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In de wereld van de zoeksystemen voor het
world wide web volgen de veranderingen
elkaar zeer snel op. Gedurende de eerste
jaren van het web was het goed doorzoek-
baar, met WebCrawler, Lycos en kort daarna
AltaVista. HotBot en Infoseek maakten het
nog makkelijker. Het aantal geïndexeerde
pagina’s van de grotere zoekmachines steeg
snel naar zo’n 60 miljoen. Maar na 1997
begon de grote race tegen de groei van het
web, die de zoekmachines niet konden bij-
houden. De kloof tussen de omvang van het
web en het aantal geïndexeerde pagina’s
werd steeds groter, ondanks de groei van
zoekmachines tot 150-250 miljoen web-
adressen en ondanks de komst van grote
zoekmachines als NorthernLight en iets
later All-the-web (FAST). Daar kwam bij dat
de groei van de database van zoekmachines
de ranking steeds belangrijker maakte. Zelfs
als pagina’s geïndexeerd waren, waren ze
vaak zeer lastig te vinden. Gelukkig trad ver-
betering in doordat enkele zoekmachines
stelselmatig gingen werken aan het in kaart
brengen van het gehele web, met eerst
FAST voorop en daarna Google. Daarmee
werd het omvangsprobleem voor een
belangrijk deel opgelost. Google introdu-
ceerde een nieuwe rangorde, waarin sterk
rekening gehouden werd met de populari-
teit van webpagina’s, op basis van het aan-
tal verwijzingen naar een pagina. Hiermee
was het grote aantal hits niet langer een
probleem. 
Even leek het webzoeken, voor wie de kunst
verstaat, weer aangenaam en efficiënt.

Helaas werden we vorig jaar al weer snel uit
de droom geholpen door mensen die wezen
op een probleem dat al veel langer sluimer-
de: heel veel waardevolle informatie is voor
de robots die voor de reguliere zoekmachi-
nes het web afschuimen niet toegankelijk.
Zo ontstond de paradox van een world wide
web waarop veel sites steeds professioneler
worden, maar de gegevens van de sites
steeds lastiger te vinden zijn. Niemand weet
precies wat de omvang is van dit ‘onzicht-
bare’ of ‘diepe’ web, maar enkele malen het
gewone web is het zeker. Als je heel precies
weet wat je zoekt en als je weet in welke via
het web toegankelijke databases het gezoch-
te te vinden moet zijn, is er natuurlijk geen
probleem. Maar vaak moet men juist zoe-
ken op een terrein waar men niet zo goed
thuis is en dus de beschikbare databases
niet kent. Bovendien wil je graag meer dan
een database doorzoeken.
Gelukkig duurt het op het web nooit lang
voor er voor een probleem weer
(deel)oplossingen worden gevonden. Deze
kwamen in de vorm van overzichten van
databases (bijvoorbeeld The Invisible Web
van Intelliseek, op www.invisibleweb.com/
en een lijst van Bright Planet op www.com-
pleteplanet.com). Een nadeel hiervan is de
toch sterke Amerikaanse gerichtheid en de
beperkte informatie per database. Groot
nadeel is natuurlijk dat je bij The Invisible
Web niet direct in die databases kunt zoe-
ken.
Er zijn al heel wat jaren programma’s die in
meerdere databases tegelijk kunnen zoeken,

maar die beperkten zich doorgaans tot één
type database. Zo waren er de metazoekma-
chines (voor voorbeelden zie tabel 1) die
een aantal databases van andere zoekma-
chines konden doorzoeken. Ook waren er al
programma’s die in een keer de bestanden
van verschillende internetboekhandels kon-
den doorzoeken en de resultaten netjes op
prijs rangschikten.
Programma’s die dit alles ook kunnen en
nog veel meer zijn er nog niet zo lang. Nu
is er echter een handvol van op de markt.

Bronnen en opties

Het is zinnig deze programma’s eens te ver-
gelijken. De meest recente speler op deze
markt, Lexibot, kwam al eerder in deze
rubriek aan bod (december 2000). De twee
andere zijn Copernic, de marktleider met
bijna 10 miljoen geclaimde gebruikers, en
Bull’s Eye, uit dezelfde stal als The Invisible
Web. Deze programma’s worden wel aange-
duid als ‘personal search agents’, ‘desktop
searchbots’ of als ‘offline search engines’.
Het zijn programma’s met drie belangrijke
kenmerken: ze moeten worden geïnstalleerd
op de eigen pc, ze zijn in staat om zoekvra-
gen te vertalen naar voor de databases
begrijpelijke ‘queries’ en ze bieden de
mogelijkheid tot offline nabewerking en
management van zoekvragen en zoekresul-
taten. Het zijn duidelijk vooralsnog geen
‘intelligent agents’, aangezien ze niet leren
van eerdere zoekacties en geen profiel
opstellen van de gebruiker. Tabel 1 geeft 

een overzicht van de mogelijkheden van de
programma’s.

Van Bull’s Eye en Copernic zijn er drie ver-
sies, in prijs oplopend van nul tot honderden
guldens. Van Lexibot is er maar één versie.
De verschillen tussen de versies betreffen bij
Copernic zowel de te doorzoeken bronnen
als het scala van opties voor nabewerking. Bij
Bull’s Eye worden in elke versie dezelfde
bronnen doorzocht, maar bieden de betaalde
versies wel veel meer professionele opties.
De verschillen tussen de programma’s zijn
niet heel erg groot. Lexibot is wat sterker 
in de selectie van bronnen, BE (Bull’s Eye)
en Copernic hebben iets meer handige 
snufjes. Lexibots zoekmogelijkheden gaan
iets verder dan die van de andere twee, die
bovendien als nadeel hebben dat in één
zoekactie slechts een vrij beperkt aantal

databases kan worden doorzocht. Wil men
meer databases doorzoeken dan moet men
daar de zoekactie herhalen.
Alle programma’s bieden de mogelijkheid
gevonden webpagina’s te downloaden.
Lexibot biedt daarnaast nog zeer uitgebrei-
de mogelijkheden voor analyse van de
resultaten, inclusief de mogelijkheid gevon-
den pagina’s te indexeren en die pagina’s
opnieuw te filteren met termen uit de opge-
bouwde index.
Voor de informatiespecialist die regelmatig
searches voor anderen verricht, hebben
Copernic en BE goede mogelijkheden 
om zoekacties automatisch te herhalen 
en zelfs het resultaat daarvan automatisch
door te sturen naar een bepaald e-mail-
adres. Ook bieden BE en Copernic meer
uitvoeropties (bestandformaten voor 
het zoekresultaat).

Alle programma’s, maar in het bijzonder
Lexibot, claimen toegang tot databases die
door reguliere zoekmachines niet kunnen
worden bevraagd. Een aantal van de data-
bases geeft in praktijk echter ook toegang
via browse-ingangen en is dus wel degelijk
voor zoekmachines zichtbaar. Een voordeel
blijft wel dat met deze hulpmiddelen een
actueler beeld van de inhoud van belang-
rijke sites ontstaat, aangezien niet losse
pagina’s worden geïndexeerd, zoals zoek-
machines doen, maar wordt gezocht met de
zoekfunctie van de sites zelf. Een groter
nadeel is dat de selectie van de ‘databases’
zeer sterk is gericht op de behoeften van de
zakelijke en consumentenmarkt in Amerika
en er nauwelijks moeite is gedaan voor
Europeanen belangrijke sites en bestanden
toe te voegen. In die zin zijn de reguliere
zoekmachines een stuk minder kieskeurig!

versie
prijs (in dollars)
dekking
reguliere zoekmachines
metazoekmachines
algemene onderwerpgidsen
overige ‘databases’
bronselectie

maximaal aantal gelijktijdig
te doorzoeken databases
invoeropties
‘all terms’
‘any term’
‘exact phrase’
Booleaans AND
Booleaans OR
Booleaans NOT
Booleaans NEAR
Booleaans ADJ
Booleaans BEFORE
Booleaans AFTER
Booleaans ()
natuurlijke taal
instellen maximaal aantal resultaten
instellen maximaal aantal resultaten
per zoekmachine
instellen herhaald zoeken (tracker)
nabewerking/uitvoeropties
tussentijds afbreken met behoud 
resultaat
ontdubbelen
valideren
verwijderen niet bereikbare pagina’s
url’s resultaten bewaren
gevonden webpagina’s downloaden
zoekacties opslaan
zoekacties verfijnen
e-mail alert

2 2 plus 2 pro
0 79 249

20 20 20
0 0 0
13 13 13
>800 >800 >800

1categorie 1categorie 1categorie

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

nee nee nee
nee nee nee
nee nee nee
✔ ✔ ✔

nee nee ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

nee nee ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

nee nee ✔

2000 2000 plus 200 pro
0 40 80

16 10 tot 20 10 tot 20
0 0 0
2 2 2
70 610 610
7 categorieën 55 categorieën 55 categorieën

18 (1 categorie) 18 (1 categorie) 18 (1 categorie)

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

alleen bij refine alleen bij refine alleen bij refine
alleen bij refine alleen bij refine alleen bij refine
alleen bij refine alleen bij refine alleen bij refine
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nee nee nee
nee nee nee
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✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔
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✔ ✔ ✔

nee nee ✔
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daarbinnen instelbaar
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2
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544
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nee
nee
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

nee
✔

✔

nee

nee

✔

?
✔

✔

✔

✔

✔

nee

Bull’s Eye
http://info.intelliseek.com/prod/
bullseye.htm

Copernic
http://www.copernic.com

Lexibot
http://www.lexibot.
com

Tabel 1. Kenmerken van de programma’s

Offline search engines vergeleken

De meerwaarde van Bull’s Eye, 
Copernic en Lexibot

Jeroen Bosman

De nieuwste hype in het webzoeken zijn de zogenaamde desktop searchbots, ook wel offline

search engines genoemd. Het zijn krachtige programma’s die de functies van metazoek-

machine, offline browser en bookmarkmanager in zich verenigen en bovendien claimen 

een deel van het voor reguliere zoekmachines onzichtbare ‘diepe web’ bloot te leggen. 

Jeroen Bosman testte drie van deze programma’s.
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Nog niet overtuigend

Om de programma’s te testen hebben we er
een paar eenvoudige zoekacties op losgela-
ten (tabel 2). Het gaat daarbij vooral om het
resultaat van zoekacties, niet om de verdere
bewerkingsmogelijkheden. Er zijn drie typen
zoekvragen: die waarbij het gaat om de
naald in de hooiberg, waarbij reguliere zoek-
machines slechts zeer weinig of geen resul-
taat geven, vervolgens een zoekactie waarbij
vooral het hebben van een goed algoritme
voor de rangorde belangrijk is en tenslotte
een zoekactie waarbij toegang tot actuele
‘content’ cruciaal is.
Voor de test is gebruikgemaakt van Lexibot
en van de gratis versies van BE en Copernic.
Bij Copernic is onderscheid gemaakt tussen
zoektochten op het web, waarin het pro-
gramma feitelijk als metazoekmachine
gebruikt wordt, en zoektochten in de gese-
lecteerde databases. De gratis versie van
Copernic geeft toegang tot slechts een zeer
klein deel van de geselecteerde bronnen,
waardoor dit programma op dat onderdeel
niet is getest. De vergelijking van gratis (BE,
Copernic) met betaalde (Lexibot) versies
van de programma’s is reëel, omdat de dek-
king van databases en gebruikte zoekmachi-
nes tussen de versies nauwelijks verschilt. 
Ter vergelijking zijn de zoekacties van deze
test ook gedaan in twee grote zoekmachines
(FAST en Google) en één metazoekmachine
(Ixquick). Het is interessant om te zien wat
de drie geteste programma’s aan de regulie-
re zoekmachines kunnen toevoegen. Bij alle
zoektochten zijn de keuzes voor maximale
aantallen binnen te halen pagina’s en gron-

digheid van zoeken, ontdubbelen en valida-
tie zo ruim mogelijk ingesteld, vooral ook
omdat dit nu juist een deel van de toege-
voegde waarde van de programma’s is.

Hoe beperkt een dergelijk simpele test ook
is, de resultaten bieden aanleiding voor
enige relativerende opmerkingen over de
drie programma’s. Het valt op dat bij de
‘naald in hooiberg’ zoekacties de reguliere
zoekmachines niet onderdoen voor de
onderhavige programma’s. Alleen Copernic
vindt beduidend meer verwijzingen, maar
bij nadere beschouwing blijkt het hier voor
een deel te gaan om verdubbelingen en
pagina’s die zelfs feitelijk niet aan de crite-
ria voldoen. Bij de tweede naald-in-hooi-
berg-zoekactie vond BE in het geheel geen
resultaat. Hier bleek echter de ontdubbe-
ling en validatie veel te streng te zijn, zodat
vele pagina’s ten onrechte werden afge-
keurd. Lexibot daarentegen kwam met
zeven verwijzingen, die alle zeven niets met
het onderwerp van doen hadden. 
De conclusie moet voorlopig zijn dat regu-
liere zoekmachines, zeker als men er een
paar gebruikt, hier in het voordeel zijn,
vooral ook omdat veel sneller resultaat
wordt verkregen. De extra databases waarin
de programma’s kunnen zoeken – steeds
zijn de meest toepasselijke categorieën
geselecteerd – bieden geen soelaas en kun-
nen in extreme gevallen (zoekactie 4) even-
min als het reguliere web de vragen beant-
woorden. Sterker nog: in alle gevallen van
de eerste vier zoekacties bood het gewone
web meer resultaat dan de databases.

De zoekactie waarbij ranking van belang is,
gaf een positiever beeld te zien. Alle pro-
gramma’s wisten hier niet alleen pagina’s
met de drie termen te vinden, maar ook
pagina’s met informatie/tabellen over tem-
peratuurconversie hoog in de rangorde te
plaatsen. Hier is er geen verschil in resul-
taat met de reguliere zoekmachines, afge-
zien van zoektijd.
De laatste zoekactie, waarbij enige uren na
een aardbeving in El Salvador informatie
daarover werd gezocht, bracht de toegevoeg-
de waarde. Gewone zoekmachines vonden
hier alleen informatie over aardbevingen van
twee jaar geleden, terwijl via de databases
van BE en Lexibot nieuwspagina’s van onder
meer CNN werden gevonden.

Gebruiksgemak en kwaliteit

De vraag is natuurlijk: gaat het zoeken via
deze programma’s nu makkelijker en beter
dan met reguliere zoekmachines? De eerste
bevindingen zijn licht negatief. Het kost
meer moeite, zelfs als de programma’s al
geïnstalleerd zijn, om de zoekactie uit te
voeren, omdat eerst goed moet worden
gekeken in welke databases men het pro-
gramma moet gaan laten zoeken. In het
geval van nieuws hebben de programma’s
wel een inhoudelijk voordeel boven gewone
zoekmachines. Als men heel precies weet
waar iets te vinden zou moeten zijn (bij-
voorbeeld nieuws bij CNN, BBC of online
full-text kranten, films bij de Internet Movie
Database, boeken bij Amazon of de Library
of Congress), is het doorgaans sneller en

gemakkelijker direct naar die sites te gaan
en daar de zoekactie uit te voeren. Voor de
serieuze informatiespecialist gaan deze
desktop searchbots nog niet boven een
gedegen kennis van waardevolle bronnen.
Enigszins tegenvallend was ook dat controle
van de resultaten enerzijds leerde dat soms
goede documenten ten onrechte worden
afgekeurd. Anderzijds blijken soms pagina’s
in het zoekresultaat aanwezig te blijven die
niet echt aan de criteria voldoen, zelfs als
wordt gekozen voor de meest grondige ana-
lyse. Bij Lexibot leek de mogelijkheid
gedownloade pagina’s te indexeren niet te
worden gebruikt om opnieuw te kijken of de
pagina’s wel aan de vereisten voldoen.
De snelheid van reguliere zoekmachines is
zo groot dat men deze programma’s eigen-
lijk alleen zou moeten gebruiken voor inge-
wikkelde of vaak terugkerende zoekacties.
Het op het scherm toveren van een conver-
sietabel voor de verschillende temperatuur-
eenheden kan met een gewone zoekmachi-
ne in 20 seconden, terwijl de desktop
searchbots er vele minuten over doen om
alleen al de lijst met relevante webpagina’s
op te bouwen. Een belangrijk nadeel van

Lexibot is daarbij dat zoekacties niet kun-
nen worden onderbroken met behoud van
resultaat. Bull’s Eye heeft als prettige
mogelijkheid dat het zoekniveau (van sim-
pel naar grondig met validatie, ontdubbe-
len en dergelijke) stap voor stap kan wor-
den uitgevoerd.
Naast snelheid betekent de werkwijze van
de programma’s dat deze nauwelijks te
hanteren zijn zonder snelle breedbandver-
binding. Zeker als gekozen wordt voor
grondig zoeken kan de hoeveelheid te
downloaden webpagina’s al snel vele
megabytes bedragen.
Een laatste punt is dat de programma’s in
het gebruik enig doorzettingsvermogen ver-
eisen. Pas na enige weken krijgt men
gevoel voor wat de vele instellingen beteke-
nen voor het eindresultaat. Het gebruik van
deze programma’s doet je realiseren hoe
gebruiksvriendelijk de betere gewone zoek-
machines eigenlijk zijn. Ook valt op dat
ondanks alle mogelijkheden een aantal 
prettige zoekbeperkingen van gewone zoek-
machines hier ontbreekt: zoeken naar
‘backward’ links, zoeken binnen een site, in
een url of naar bepaalde bestandstypen.

Opties maken het verschil

Ondanks de inhoudelijk ietwat tegenvallen-
de resultaten van de voor dit artikel uitge-
voerde eenvoudige test, bieden de program-
ma’s zeker waar voor hun geld. Inhoudelijk
biedt BE 2.5 waarschijnlijk de beste prijs-
kwaliteitverhouding omdat in deze gratis
versie ook alle 800 bronnen kunnen worden
doorzocht. De betaalde versies maken hun
prijs vooral waar door de uitgebreide range
aan nabewerkingsopties. 
In een vervolg op dit artikel zullen we de
betaalde (Pro-)versies nader testen en ook
wat dieper ingaan op de mogelijkheden
voor nabewerking, attendering en dergelijke
en kijken wat er nu werkelijk aan ‘deep web’
wordt toegevoegd.

Jeroen Bosman is vakreferent bij Universiteits-
bibliotheek Utrecht.

naald in hooiberg 
(aantal gevonden pagina’s)
“Inis Mac Neasin” (1)
“Hund! abscheuliches Untier’ (2)
mocteroof (3)
zummara AND launedda (4)
rangschikking belangrijk
(relevante pagina’s bij eerste 10)
Kelvin AND Fahrenheit AND Celsius (5)
actualiteit belangrijk
(wel/niet gevonden)
earthquake AND El Salvador 
AND January 13 (6)
typische duur in seconden

1 0
0 0
5 0
0 0

ja ja

nee ja, 8

180 300

6 nvt
23 nvt
13 nvt
0 nvt

ja nvt

nee nvt

45 nvt

4 0
7 0
2 0
loopt vast 0

nee 0

ja, 1 ja

300 240

2
13
7
0

ja

nee

1

1
9
5
0

ja

nee

1

0
4
13
0

ja

nee
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Tabel 2. Testresulaten

Bull’s Eye

web ‘databases’

Copernic

web ‘databases’

Lexibot

web ‘databases’

FAST Google lxquick

(1) Ierse naam eiland voor de Ierse kust

(2)zinsnede

(3) Engelstalig slang voor oppeppen beschadigd fruit

(4) typen schalmeien

(5) men wil een conversietabel

(6)gezocht 4 à 5 uur na aardbeving

advertentie




