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TON BARTEN RAADPLEEGT een heel scala aan online data-

banken en attendeert onderzoekers tevens op basis van

diverse interesseprofielen. De meeste databanken betreffen

de bètawetenschappen. Bij de online host STN zijn voor het

Natlab onder andere van belang: Chemical Abstracts,

INSPEC, Metadex, Compendex, World Patent Index en

Science Citation Index. Voor de alfa- en gammawetenschap-

pen en voor nieuws maakt Barten via Dialog gebruik van o.a.

Embase, Medline, PsycInfo, Sociological Abstracts en News.

Voor marketing- en bedrijfsinformatie doorzoekt hij o.a. de

databanken van Frost&Sullivan en Forrester.

Veel van deze databanken zijn nog steeds via een comman-

dogestuurde interface te benaderen. Slechts voor sommige

databanken is uitsluitend een grafische (Windows of internet)

interface beschikbaar.

De professionele zoeker kan dus vaak kiezen tussen een

commandogestuurde en een grafische interface. Zo’n com-

mandogestuurde interface kun je eindgebruikers nu echt

niet meer aandoen. Zij zouden te veel verschillende zoek-

talen moeten beheersen en bovendien zorgvuldig moeten

omspringen met het opvragen van resultaten: honderd titels

opvragen kost nog weinig, maar een complete titelbeschrij-

ving kost al gauw 2 tot 4 euro per stuk. 

Tot mijn verbazing zijn er nog geen grafische interfaces

speciaal voor de experts ontworpen. De ‘simple search’ is

soms een keurslijf omdat je er zo weinig mee kunt specifi-

ceren, terwijl de ‘advanced search’ niet altijd alle mogelijk-

heden uit de commandogestuurde interface aanbiedt. 

Ook al heeft een databank een grafische zoekinterface, er

kunnen redenen zijn om deze databank niet aan te bieden

aan eindgebruikers. Bijvoorbeeld hoge abonnementskosten,

of hoge kosten van de te bestellen ‘hard copies’. 

Commandogestuurde interface STN
De commandogestuurde interface voor STN-databanken,

STN Express, is representatief voor het commandogestuurd

zoeken. De manier waarop je hierin een vraag moet formu-

leren is nog hetzelfde als twintig jaar geleden. Om van een

zoekresultaat met setnummer 14 de patenten als document-

type uit te sluiten, moet je bijvoorbeeld intikken: ‘L14 NOT

P/DT’. Wil je alleen de controlled terms (CT) van de eerste

drie resultaten uit setnummer 22 opvragen, dan tik je in: 

‘D L22 CT 1-3’. Het opvragen van een selectie uit de delen

van een titelbeschrijving is in grafische interfaces vaak maar

beperkt mogelijk, met hooguit een keuze tussen een korte

en een volledige beschrijving.

In de eerste helft van de jaren tachtig zijn vrij veel verbete-

ringen in het commandogestuurd zoeken doorgevoerd, zoals:

• het analyse-commando waarmee een zoekresultaat is door

te rekenen op frequentie van voorkomende trefwoorden,

auteursnamen of tijdschrifttitels (ANA L5 1-50 CT);

• het tegelijk kunnen doorzoeken van meer bestanden, of

bij het zoeken in het ene bestand te verwijzen naar een

zoekvraag die al in het andere geformuleerd was;

• het in één keer kunnen doorzoeken van meer velden tegelijk; 

• automatische zoekvraagexpansie met afkortingen en

meervoudsvormen via een synoniemenlijst.

Sindsdien is echter opvallend weinig nieuwe functionaliteit

meer toegevoegd; hooguit nog:

• het cited-reference commando om snel alle referenties naar

een werk op te vragen, ook in andere dan de citatie-indexen;

• het kunnen wegschrijven van een zoekresultaat naar een

bestand, dat je vervolgens naar de geïnteresseerde kunt

mailen, zodat je geen prints per post hoeft af te wachten; 

• de Citation index gaf tot 1998 alleen een verwijzing naar

de eerste auteur, sindsdien zijn er verwijzingen naar alle

auteurs mogelijk via een transfer-commando vanuit een

bron-file.

De commandogestuurde interface bij STN heeft toch ook

grafische kenmerken. Zo zijn een menubalk en een werk-

balk met enkele knoppen beschikbaar. En met de muis kun

je tekstgedeeltes selecteren, kopiëren en elders plakken.

Voor het zoeken in vooral chemische bestanden zit in het

Query-menu onder andere de optie ‘Prepare Structure Dra-

wing’ waarmee een apart tekenvenster verschijnt. 

Om in Chemical Abstracts te zoeken naar chemische struc-

turen had je rond 1980 nog gespecialiseerde dure grafische

terminals nodig, nu kan dat met ‘gewone’ pc’s. In datzelfde

tekenvenster staan ook drie sets ‘Reaction Drawing Tools’

ter beschikking om te zoeken naar een chemische reactie

tussen structuren of een resultaat van een reactie.

Voor eindgebruikers biedt STN Express een ontsnappings-

mogelijkheid met de knop Guided Search. Stap voor stap is

daarmee gemakkelijk een zoekactie te specificeren op alle

aspecten (bestandskeuzes, veldkeuzes, exact of breed zoeken).

Grafische interface INSPEC
Een voorbeeld van een grafische interface is de internet

interface die Datastar voor de INSPEC-databank aanbiedt.
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blijft het zoeken naar numerieke gegevens complex, met

name omdat specifieke kennis is vereist van de manier

waarop je een code in een dataveld moet invullen om te

kunnen zoeken naar een specifieke brekingsindex, uitzet-

tingscoëfficiënt en dergelijke. 

Het feit dat de helft van de handleiding van STN Express

gaat over ‘structure drawing’ en ‘reaction query’ geeft ook

aan dat dergelijke chemische zoekvragen, door de vele

mogelijkheden, nog niet zo simpel zijn.

Hoe ingewikkeld of eenvoudig een (advanced search) grafi-

sche interface kan zijn, hangt vooral af van de aard van de

informatie die toegankelijk gemaakt wordt. Vanzelfspre-

kend zijn de aspecten die komen kijken bij het zoeken naar

marktonderzoeksrapporten veel eenvoudiger dan bij het

zoeken naar technische of chemische informatie. En dat zie

je terug in de grafische interfaces. 

Een grafische interface voor marktonderzoeksrapporten kent

bijvoorbeeld, naast de vrije zoekregel, de functionaliteit om

het zoekresultaat in te perken op periode, vakgebied, branche,

geografisch gebied en documentsoort. Terwijl bijvoorbeeld

de grafische interface op Medline of Chemical Abstracts veel

rijker is aan functionaliteit. Het zoekresultaat is daarmee op

allerlei manieren te analyseren en er zijn uitgebreide mogelijk-

heden om te zoeken naar chemische reacties of structuren.

Voor literatuuronderzoekers die zowel zoeken met de com-

mandogestuurde als de grafische interface van eenzelfde

databank, maken de leveranciers het soms onnodig inge-

wikkeld door voor dezelfde functionaliteit, bijvoorbeeld

trunceren, verschillende commando’s te kiezen. 

Literatuuronderzoekers hebben vaak een uitgesproken per-

soonlijke voorkeur voor hetzij commandogestuurd zoeken,

hetzij menugestuurd of met grafisch interface zoeken. 

Voor hen die voor commando’s kiezen, hoeft er sinds de

jaren tachtig dus niet zo veel veranderd te zijn. Voor som-

mige toepassingen vereisen grafische interfaces de komen-

de jaren nog wel wat verdere verbetering. Voor professionele

zoekers zijn dergelijke interfaces pas goed bruikbaar, als ze

het gebruik van alle mogelijkheden van die systemen

ondersteunen en vooral de zoeker zelf de leiding laten.

Hanneke Smulders is consultant bij Infomare. Met dank aan Ton 
Barten, Information Intermediary, Library Philips Research.

Eindgebruikers blijken hier goed mee uit de voeten te kunnen

– bij Philips maken ze er intensief gebruik van. Deze inter-

face biedt enigszins andere functionaliteit aan dan de inter-

face van STN Express. 

Handig is het, dat je in de internet interface met een klik kunt

zoeken op trefwoord of auteur uit een titelbeschrijving. De

expert zal hier het analyse-commando missen en het expand-

commando. Je kunt dus alleen letterlijk opvragen hoe vaak een

woord voorkomt in een specifiek veld en niet een overzicht van

de binnen een zoekresultaat voorkomende thesaurustermen.

Zowel ‘easy’ als ‘advanced search’ van deze grafische inter-

face van INSPEC biedt onder andere de mogelijkheid om:

• in een vrije zoekregel een Booleaanse zoekvraag te formu-

leren, waarin zowel meerdere velden als meerdere zoek-

resultatensets te betrekken zijn;

• eerst de titels van het zoekresultaat te bekijken en vervol-

gens de gehele beschrijvingen (van de gemarkeerde selectie

van de getoonde titels);

• een selectie van titels of titelbeschrijvingen op te slaan in

PDF, HTML, RTF of Text formaat;

• het volledige document op te roepen via de full-text link

SwetsnetNavigator. 

De belangrijkste verschillen zijn dat bij de ‘advanced search’:

• automatisch de zoekhistorie wordt getoond;

• trefwoorden en auteurs in een zoekresultaat aanklikbaar

zijn als nieuwe zoekvraag;

• een keuzemenu de mogelijkheid biedt om in alle velden

tegelijk of in één veld te zoeken;

• in een afzonderlijke zoekregel een datumbeperking kan

worden aangegeven.

Vergelijkend onderzoekje
Ton Barten heeft de vraag of er veel bekend is over ‘gelei-

dende polymeren waar ze transistors van maken’ eerst met

de commandogestuurde en vervolgens met de grafische

INSPEC-interface proberen te beantwoorden. Zijn voorkeur

gaat sterk uit naar het commandogestuurde zoeken. Hij

probeerde dan ook de zoekvragen exact hetzelfde te herhalen

in de vrije zoekregel van de grafische interface.

Het valt vooral op dat je in de grafische interface wat minder

de manipuleer- en manoeuvreerruimte krijgt, die de expert

in het commandogestuurd zoeken gewend is. Uiteindelijk

leverde de commandogestuurde interface met de vraag

‘CONDUCT?(1W)POLYMER? AND (TRANSISTOR? OR TFT)’ 175 titels

op, de grafische interface met de vraag ‘(CONDUCTS$ ADJ

POLYMERS$) AND (TFT OR TRANSISTORS$)’ 176. De inhoud van

beide sets verschilde met één titel, beide hadden hetzelfde

document als meest recente titel. 

In de grafische interface is er de extra mogelijkheid om

gestructureerd te zoeken naar keywords. De software kijkt

dan in de velden titel, vrije trefwoorden, samenvatting en

thesaurustermen naar het letterlijk voorkomen van ingetikte

zoektermen. Als de ingetikte zoektermen ook als thesaurus-

term (nu descriptors genaamd) zijn opgenomen, is er wei-

nig verschil tussen gestructureerd zoeken op keywords of

op descriptors. Als de vraag echter geëxpandeerd wordt met

veel echte vrije termen, kun je verrassende resultaten krij-

gen, de bekende ruis door ambigue termen.

Verdere verbeteringen
Al zoeken eindgebruikers zelf met grafische interfaces, aan

een ervaren online literatuuronderzoeker blijft behoefte. Zo
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