinaties van drie gemaakt. Hiermee is een
belangrijk aantal minder zinvolle combinaties al uitge-
sloten. Het aantal mogelijke zinvolle combinaties dat
overblijft, is dan echter nog steeds veel te groot.

Zoekend naar een derde richtlijn blijkt het nuttig te zijn
het idioom niet alleen te groeperen in combinaties van
contribuanten en determinanten, maar ook in combina-
ties van de verschillende aspecten van het onderwerp. In
feite is daarmee al een begin gemaakt op het moment dat
minder zinvolle combinaties (Noordzee<and>Wadden-
zee) werden uitgesloten. Nu worden ook geografische en
productaanduidingen (Noordzee, olie), die eerst samen
werden gebruikt, in afzonderlijke groepen geplaatst.

Analyse van een onderwerp levert algauw een aantal
aspecten op waarnaar het kernidioom kan worden ge-
groepeerd. Een voorbeeld: in de offshore gaat het om
een proces waarbij mensen op een bepaalde plaats, met
bepaalde hulpmiddelen, met toestemming bepaalde stof-
fen produceren. Uitgewerkt in concretere woorden:

Locatie: continentaal plat, Noordzee, Waddenzee.
Hulpmiddelen: bentoniet, seismisch onderzoek, be-

voorrading.
Voorwaarden: vergunning, concessie, toestemming.
Producten: olie, gas, boorgruis, boorspoeling.

Als mogelijke combinaties voor de zoekvraag levert dat
op:
(voorwaarden)<and>(locatie);
(voorwaarden)<and>(producten);
(locatie)<and>(producten).

We streven naar die combinaties die een maximum aan
recall paren aan een minimum aan ruis. Wanneer een
combinatie van twee clusters onverhoopt toch ruis ople-
vert, dan hoeft ze niet direct te worden verworpen. Door
te definiëren dat woorden uit de betrokken clusters
binnen een bepaalde afstand van elkaar voor dienen te
komen, is het in veel gevallen goed mogelijk de ruis uit
te sluiten. In plaats van de AND wordt dan een nabijheids-
operator gebruikt, zoals de NEAR: tussen opgegeven
woorden mogen niet meer dan 1.024 andere woorden
voorkomen.
In de uiteindelijke TOPIC worden dus die combinaties
opgenomen die zonder ruis bijdragen aan de recall. Een
uitgewerkte TOPIC zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen
zien:
<any>
offshore*
(voorwaarden)<near>(producten)
(locatie)<near>(producten)
(voorwaarden)<near>(locatie)<near>(hulpmiddelen).

Deze vier SUBTOPICS vormen hier samen de totale TOPIC.
Deze SUBTOPICS worden met ANY met elkaar verbonden
tot één TOPIC. De ANY functioneert als de OR, maar is
geen variabele in de berekening van de score per docu-
ment. Terzijde: in verband met ‘voorrangsregels’ voor
operators mag na een ANY geen AND worden gebruikt.
Daarom zijn (voorwaarden) en (producten), evenals de
andere combinaties, door een nabijheidsoperator ver-
bonden.
Voorgaande TOPIC selecteert documenten waarin
‘offshore’ voorkomt, of waarin bijvoorbeeld ‘Noordzee’
en ‘olie’ voorkomen. De combinatie (voorwaarden)
<near>(locatie) moest worden uitgebreid met een derde
aspect om geen ruis te genereren. Door het gebruik van
de ANY - die immers geen score oplevert - geeft deze
TOPIC geen zoekresultaat dat gesorteerd is op afnemende
volgorde van relevantie. Dat is ook niet nodig, omdat het
gehele zoekresultaat relevant zal zijn. En dan is een
sortering op bijvoorbeeld datum veel zinvoller voor de
eindgebruiker.
De zoeker die deze TOPIC combineert met een eigen
vraag, krijgt overigens weer wel een resultatenlijst waarin
aan de documenten een score is toegevoegd. De scores
worden dan gebaseerd op de woorden in de zoekvraag.
Men kan uiteraard vele aspecten van een onderwerp
onderscheiden. Als richtlijn geldt: niet meer aspecten
meenemen dan nodig is om goede recall en precisie te
bereiken. Naarmate de databanken waarin moet wor-
den gezocht heterogener van aard zijn, zullen in een
TOPIC meer aspecten moeten worden onderscheiden om
tot goede resultaten te kunnen komen.
Vatten we de richtlijnen voor het maken van combina-
ties samen, dan ontstaat het volgende beeld:
1. De zelfstandige woorden worden tot SUBTOPICS ge-

maakt.
2. Is de recall dan niet volledig, dan worden er ook

clusters van onzelfstandige zoekwoorden, gecombi-
neerd met clusters van determinanten als SUBTOPIC,
toegevoegd.

3. Is de recall dan nog niet volledig, dan worden de
genoemde clustercombinaties gegroepeerd tot twee
clusters van woorden die belangrijke aspecten van het
onderwerp representeren.

4. Combinaties van twee clusters die ruis opleveren
worden, indien mogelijk, verbeterd met een
nabijheidsoperator.

5. Is de recall na de genoemde stappen nog niet volledig,
dan worden combinaties van drie clusters gemaakt.

De huidige praktijk: is deze
manier van werken zinvol?

Het voorgaande maakt duidelijk, dat het naar onze
mening in principe mogelijk is TOPICS te maken voor
zoekvragen met een aanvaardbare recall en precisie. In
een TOPIC wordt hiertoe het kernidioom van een bepaald
onderwerp gecombineerd op basis van aspectclusters
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met booleaanse en met niet-booleaanse operatoren.
Vooral gebruikers die gedurende enige tijd een specia-
listisch onderwerp willen volgen vinden baat bij een
speciale TOPIC. Daarnaast zet de HIB nu ook TOPICS in
om grote news-feeds zoals Reuters en ANP te filteren op
informatie over havens, goederenstromen en transport.
Zowel ANP als Reuters bieden de mogelijkheid rubrie-
ken te selecteren, zodat men niet alle informatie die deze
diensten bieden ontvangt. De HIB maakt gebruik van
die rubrieken. Het resultaat van die selectie-via-rubriek
is echter nog te grof; van de ruim 27.000 artikelen die de
HIB gedurende het laatste halfjaar van Reuters ontving,
zijn er 3.500 van direct belang voor een van de bedrijfs-
processen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotter-
dam. Deze berichten met een hoog ‘Rotterdam-gehalte’
worden via een TOPIC in een aparte collectie gezet,
waarin het beter zoeken is door het geringere aantal
documenten binnen een afgebakend domein. In beide
toepassingen biedt een uitgekiende TOPIC de eind-
gebruiker een grote kans op een aanvaardbare recall en
precisie.
Van alle factoren die bepalen of een document geselec-
teerd wordt en bovendien op een voor de gebruiker
zichtbare plaats in de resultatenlijst verschijnt, is
relevantiescore in Topic veel minder belangrijk dan het
gebruik van juiste en voldoende (combinaties van) zoek-
woorden. Dat betekent niet dat relevance ranking geen
nut kan hebben. Zo is er soms behoefte aan een TOPIC

over een onderwerp dat in z’n geheel voor medewerkers
van belang is. Dat is voor het Havenbedrijf bijvoorbeeld
het geval met de Betuwelijn. De TOPIC over dat onder-
werp kent aan documenten een hogere score toe naar-
mate ze meer idioom bevatten met betrekking tot spoor,
goederen en andere relevante aspecten. En documenten
waarin die aspecten niet voorkomen, maar waarin de
Betuweroute alleen even wordt aangehaald (en dat zijn
er honderden) komen zelfs niet in de resultatenlijst.
Maar over het algemeen is de informatiebehoefte van de
medewerkers zo sterk wisselend, dat een TOPIC met een
al te uitgesproken relevance ranking misleidend of hin-
derlijk zou zijn. De score van documenten in het zoek-
resultaat is dan ook meestal bijzaak. Daarom produce-
ren de meeste HIB-TOPICS een resultatenlijst waarin alle

documenten even hoog scoren. Dergelijke TOPICS bie-
den de gebruiker een gefilterde verzameling documen-
ten aan. Zo’n resultatenlijst kan het best op datum
gesorteerd worden, omdat de scores toch hetzelfde zijn.
Wanneer de gebruiker echter een eigen zoekvraag com-
bineert met zo’n TOPIC, dan wordt er alsnog per docu-
ment een eigen score gegenereerd. Het prettige voor de
gebruiker is nu, dat die score afhankelijk is van de
zoekwoorden die de gebruiker zelf heeft gekozen. De
accenten die de medewerker op dat moment wenst te
leggen tellen mee in de score. Bijvoorbeeld: de zoek-
vraag die de TOPIC ‘Overslagresultaten’ combineert met
de naam ‘Hamburg’, zorgt ervoor dat alle documenten
over ‘overslagresultaten in de haven van Hamburg’
boven in de zoekresultatenlijst terechtkomen. Ander
voorbeeld: de zoekvraag die de TOPIC ‘Overslagresultaten’
combineert met de topic ‘Europese havens’, zorgt er-
voor dat alle documenten over ‘overslagresultaten in alle
havens van Europa, inclusief Hamburg’, worden gese-
lecteerd.
Bij de HIB is menige test uitgevoerd. Over het algemeen
rechtvaardigen de resultaten de huidige werkwijze.
Omdat de verschillende tests voor anderen niet herhaal-
baar zijn, beperken we ons hier tot onze belangrijkste
bevindingen.
Met AND verbeterde vragen wonnen het steeds van
dezelfde vragen zonder het gebruik van de AND-opera-
tor. Het verschil werd het meest duidelijk wanneer de
resultatenlijst op datum is gesorteerd: in de bovenste
regionen van de lijst prijken bij de vragen die uitsluitend
de ACCRUE gebruiken beduidend meer irrelevante arti-
kelen. Maar ook wanneer score het eerste sorteercriterium
is, lagen de ‘AND’-vragen voor. De MANY-operator zorgde
er namelijk menigmaal voor dat documenten waarin
‘koper’ (zie kader ‘vraagformuleringen’) niet voorkwam
toch geselecteerd waren, doordat een van de andere
zoekwoorden erg frequent voorkwam. In de met AND

verbeterde vragen komen zowel de ACCRUE, als de MANY

meer tot hun recht.
Het splitsen van woorden in groepen heeft des te meer
effect naarmate men meer verwante woorden aan de
groepen toevoegt. Door de verschillende groepen ver-
volgens aspectgericht te combineren, komen er docu-
menten in het zoekresultaat die met een andere vraag-
stelling niet worden gevonden.

Verbeterpunten

Ook al is Topic geen systeem dat na aanschaf en instal-
latie meteen volledig functioneert, het doet grotendeels
wat wij ervan verlangen. Althans, als wij - de klant - het
naar de behoefte van de eindgebruikers ombouwen.
Maar er blijven wensen voor verbeteringen.
De hier beschreven aanpak is nog niet helemaal uitge-
kristalliseerd. Daarom is het van belang deze manier van
werken met woorden tot een nog meer volwassen rou-
tine te laten uitgroeien. Hiervoor zijn verschillende

Vraagformuleringen

ACCRUE: koper,lood,metaal,metalen,zink
(de ‘best match’-operator)

ACCRUE plus AND: koper<and>(lood,metaal,metalen, zink)
(In zuiver booleaanse taal: koper
<and>(lood or metaal or metalen or
zink)

MANY: ‘Modifier’ voor de frequentie van een
woord in een document, kan tijdens
de samenstelling van een topic naar
believen worden aan- of uitgeschakeld.
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hulpmiddelen nodig. Voor wat betreft het programma
Topic is het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
afhankelijk van de leverancier, Verity. De HIB stelt zich
voor daarnaast maatwerkoplossingen te bedenken die
buiten Topic om worden gebruikt.

Eigen maatwerk

Bij eigen maatwerk denken wij met name aan:
• tekstfaciliteiten voor TOPICS;
• administratie van de TOPICS;
• zoekleiding;
• meertaligheid.

• Tekstfaciliteiten voor TOPICs

Onder deze noemer moet door de HIB een aantal
programma’s worden ontwikkeld waarmee op snelle
wijze relevant idioom kan worden geselecteerd en ge-
manipuleerd. Er zijn al enkele programma’s beschik-
baar, maar het gebruik is nog weinig gestroomlijnd. Het
zou ook een verbetering zijn als die idioom-
extractiesoftware zodanig kan worden ingezet op een
door de eindgebruiker aangemerkt relevant document
of groep documenten, dat dit idioom wordt vergeleken,
en eventueel aangevuld, met de reeds bekende idioom-
verzamelingen.

• Administratie van de TOPICs

De administratie van de TOPICS door de editor is op zich
voldoende, maar er is niet voorzien in het opslaan en
bijhouden van aantekeningen over individuele TOPICS

(zoals hun definitie, het bereik, verbanden met andere
TOPICS, datum van productie). Ook hiervoor wordt door
de HIB een hulpmiddel gemaakt.

• Zoekleiding

Voor de niet-geroutineerde gebruiker zijn de gemaakte
TOPICS onvoldoende toegankelijk; de zoekleiding die het

huidige programma biedt schiet ronduit tekort. Als men
een willekeurig woord uit een TOPIC intikt, dan wordt
men niet geattendeerd op het bestaan van die TOPIC.
Aan een hulpmiddel dat de gebruiker tegemoet komt
wordt intussen gewerkt.
Een mogelijke oplossing (wordt nog onderzocht) kan er
uit bestaan dat de eindgebruiker een zeer relevant docu-
ment of deel van een document als zoekvraag opgeeft,
waarna de zoeksoftware zelf de relevante TOPICS erbij
betrekt en aan de gebruiker ter keuze aanbiedt.

• Meertaligheid

Om met de TOPICS multi-linguaal te kunnen zoeken, zal
de documentalist zelf binnen de TOPIC alle gewenste
vertalingen van de opgenomen termen moeten verzor-
gen. Een multi-linguale thesaurus zou hier een goed
hulpmiddel zijn. De TOPICS zonder meer vertalen is niet
zinvol; in de praktijk is gebleken dat naast de betekenis
ook de functie van de woorden (in zinnen en in combi-
naties) kan verschillen. Dergelijke verschillen zullen ook
in een TOPIC tot hun recht moeten komen. Nu is voor
belangrijke onderwerpen zowel een Nederlandse als een
Engelse en een Duitse TOPIC gemaakt.

Operatoren

Bovengenoemde zaken zijn door of in opdracht van de
HIB te ontwikkelen. Anders ligt het met de operators in
Topic. Daarvoor is de HIB afhankelijk van de keuzes
van de softwareleverancier.
Onze eerste wens: het stemmingsmechanisme in Topic
moeten kunnen worden uitgezet, omdat het nu het
zoekresultaat van incidentele zoekvragen beïnvloedt op
een voor de gebruiker ondoorzichtige wijze.
Dan een tweede wens. We hebben al eerder het metaal
koper genoemd, waarbij we geen verwarring willen met
‘koper’ in de zin van ‘klant’. Er zijn veel onderwerpen
(zoals metalen, levensmiddelen en rederijen) waarbij het

Ontwikkelingen

Joop van Gent (TNO-TPD) verwacht dat de inhoudelijke ontsluiting een geweldige vlucht zal nemen in geautomatiseerde, door
taaltechnologie ondersteunde methoden. Zie: Taaltechnologie in information retrieval / Joop van Gent. - In: Emnet, 21 (22 nov.
1997); p. 6-8.
Thijs Chanowski (Medialab) constateert dat langzamerhand de ‘fuzzy’ ontsluiting van content terrein begint te winnen en dat
de bijbehorende patroonherkenningsmethoden en -technieken de sleutelstatus krijgen die hen toekomt. Zie: www.medialab.nl.
Verschillende indexeertechnieken en de combinatie daarvan brengen een geheel van krachtige zoekfunctionaliteiten
dichterbij. Zo streeft men bij het Medialab naar een synergie tussen ‘spellingspermissiveness’, vectorisering en een
machinematig semantisch netwerk. Door deze mix van ontsluitingstechnieken te combineren met een uitgebreide automa-
tische registratie van de interesses en handelingen van de eindgebruiker, zal er wellicht minder tijd hoeven te worden gestopt
in het construeren van TOPICS.
Zie: Liquid Solutions, meerwaarde à la Origin Medialab / Jaap Bloem.www.medialab.nl/Press/informatie/informatie.html,
1998.
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vóórkomen van meerdere vertegenwoordigers van de
soort een betrouwbare aanwijzing geeft dat ambigue
woorden de gewenste betekenis hebben. Een voorbeeld:
komen meer dan drie rederijen in één artikel voor, dan
is het aannemelijk dat het gaat om samenwerking tussen
rederijen (een belangrijk onderwerp in Brussel en in
scheepvaartkringen). Een dergelijk cluster van woorden
is niet goed te splitsen in zinvolle en minder zinvolle
combinaties. Er zou daarom een operator moeten ko-
men die documenten selecteert wanneer een zeker aan-
tal woorden van de opgegeven cluster binnen een be-
paalde afstand van elkaar voorkomen. In de definitie
van het onderwerp is dan opgenomen, dat niet een
afzonderlijke rederij dient te worden geïdentificeerd,
maar verschillende rederijen tegelijk. De selectie van
artikelen over individuele rederijen gebeurt door de
TOPIC voor die afzonderlijke rederij te gebruiken.

Conclusie

Verity’s Topic biedt een aantal instrumenten, waarmee
betrouwbaar informatie kan worden teruggevonden,
mits men de moeite neemt relevant idioom te identifice-
ren en te structureren. Met dat idioom worden dan
informatiestromen gefilterd en TOPICS gemaakt.
Zoekvragen waarin de gebruiker de ACCRUE toepast, zijn
effectiever in de gefilterde collecties. Die vragen, en de
ACCRUE-operator daarin, zijn ook effectiever als ze met
een TOPIC van de hier beschreven opbouw worden

gecombineerd. Deze relatief eenvoudige manier van
intelligent zoeken in volledige teksten is beschikbaar
voor de eindgebruiker van de HIB zonder dat elk docu-
ment vooraf is voorzien van trefwoorden.
Het uitgangspunt dat je voor je werk op je zoekresultaten
moet kunnen vertrouwen, betekent dat de medewerkers
van de HIB ook in de nabije toekomst TOPICS zullen
moeten bouwen en onderhouden. In ieder geval totdat
er een probabilistisch, vectoriserend en taalgevoelig
zoekprogramma opduikt dat zodanig kan putten uit
taal- en economische/haven-vakwoordenboeken, dat
de statistische berekeningen voor de contextbepaling
(disambiguïteit) en de inhoudelijke analyse van de docu-
menten betrouwbaar zijn. De ontwikkelingen in die
richting zijn zeer interessant, maar kunnen in de context
van dit artikel alleen maar worden aangestipt (zie kader
‘ontwikkelingen’).
Het zal ook in de nabije toekomst wenselijk zijn dat
zoekprogramma’s hun gebruikers voldoende instrumen-
ten verschaffen om het gekochte programma aan te
passen en uit te bouwen tot een instrument dat voor de
situatie van de klant geschikt is.
Wij hebben het idee dat de in dit artikel behandelde
aanpak met de nodige veranderingen ook in andere
zoekprogramma’s goede hulpmiddelen kan opleveren.
We sluiten daarbij beslist niet uit dat er andere manieren
mogelijk zijn die, met vergelijkbaar of beter resultaat, de
retrieval in full-text bestanden kunnen verbeteren. Reac-
ties zijn ons wat dat betreft welkom.

Het Rotterdamse havengebied. Foto: De Jong & Van Es




