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Meta Web Woelers

In de vorige aflevering van deze
rubriek (Informatie Professional 1997-

1) heb ik u beloofd wat nader in te
zullen gaan op de praktijk van
metawebwoelers, en dan met name
die van het type SUSI. Dat wil zeggen:
één venster om mijn zoekvraag in te
tikken, verder hoogstens een paar
knoppen en klikvakjes voor enkele
randvoorwaarden. Bij het startschot
geeft deze meta-webwoeler mijn zoek-
vraag in aangepaste vorm door aan
zo’n zes (MetaCrawler, zie kader) ver-
schillende search engines. Die geven
elk nul tot tien treffers terug die wor-
den verzameld, gerangschikt en aan
mij doorgegeven. Ik zie dus maxi-
maal zestig treffers (in de praktijk
meestal beduidend minder) en daar
moet ik het mee doen.
Zwak, zegt u? Een van de bestaans-
redenen van meta-webwoelers is nou
juist het feit dat velen daar volmaakt
gelukkig mee zijn. Wist u dat AltaVista
heeft gemeten dat de gemiddelde
zoekvraag anderhalve zoekterm om-
vat?
We zagen al eerder dat de zoeker
voor het onderste uit de kan veel
handwerk zal moeten verrichten, met
kennis en kunde. Dat houdt de con-
structie in van een uitgekiende Boole-
aanse zoekvraag (te stellen aan bij-
voorbeeld AltaVista), of  het samen-
stellen van een doordacht concept
van liefst zo’n twintig termen (Excite).
Velen, zeer velen, blijken dat niet te
kunnen.

Snelheid

Onlangs las ik ergens: ‘Given the many
specific features of large search en-
gines, and the completeness of their
databases, general-purpose meta
search engines are beginning to be-
come obsolete.’ Dat zou verdwijnen
betekenen voor ze zich hebben kun-
nen bewijzen?
Er is terecht nogal wat kritiek op
meta-webwoelers, naast die op hun
matige oogst. Die kritiek betreft dan
vooral hun snelheid, en hun onbehol-
pen zoektaal. Maar er zitten verschil-
lende kanten aan de zaak die je moet
bekijken voor je tot een waardeoor-
deel kunt komen. Laten we daar nu
eerst op ingaan.
Ik beweer graag dat een meta-web-
woeler tijd bespaart. Kom nou, krijg
ik dan vaak te horen, integendeel, ze
kosten alleen maar tijd. Logisch im-
mers, want zo’n machine moet wach-
ten tot het laatste resultaat van de
laatste search engine binnen is. In-
derdaad, daar is geen speld tussen te
krijgen. Maar het kost ook tijd om een
aantal individuele search engines na
elkaar op te starten en op de resulta-
ten daarvan te wachten. We zijn het
immers al met elkaar eens dat je je
nooit moet beperken tot één enkele
zoekactie (velen doen dat wel en kie-
zen dan AltaVista want ‘dat is immers
de beste’).
Daar komt nog wat bij. Het hangt
ervan af hoe druk bezet het Internet
is. ’s Middags, als Amerika aan het
werk tijgt, wil de snelheid van de
satellietverbinding over de oceaan nog
wel eens tegenvallen. Als nu de meta-

webwoeler aan de overkant alle tref-
fers verzamelt en indikt hoeft er niet
zoveel te worden verstuurd via die
trage verbinding. Het argument dat
al die reclameplaatjes de zaak zo ver-
tragen is zwak, dat geef ik onmiddel-
lijk toe. Bij MetaCrawler (mijn favo-
riet) zie je ze niet, beweer ik dan.
Maar je kunt ze afzetten in Netscape,
ik weet het.
Als ik dit zeg merk ik opeens dat ik
vanuit mijn situatie denk. Ik werk niet
in een groot instituut met een snelle
verbinding naar een hoofdader (back-

bone) van het Internet. Ik ben gewend
aan modem en telefoon, en dan geen
snel ISDN (wel overwogen maar veel
te veel rompslomp). In die context
denk je genuanceerd over snelheid.
Het bezwaar van velen tegen de ge-
brekkige zoektaal van meta-webwoe-
lers is uiteraard niet te weerleggen.
Dat is gewoonweg zo. De verklaring
is duidelijk: die taal kan niet anders
zijn dan de grootste gemene deler van
die van de individuele search engines.
Zo kent MetaCrawler niet anders dan
‘phrase’, AND en OR, en daar moet
je het maar mee doen.

Voordelen

Naast bezwaren zijn er toch beslist
voordelen verbonden aan meta-web-
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woelers. Ik noem ze hier kort, alvo-
rens wat resultaten te tonen.
Allereerst, vreemd genoeg, de com-
pleetheid van de resultaten. Dat lijkt
in strijd met het voorgaande, maar ik
bedoel nu wat anders. Sommige
search engines vinden op een zoek-
vraag niets, waar andere wél raak
schieten. Dat heeft een veelheid van
oorzaken, zoals de manier waarop ze
(welke?) gegevens in hun index opne-
men, hoe snel ze die verversen, hoe
krachtig hun zoek-algoritme is. Op
zich een van de krachtigste redenen
om méér search engines te raadple-
gen. Welnu, via een meta-webwoeler
verlaag ik althans de kans dat ik nou
net de verkeerde kies. Ik vind niet
alleen resultaten, maar ik zie ook in
één oogopslag welke search engines
me verder kunnen helpen bij het ver-
fijnen van mijn zoekvraag.
Die search engines hebben ieder ook
zo hun eigen manier van annoteren
van treffers, soms uitgebreid, soms
uiterst summier. Het grootste plus-
punt van (vooral) de meta-webwoeler
MetaCrawler is dat die niet alleen
ontdubbelt, maar de annotaties van
de verschillende search engines bij
elkaar voegt en in één keer weergeeft.
Dat resulteert in veel gegevens over
een treffer. Met name op dit punt
verkeren ‘the many specific features
of large search engines’ in het voor-
deel van meta-webwoelers.

Kannibalen

Een praktijkgeval. Een kennis die al-
les weet van gekke koeien beweert dat
er een aan Creutzfeldt-Jakob verwante
ziekte Kuru bestaat die door kanniba-
lisme wordt overgebracht. Ontzet
zoek ik op het Internet naar bevesti-
ging. Een heel algemene vraag dus:
(hoe) ‘bestaat het?’ Niet, bijvoorbeeld,
iets over de behandeling ervan.
Ik vraag aan MetaCrawler te zoeken
naar de trefwoorden ‘kuru’ en ‘canni-
bal’ (slordig, want ik neem voor het
gemak aan dat er rechts wordt getrun-
ceerd).
Resultaat: tweeëntwintig treffers. Bin-
nen de eerste tien zijn er zeven raak
(waaronder documenten met fraaie
titels als A mad, mad, mad, mad world en
Don’t Devour Your Parents Just Yet). Hier-
mee kan ik volstaan, ik heb gevonden
wat ik zocht. Wel valt op dat slechts
een van de treffers door twee search
engines (AltaVista en Excite, beide
scoren bij MetaCrawler meestal hoog)
wordt gesignaleerd. De overige wor-
den ieder maar door één search engine
gemeld. Vreemd genoeg (?) is één
treffer van de eerste tien volslagen
buiten de orde (gemeld door Alta-
Vista).
Nu gaan we een aantal individuele
search engines benaderen met de-
zelfde vraag. AltaVista meldt negen-
twintig treffers. Binnen de eerste tien

is er één min of meer adequaat, twee
blijken dead links, zeven verwijzen
via verschillende URL’s naar twee
documenten die volslagen buiten de
orde zijn. De volgende tien leiden ook
tot niets (er blijkt een popgroep onder
de naam Kuru te bestaan die wordt
vermeld in een lijst van ‘cannibalistic
groups’, whatever that may be).
Excite meldt 6.232 treffers (geen won-
der, want twee zoektermen vormen
nou niet bepaald een goed concept).
Wel veel, maar de eerste tien zijn alle
raak (een aantal daarvan had ik al via
MetaCrawler gevonden).
Hotbot scoort binnen de eerste tien
van 128 matches drie keer raak, de
andere zeven zijn óf allerliefste plaat-
jes van een schaap óf aanvallen op de
Britse voederpraktijken (een gemalen
dood schaap voeren aan een levende
soortgenoot kun je ook als kanniba-
lisme aanmerken).
Lycos: 1.827 matches. Als eerste een
fel betogend document dat beweert
dat niet kannibalisme maar het op-
graven van lijken de ziekte overdraagt.
Dit meegerekend zijn er bij de eerste
tien treffers zeven relevant. Verder
ook hier dat beminnelijke schaap.
Yahoo! meldt 5.560 matches. Bij de
eerste twintig zijn er drie relevant.
Verder blijkt dat er verschillende pro-
fessoren Kuru heten, en dat het ook
de naam is voor een soort graniet.
Hier opeens veel in het Turks. Search
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engines zoeken soms heel plaatselijk.
Conclusie: Bij deze gerichte vraag, bij
een vrij groot aanbod van significante
documenten, en met een doelstelling
die niet diep graaft, doet MetaCrawler
het goed en verschillende ‘grote’
search engines vallen tegen. Alleen
Excite scoort daar hoog.

Gregoriaans

Het Gregoriaans kent vele moeilijke
termen als pes en clivis, u weet dat
Dom Cardine in Solesmes een boek
heeft geschreven waarin ze allemaal
uitgebreid worden behandeld. De ti-
tel is u even ontschoten, maar u weet
dat er één document is op het Web
dat een uitgebreid overzicht van de
inhoud ervan bevat. De OPC helpt
niet, want die geeft dat overzicht niet.
Nee, u wilt per se dat ene document
(dat blijkt later Brief Guide to Dom

Cardine’s Gregorian Semiology te heten).
Aan MetaCrawler gevraagd naar de
phrase ‘Dom Cardine’. Zes treffers, en
de tweede daarvan is het gezochte
document.
InfoSeek: twee treffers, maar niet de
gezochte.
Excite vindt 58.563 documenten,
waaronder een universiteit met de

naam Cardine en een autohandel.
Na een dertigtal geeft u het op.
WebCrawler: 1.848 treffers, maar van
alles door elkaar. Ook hier stopt u er
na een tijdje mee.
AltaVista dan toch maar. Zes treffers,
waarvan de tweede het gezochte do-
cument is.
Hotbot meldt dertien documenten,
waarvan het zevende raak is. En als
tiende (ijdelheid der ijdelheden) een
artikel uit mijn pen (//www.leiden-
univ.nl/cri/nov96/paden.htm), op 1
maart 1997 geïndexeerd. Nog geen
enkele andere robot heeft dit gevon-
den, dat geeft te denken.
Conclusie: Bij deze zeer gerichte
vraag, zoekend naar slechts één be-
paald document, en met de doelstel-
ling dat dan ook te vinden, doet
MetaCrawler het goed en verschil-
lende ‘grote’ search engines vallen
tegen. Alleen AltaVista en Hotbot
scoren daar hoog.

Moeilijke gevallen

Bij het zoeken naar (reviews van) de
bibliografieënmaker Citation 7 wordt
het doel bereikt, maar het aantal re-
views op het Web valt op zich tegen.
Eigenlijk moeten we daarvoor zoe-

ken in een gespecialiseerde database,
zoals Excerpta Informatica van de Uni-
versiteit in Tilburg. Maar dat kost
geld... MetaCrawler scoort hier naar
verhouding hoog, zeker als het gaat
om het vinden van de producent.
Een cursus van de Universiteit Eind-
hoven wordt gezocht op uitsluitend
de zoekterm ‘2L670’. Een heel moei-
lijke opgave, want sommige search
engines weigeren cijfers in hun index.
MetaCrawler meldt zes hits: 1 van
WebCrawler, de andere van AltaVista
(MetaCrawler ziet dat AltaVista meer
documenten levert met dezelfde
naam). AltaVista ziet honderd docu-
menten, waarvan de eerste vieren-
twintig uit en dan vele over de cursus.
Niet alle 165 pagina’s blijken te zijn
geïndexeerd. Yahoo! vindt niets, geeft
de vraag door aan AltaVista en krijgt
daarvan dan opeens 145 treffers.
Lycos en Excite vinden niets. Ilse
scoort dit keer hoog.
We ronden af. MetaCrawler, een
meta-webwoeler van het type SUSI,
blijkt in eenvoudige en moeilijke ge-
vallen eigenlijk nooit een teleurstel-
lend resultaat te leveren. Voor een
eerste verkenning van een nieuw ge-
bied is het een gemakkelijk en werk-
zaam instrument.


