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HET DOEL VAN information retrieval (IR) is eindgebrui-
kers eenvoudige en effectieve toegang te geven tot

grote hoeveelheden veelal ongestructureerde informatie.
Deze informatie was oorspronkelijk alleen tekstueel maar
is tegenwoordig vaak multimediaal.
De gebruiker heeft een bepaalde informatiebehoefte, die
vervuld kan worden door relevante documenten. Dit ge-
beurt in een aantal stappen. De inhoud van de aanwezige
documenten wordt beschreven. Dit wordt karakteriseren
of indexeren van documenten genoemd. Per document
hoeft dit slechts eenmaal te gebeuren. Vervolgens formu-
leert de gebruiker zijn informatiebehoefte in een zoek-
vraag (query). Dan worden de zoekvraag en de karakterise-
ringen van de documenten vergeleken (matching). Docu-
menten die een grote gelijkenis hebben met de zoekvraag,
worden opgeleverd als relevante documenten en gepre-
senteerd aan de gebruiker.
Als reactie op de aangeboden documenten kan de gebrui-
ker soms expliciet aan het systeem duidelijk maken welke
(niet) relevant zijn. Dit heet relevance feedback en wordt
door het systeem gebruikt om vervolgens betere resulta-
ten (meer relevante, minder irrelevante documenten) aan
te bieden. Dit gebeurt door de zoekvraag op basis van de
feedback aan te passen. Het is natuurlijk van belang hoe
automatisch die aanpassing plaatsvindt. In huidige IR-sys-

temen gebeurt dit vaak (semi-)automatisch. De nieuwe
zoekvraag levert weer een aantal documenten op, waarop
de gebruiker opnieuw relevance feedback kan geven. Zo
wordt de zoekvraag dus interactief en iteratief
ge(her)formuleerd.

Geschiedenis
Ondanks de inzet van Hugo de St. Caro begint geautoma-
tiseerde ontsluiting van informatie pas na de Tweede We-
reldoorlog. Vanaf het verschijnen in 1945 van Vannevar
Bush’s visionaire artikel “As we may think” (Bush, 1945) is
veel theoretisch en praktisch werk verricht naar het op-
slaan en ontsluiten van informatie. Dr. Vannevar Bush
(1890-1974), wetenschappelijk adviseur van president
Roosevelt, kijkt de toekomst in en ziet onder andere Me-
mex, een persoonlijke, geautomatiseerde uitbreiding op
het menselijk geheugen. Memex ondersteunt associatieve
selectie, adaptatie van gegevens aan persoonlijke wensen
en combinatie van verschillende teksten.

De ontwikkeling van IR, weergegeven met een tijdsbalk in
figuur 2, kan grofweg worden verdeeld in twee fasen.
Ontwikkeling van ideeën en technieken In de eerste fase,
lopend van “Bush” tot halverwege de jaren zeventig, wor-
den belangrijke technieken en ideeën ontwikkeld en uitge-
werkt in de wetenschappelijke wereld. Hoewel Calvin
Mooers de term “Information Retrieval” in 1950 introdu-
ceert (Mooers, 1950), kan het vakgebied in die tijd beter
worden beschreven als “data retrieval”. Dit omdat ge-
werkt werd met informatie over documenten, zoals auteur,
titel en plaatscode, in plaats van de informatie in docu-
menten. De inhoud van documenten wordt pas op grote
schaal meegenomen vanaf het moment dat automatische
indexering gebruikt wordt. Dit wordt in de tweede helft
van de jaren vijftig bij IBM ontwikkeld. De ICSI-confe-
rentie in Washington (1958) markeert de start van IR zo-
als we het nu kennen.
Een aantal jaren daarvoor zijn al maten geïntroduceerd om
de effectiviteit van IR-systemen uit te drukken. Recall, datFiguur 1. Information retrieval-paradigma
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aangeeft hoe goed het systeem de relevante documenten
gevonden heeft, en de pertinency factor, duidend op hoe
goed het systeem irrelevante documenten heeft weggela-
ten. Rond 1965 wordt de term pertinency factor vervangen
door precisie, zoals het nu nog steeds wordt gebruikt.
De meeste IR-systemen uit de begintijd gebruiken Boole-
aanse operatoren (AND, OR en NOT) om zoekvragen te
structureren. In het begin van de jaren zestig wordt het
Vector Space Model geïntroduceerd. Dit model heeft een
geometrisch in plaats van een logisch uitgangspunt. Dit
wordt later uitgelegd. Het bekendste systeem dat geba-
seerd is op dit model is het succesvolle SMART-systeem
(Salton en McGill, 1983). In de jaren zestig worden door

wijlen Gerard Salton en zijn groep uitgebreide experimen-
ten gedaan met dit systeem. Rond dezelfde tijd beginnen
de eerste statistische benaderingen van IR. Karen Sparck
Jones en Steven Robertson vervullen hierin een belangrij-
ke rol. Het zou echter tot 1977 duren voordat Robertson
zijn befaamde “Probability Ranking Principle” zal poneren
(Robertson, 1977). In een volgende paragraaf wordt be-
schreven hoe dit principe in IR wordt toegepast.
Ondertussen worden grootschalige experimenten met IR-
systemen opgezet. De Cranfield-testen worden gezien als
mijlpalen in het evalueren van IR-systemen. Daarbij wordt
nog handmatige indexering toegepast. Als Rocchio in 1965
het idee van relevance feedback poneert, is de basis voor
IR compleet.
Operationalisering In de tweede fase, vanaf halverwege de
jaren zeventig, wordt IR operationeel gemaakt. Ook buiten
de wetenschappelijke wereld wordt IR als een belangrijk
vakgebied gezien. Hoewel afkomstig uit de bibliotheekwe-
reld, wordt het aandeel informatica allengs groter. Het on-
derzoek naar IR resulteert in de eerste SIGIR (Special In-
terest Group on Information Retrieval) conferentie in
1978. Deze conferenties zullen uitgroeien tot de belang-
rijkste op het vakgebied. Een van de belangrijkste syste-
men die op basis van het Probability Ranking-principe van
Robertson (1977) zijn ontwikkeld, is het OKAPI-systeem
(begin jaren tachtig).
In de jaren tachtig worden tevens enkele nieuwe ideeën
ontwikkeld. Een van de belangrijkste is het gebruik van na-
tuurlijke taalverwerking: natural language processing (NLP).
Het doel van NLP in IR betreft het makkelijker, duidelij-
ker en contextafhankelijk formuleren van zoekvragen en
een betere retrieval door normalisatie van structuur en be-
tekenis. Twee belangrijke kwesties hierin zijn grammatica-
le analyse en lexicale analyse. Door capaciteitsproblemen
(trage computers, weinig geheugen) en het relatieve succes
van andere benaderingen, was dit type onderzoek eerder
niet van de grond gekomen.
In de jaren negentig neemt het onderzoek naar IR een
grote vlucht. Dit gebeurt mede door de introductie van het
world wide web. Multimediale informatie, zoals geluid,
beeld en video, begint deel uit te maken van documenten.
Informatie wordt veelal gedistribueerd (in een netwerk)
aangeboden en is qua inhoud en vorm heterogeen. Het IR-
paradigma is toe aan vernieuwing. Een gedistribueerd IR-
paradigma wordt beschreven in Wondergem (1998). Het
bevat meerdere gebruikers en bronnen binnen een net-
werkomgeving (zie figuur 3). Een belangrijke rol hierin is
weggelegd voor informatiemakelaars, tussenpersonen tus-
sen gebruikers en bronnen. In 1992 wordt de eerste TREC
(Text REtrieval Conference) gehouden, een competitie
tussen IR-systemen. Deze jaarlijks terugkerende test ver-
werft veel aanzien.

Modellen
In de loop van de tijd zijn verschillende IR-modellen ont-
wikkeld, elk met een eigen manier om zoekvraag en karak-
teriseringen te representeren en matching uit te voeren.
Het Booleaanse Model Het idee achter het Booleaanse
Model (BM) is: als door een logische redenering uit de ge-
gevens van een document de zoekvraag afgeleid (gecon-
cludeerd) kan worden, is het document relevant. De zoek-

Figuur 2. Tijdbalk met ontwikkelingen in IR
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vraag en de karakteriseringen van documenten worden
hiertoe gerepresenteerd door logische expressies. Deze
bestaan uit termen en Booleaanse operatoren. Karakteri-
seringen van documenten bevatten vaak alleen de AND
operator. Als de zoekvraag bijvoorbeeld “conferentie
AND (retrieval OR agents)” is en het document gekarak-
teriseerd is door “retrieval AND conferentie”, kan de
zoekvraag uit de karakterisering worden afgeleid en wordt
het document relevant bevonden voor de zoekvraag.
Afleidingsregels uit de logica worden gebruikt om de re-
denering te maken. Logische expressies en afleidingsre-
gels kunnen zeer efficiënt worden geïmplementeerd door
bitrijen (nullen en enen) en snelle operaties voor conjunc-
tie (AND), disjunctie (OR) en negatie (NOT). Daarom is
het BM vaak gebruikt voor praktische toepassingen. Voor
gebruikers die precies weten wat ze zoeken en hoe ze het
moeten formuleren is het BM zeker geschikt.
Het BM heeft ook nadelen. Zoekvragen zijn vaak moeilijk
te formuleren, omdat het resultaat van complex geneste
Booleaanse operatoren moeilijk te begrijpen is. Het ver-
eist bijvoorbeeld enig puzzelwerk om vast te stellen dat
een document met karakterisering “Internet AND
WWW” relevant is voor de zoekvraag “WWW AND

NOT(hardware AND NOT(computer OR Internet))”.
Daarnaast is het niet mogelijk om een ranking van docu-
menten (in volgorde van relevantie) te maken, omdat niet
met gewichten de mate van belangrijkheid per term kan
worden aangegeven. Booleaanse afleidingen leveren binai-
re relevantiebepalingen op: relevant of niet-relevant.
Daarom wordt het BM een exact-match model genoemd.
Wel zijn niet-binaire afgeleiden van het BM ontwikkeld,
maar die hebben een deel van de strikt logische interpre-
tatie verloren.
Vector Space Model Het Vector Space Model (VSM)
heeft een geometrisch uitgangspunt. De zoekvraag en ka-
rakteriseringen worden gerepresenteerd door vectoren
van termen. In figuur 4 zijn twee voorbeeldvectoren te
zien in een driedimensionale ruimte. Beschouw bijvoor-
beeld drie termen: “WWW”, “Internet” en “computer”.
De assen geven het aantal voorkomens (gezwicht) van
deze termen weer. Op deze manier wordt een driedimen-
sionale informatieruimte opgespannen. Stel dat in een be-
paald document de term “computer” twee keer voorkomt,
“WWW” één keer en “Internet” ontbreekt. De inhoud
van het document wordt dan gerepresenteerd door de
vector (2,1,0). De vector van de zoekvraag in figuur 4
geeft aan dat “WWW” en “Internet” gewicht 2 hebben en
dat “computer” niet in de zoekvraag voorkomt. De hoek
tussen beide vectoren is een maat voor het verschil tussen
beide vectoren.
Het VSM werkt in werkelijkheid met informatieruimten
met een veel hogere dimensie. Ook dan wordt de gelijke-
nis tussen twee vectoren bepaald door hun verschil in
richting. De grootte van de hoek tussen een vraag- en een
documentvector is omgekeerd evenredig met de verwach-
te relevantie van het document voor de vraag. Er zijn ster-
ke aanwijzingen dat het VSM voor grote full-text bestan-
den meestal beter presteert dan het Booleaanse model.
De gewichten in de vectoren kunnen ook op andere ma-
nieren worden berekend. Een veel gebruikte manier is
tf*idf (Term Frequency * Inverse Document Frequency):
het aantal voorkomens van de term in het document ge-
deeld door een getal dat evenredig is met het aantal docu-
menten waarin de term voorkomt. Dit is dus een maat
voor het onderscheidend vermogen van een term. Het
VSM is een best-match model, wat wil zeggen dat gradaties
van relevantie kunnen worden bepaald. Dit is een belang-
rijk voordeel. Nadelen zijn dat geen structuur kan worden
aangebracht door logische operatoren en dat aangenomen
moet worden dat de termen in de vectoren onafhankelijk
zijn, dat wil zeggen: geen inhoudelijke relatie hebben. In
de praktijk is dat vaak wel het geval: termen als “Internet”
en “WWW” zijn bijvoorbeeld gerelateerd en zullen vaak
samen in een document voorkomen.
Probabilistische Modellen Het Probability Ranking Prin-
ciple van Robertson (Robertson, 1977) stelt dat het beste
resultaat wordt bereikt als documenten in volgorde van
hun kans op relevantie worden gepresenteerd. De zoek-
vraag en karakteriseringen worden gerepresenteerd door
verzamelingen termen. De termen worden gemodelleerd
als zogenaamde stochastische variabelen. Vervolgens wor-
den de kansen berekend dat een document d relevant is,
gegeven de zoekvraag q, en de kans dat het document niet
relevant is. Voor het berekenen van deze kansen worden

Figuur 3. Nieuw IR-paradigma

Figuur 4. Hoekberekening in Vector Space Model
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rekenregels uit de kansrekening gebruikt. Als de kans op
relevantie groter is dan die op niet-relevantie, wordt het
document aan de gebruiker gepresenteerd.
Volgens sommige onderzoekers presteert het probabilisti-
sche model beter dan het Booleaanse model maar minder
goed dan het VSM. Een nadeel is dat in het probabilisti-
sche model, net als in het
VSM, wordt aangenomen dat
de termen onafhankelijk zijn.
Bovendien is er geen methode
om de initiële kansen en ge-
wichten te bepalen als nog
geen relevante documenten be-
kend zijn.

Trends in onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek naar IR heeft in de jaren
negentig een grote vlucht genomen. Belangrijke trends
hierin bespreken we aan de hand van een aantal Neder-
landse projecten. In Nederland wordt onderzoek naar IR
onder andere verricht aan de universiteiten van Nijmegen,
Twente, Utrecht en Tilburg en bij TNO.
Profile - Proaktief Informatiefilter Bij de subfaculteit in-
formatica van de Katholieke Universiteit Nijmegen wordt
toegepast onderzoek naar natuurlijke-taalverwerking en
automatische classificatie gecombineerd met fundamen-
teel onderzoek naar hypermedia-modellen en krachtige
vraagtalen.
Bij het Profile-project wordt een proaktief informatiefilter
ontwikkeld. Interesses van gebruikers worden bewaard in
profielen, zodat langetermijninformatiebehoeften kunnen
worden behandeld. Deze profielen kunnen worden ge-
bruikt om proaktief, zonder directe opdracht van de ge-
bruiker, relevante documenten aan te bieden. Het Profile-
project is een samenwerking van de subfaculteit informati-
ca en het Nijmegen Institute for Cognition and Informa-
tion (NICI). In het Profile-project wordt agent-technolo-
gie gebruikt als implementatie van het IR-paradigma van
figuur 3.
Het Profile-systeem kent vier componenten. De eerste,
gebruikersmodellering, richt zich op het verkrijgen van een
beschrijving van de interesses van gebruikers. Ook situa-
tionele karakteristieken, zoals het beroep van de gebruiker
en de talen die hij beheerst, worden gebruikt om alleen
bruikbare informatie aan te bieden.
In de tweede component, de parsering, wordt de inhoud
van documenten geanalyseerd. Door middel van normali-
satie van frasen (zinsdelen) wordt de recall verhoogd.
Lexicale normalisatie beeldt verschillende woorden met
dezelfde betekenis op elkaar af. Semantische normalisatie
achterhaalt bijvoorbeeld de bedoelde betekenis van woor-
den met meerdere betekenissen. Syntactische normalisatie
beeldt frasen met dezelfde betekenis op elkaar af (bijvoor-
beeld “de auto is rood” en “de rode auto”). Morfologische
normalisatie brengt verschillende woordvormen bij elkaar
(bijvoorbeeld huis en huizen).
In de derde component wordt de matching tussen zoek-
vraag en karakterisering onderzocht. Er is een nieuwe
krachtige vraagtaal ontwikkeld, zogenaamde Booleaanse
Index Expressies, met prettige eigenschappen als hoge ex-
pressiviteit, compactheid, begrijpelijkheid en doenlijkheid.

Met doenlijkheid wordt bedoeld dat het IR-systeem in
staat is de descriptoren te verwerken binnen bepaalde
grenzen (bijvoorbeeld aangaande tijd of benodigde hulp-
bronnen).
De vierde component van het Profile-project draagt zorg
voor de presentatie van relevante documenten aan de ge-

bruiker. Aspecten uit de
cognitieve ergonomie spe-
len een rol bij een overzich-
telijke presentatie.
Twenty One Binnen de
leerstoel taaltechnologie
aan de Universiteit Twente
wordt onderzoek gedaan
naar het terugvinden van
multimediale en multilin-

guale (meertalige) informatie. Een belangrijk multimedia-
thema is het vinden van videofragmenten door middel van
tekstuele informatie (uit ondertitels of spraakherkenning).
Het belangrijkste multilinguale thema is zogenaamde
‘cross-language information retrieval’, waarbij gebruikers
met bijvoorbeeld Nederlandse zoekvragen in verschillen-
de talen tegelijk kunnen zoeken. Het systeem zorgt hierbij
voor de automatische vertaling van zoekvragen en docu-
menten.
Het Europese Twenty-One-project resulteerde in het eer-
ste on line ‘cross-language’-zoeksysteem in Europa. Bij de
jaarlijkse TREC-benchmarkingconferentie voor IR-syste-
men bewees het Twenty-One-systeem in 1998 tot de bes-
te systemen van de test te horen. Een demoversie van het
Twenty-One-systeem is on line beschikbaar bij TNO-
TPD.
De projecten PopEye en Olive zijn, eveneens door de EU
gefinancierde, vervolgprojecten van Twenty-One, waarbij
de nadruk ligt op het terugvinden van videofragmenten.
Binnen het dit jaar op het Telematica Instituut gestarte
project Druid ontwikkelt Twente sprekeronafhankelijke
spraakherkenning voor het terugvinden van Nederlands
gesproken informatie.
Hoewel bovengenoemde projecten gericht zijn op directe
toepasbaarheid in het bedrijfsleven, is er ook plaats voor
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld
hiervan is het in Twente ontwikkelde “taalkundig gemoti-
veerde” kansmodel voor IR. Dit model, dat een wiskundi-
ge onderbouwing geeft van de al in de jaren zeventig geïn-
troduceerde tf*idf-weging van zoektermen, presteert uit-
zonderlijk goed in de TREC-competitie.
Condorcet In Twente wordt ook hard gewerkt aan do-
mein-afhankelijke retrieval met geavanceerde linguïstische
technieken. Het Condorcet-project, gefinancierd door
STW, richt zich op het automatisch indexeren van weten-
schappelijke teksten op het gebied van materiaalkunde en
geneeskunde. Condorcet onderscheidt zich van andere
IR-projecten door concepten in plaats van termen te genere-
ren. Door het gebruik van gestructureerde concepten als
“cures(aspirin, headache)” en “causes(aspirin, headache)”
kunnen documenten subtieler worden geïndexeerd, het-
geen de precisie van het uiteindelijke zoeksysteem ver-
hoogt.
Het toekennen van concepten aan een document gebeurt
op basis van intensieve analyse met behulp van taaltechno-

De eerste sporen

‘De eerste sporen van systemen voor het ontsluiten van informatie gaan in
ieder geval terug tot het jaar 1247. In dat jaar werden 500 monniken door
Hugo de St. Caro in dienst genomen voor het maken van de eerste concordantie
van de bijbel. Hugo’s monnik-kracht ecclesiastisch data processing system werd
vermoedelijk MK/EDPS-1 genaamd of mogelijk System 1 - de geschiedenis is
niet duidelijk over dit punt.’ (Naar Swanson, 1988).
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logie en kennistechnologie. Het prototype indexeersys-
teem is ontwikkeld op basis van achthonderd documenten,
en zal worden getest op een corpus van driehonderd do-
cumenten. De evaluatie van het project, dat afloopt in
september 1999, is op het moment van schrijven nog in
volle gang.
Mirror Het Mirror-project aan de Universiteit Twente
bestudeert multimedia-databases. Daarbij bleek dat een
multimediadatabase niet zomaar een database met multi-
media is. Probleem is onder meer hoe de gebruiker moet
weergeven waarnaar hij op zoek is. De theoretische basis
voor een image retrieval-systeem, gebouwd op basis van
het prototype Mirror DBMS, komt uit de hoek van cogni-
tiewetenschappen. Mirror gebruikt hiervoor technieken
uit de IR die zijn gegeneraliseerd naar de situatie in multi-
media.
Deze IR-technieken kunnen niet eenvoudig geïntegreerd
worden in een relationeel databasesysteem. Object-ge-
oriënteerde databases zijn hiervoor ook niet geschikt, om-
dat die niet goed schaalbaar zijn. Daarom besteedt het
Mirror-project veel aandacht aan het inbedden van de
multimedia retrieval-technologie in het databasesysteem.
Het resultaat is een DBMS dat basistechnieken aanlevert,
waarmee een applicatieontwikkelaar geavanceerde syste-
men kan ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de image
retrieval demo voor de International Conference on Very
Large Databases (VLDB 1999).
UPLIFT UPLIFT is een onderzoeksproject van het

Utrechts Instituut voor Linguïstiek OTS, in samenwer-
king met TNO-TPD. Er wordt onderzocht of het moge-
lijk is de prestatie van standaard retrieval-systemen te ver-
beteren door toevoegen van modules die gebruikmaken
van taalkundige kennis.
In een eerdere fase van het project is onderzoek gedaan
naar het automatisch uitbreiden van zoekvragen met taal-
kundig verwante woorden (word-stemming) ter verbetering
van de recall, en het indexeren van teksten met grotere
eenheden dan losse woorden (phrase indexing) ter verbete-
ring van de precisie. Dit onderzoek heeft zich voorname-
lijk geconcentreerd op Nederlandstalige teksten. Op dit
moment wordt onderzoek gedaan naar het vertalen van
zoekvragen of documenten ten behoeve van meertalige
retrieval. De verwachte einddatum van het project is eind
2000.
TNO-TPD De afdeling Multimedia Technologie van
TNO-TPD bundelt de expertise die binnen TNO is op-
gebouwd op de gebieden van Taaltechnologie en Multi-
media. Het accent van het onderzoek ligt op ontsluiting
van ongestructureerde informatie in de vorm van tekst, au-
dio of video en de koppeling met (gestructureerde) kennis-
systemen.
Er wordt veel samengewerkt met andere kenniscentra. Zo
is in samenwerking met de Universiteit Twente en het
Duitse DFKI, in de al eerder beschreven EU-projecten
TwentyOne, Olive en PopEye, een multimedia-ontslui-
tingsarchitectuur ontwikkeld die gebaseerd is op een com-
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binatie van taalkun-
dige analyse, fuzzy
matching en state-of-
the-art probabilisti-
sche modellen.
Momenteel wordt
onder andere ge-
werkt aan cross-lan-
guage retrieval, auto-
matische toekenning
van thesaurus- of ru-
briekstermen (zie het
artikel over ADJUST
elders in dit blad),
automatische genera-
tie van thesauri en
gepersonaliseerde informatievoorziening. Na de eerder
vermelde succesvolle deelname met TwentyOne aan
TREC 1998, wordt in 1999 voor de derde keer deelgeno-
men, in de categorieën ad-hoc zoeken, cross-language,
filtering en zoeken in audiobestanden. Het onderzoek
wordt zo snel mogelijk vertaald in software van product-
kwaliteit.
Document Vector Model Op de Katholieke Universiteit
Brabant wordt onderzoek gedaan naar de traditionele in-
deling van IR in een aantal los van elkaar staande model-
len. Deze indeling vertoont weinig samenhang. Het is ge-
woonte geworden om te spreken over het Booleaanse mo-
del, het vectorspace-model of het probabilistische model,
zonder zich rekenschap te geven van een algemeen model
waarop men al deze varianten zou kunnen baseren. Men
probeert in deze leemte te voorzien door een nieuw model
te introduceren dat een aantal van de bestaande modellen
in zich verenigt, of er tenminste de basis voor vormt: het
documentvector-model.
Conferenties en groepen De belangrijkste gebeurtenis in
de wetenschappelijke IR-wereld is de jaarlijkse ACM SI-
GIR-conferentie. Deze sinds 1978 gehouden conferentie
biedt via haar proceedings een goed beeld van de ontwik-
kelingen en trends in IR. Daarnaast is er het jaarlijkse col-
loquium van de IR-groep van de British Computer Socie-
ty, het BCS-IRSG-colloquium. Daar presenteren voorna-
melijk jonge onderzoekers hun plannen en resultaten.

Onmogelijkheden
Al het onderzoek ten spijt is het een utopie te denken dat
ooit een perfect IR-systeem gemaakt zal worden. De reden
hiervoor ligt in een aantal fundamentele onmogelijkheden
(zie bijvoorbeeld Swanson, 1988):
• De informatiebehoefte kan niet volledig worden uitge-
drukt in een zoekvraag. Een eerste oorzaak hiervan is dat
niet de gehele context van de informatiebehoefte kan wor-
den meegenomen. De context bestaat uit ontelbare aspec-
ten, zoals de kennis en achtergrond van de zoeker. Een twee-
de oorzaak is dat bij aanvang iets ontbrekends of onbekends
wordt gezocht. De zoekvraag kan niet precies worden ge-
formuleerd als het ontbrekende nog niet is gevonden.
• De relevantie van een document kan niet los gezien
worden van die van andere documenten. Als bijvoorbeeld
al documenten over een bepaald onderwerp zijn opgele-
verd, zal de gebruiker deze en sterk gelijkende niet (nog-

maals) willen ontvan-
gen. Dit is de kern
van een in Nijmegen
ontwikkeld model
voor IR: het incre-
mental satisfaction mo-
del (Weide et al.,
1998).
• Het is onmogelijk
te controleren of het
zoekresultaat alle re-
levante documenten
bevat. Het is name-
lijk niet mogelijk alle
documenten te bekij-
ken. Het algemenere

achterliggende idee is dat empirische wetenschap kan
worden weerlegd maar niet geverifieerd.
• Het is mogelijk subtiele relevantiebepalingen te maken.
Ook is het mogelijk erg effectieve mechanische zoekme-
thoden te maken. Dit gaat alleen niet samen.

Deze postulaten worden natuurlijk gezien als grote uitda-
gingen toch zo goed mogelijke IR-systemen te ontwikke-
len.
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