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Nieuwe generatie plaatjeszoekers

Wie op het web naar plaatjes zoekt, is gediend met een gerichte zoekmethode. Het laatste jaar

zijn er veel nieuwe gespecialiseerde multimedia zoekmachines beschikbaar gekomen. Jeroen

Bosman belicht de kwaliteiten en mogelijkheden van deze nieuwe generatie plaatjeszoekers.

Jeroen Bosman

Het worldwide web wordt elke dag beeldi-
ger: het bevat relatief steeds meer afbeel-
dingen. Over het zoeken van relevante
pagina’s hebben we het hier al vaak gehad.
Daarbij ging het vrijwel altijd om het zoe-
ken van pagina’s met tekst over bepaalde
onderwerpen. In bytes gemeten bestaat het
grootste deel van het web waarschijnlijk
niet uit tekst, maar uit afbeeldingen. Steeds
meer websites bevatten foto’s, kaarten,
tekeningen, grafieken van hoge kwaliteit
(zie tabel 1). Afbeeldingen in gif-formaat
zijn vaak tekeningen, clipart, reclameban-
ners en kleine animaties. Afbeeldingen in
jpg-formaat zijn doorgaans foto’s. 
De groeiende hoeveelheid en kwaliteit van
de afbeeldingen maken die steeds bruik-
baarder in het onderwijs en andere werkvel-
den, zowel als voor thuisgebruik. Hoewel
auteursrechtelijke zaken nogal schimmig
zijn, is het steeds zinvoller om voor illustra-
tiemateriaal het web op te gaan. Wie ook
literatuur zoekt zal een brede zoektocht
opzetten en vanzelf ook sites met veel gra-
fisch materiaal vinden. Wie echter geen
behoefte heeft aan tekst, maar louter plaat-
jes zoekt, is gediend met een meer gerichte
zoekmethode. Gelukkig zijn er het laatste
jaar veel nieuwe gespecialiseerde multime-
dia zoekmachines beschikbaar gekomen.
Om teleurstellingen te voorkomen is het
wel van belang te weten hoe deze speciale
zoekmachines te werk gaan.
We beperken ons hier tot zoekmachines.
Dat laat natuurlijk onverlet dat er vele spe-

ciale gidsen voor grafische informatie zijn,
en voorts bronnen als fotobanken, schilde-
rijengaleries, kaartendatabases. Elke goede
informatiespecialist zal er op het eigen ter-
rein wel een paar kennen. Wie echter wei-
nig tijd heeft, geen goede gids of fotodata-
bank kent of graag veel verschillende bron-
nen aanboort komt toch bij zoekmachines
uit. Overigens kan met veel van de te noe-
men multimedia zoekmachines behalve
naar plaatjes (bestandstypen: .gif/.jpg/
.tiff/.bmp) ook worden gezocht naar geluid
(.wav/.midi/.mp3/.rm/.aiff) en bewegend
beeld (.avi/.mpeg/.rv/.mov/.qt/.wmf). Die
mogelijkheden blijven hier onbesproken.

Tot ongeveer een jaar geleden was men
voor het zoeken van afbeeldingen aangewe-
zen op de reguliere grote zoekmachines.
Daarvan bood eigenlijk alleen HotBot
opties voor het zoeken op bestandstype.
Hiermee zocht men dan naar pagina’s waar
in de html als bron voor een plaatje werd
verwezen naar een bestand van het type .gif
of .jpg. Nog steeds heeft HotBot unieke
mogelijkheden op multimediagebied. Bij-
voorbeeld het zoeken naar pagina’s met
(multimedia) scripts als VB script, ActiveX
of Shockwave, of het zoeken naar pagina’s
met formulieren (zie voor de speciale
mogelijkheden http://www.hotbot.lycos.
com/help/search/adv_search.asp). Toch
was en is dit tamelijk grof: je krijgt verwij-
zingen naar pagina’s waar een bepaald type
(grafisch) bestand in is opgenomen. Het

kost veel tijd om al die pagina’s te bekijken
op zoek naar een plaatje.

De eerste grote 
Het echt afbeeldingsgerichte zoeken kreeg
een grote impuls met FAST Multimedia
Search, dat ook via Lycos te gebruiken is.
De grote onbekende onder de grote zoek-
machines begon vorig jaar met de moge-
lijkheid te zoeken in een grote aparte data-
base met vooral plaatjes. Recent is het
uiterlijk van FAST (Alltheweb) weer geheel
vernieuwd. Op de homepage van Alltheweb
kan nu direct worden gekozen voor pictu-
res, videos of mp3 files. Door vervolgens
op advanced search te klikken komen opties
voor het zoeken naar specifieke bestandsty-
pen in beeld. Men zoekt nog wel met zoek-
termen, maar het resultaat bestaat uit een
rij verkleinde afbeeldingen (thumbnails).
Naar keuze kan men vervolgens een iets
grotere versie van het plaatje bekijken, het
originele plaatje van het web ophalen of
doorsurfen naar de gehele pagina met daar-
in het gevonden plaatje. 
FAST lijkt in de ranking veel waarde toe te
kennen aan aanwezigheid van de termen in
de filenaam. Aardig in de presentatie van
FAST is dat er in een hoekje plaats is
gemaakt voor de belangrijkste ‘web results’.
Het zoeken naar andere dan mp3-geluids-
bestanden is helaas niet mogelijk in de
nieuwe interface (zie tabel 2 op p.42). De
oude interface op http://multimedia.allthe-
web.com/cgi-bin/advsearch was bij het
schrijven van dit artikel nog wel in de lucht.

Gespecialiseerde zoekmachine
Ditto is een nieuwe ster aan het multimedia-
le zoekfirmament. Ondanks het feit dat Ditto
speciaal is ontwikkeld voor het zoeken van
websites op basis van afbeeldingen. Daartoe
heeft het bedrijf naar eigen zeggen 6 miljoen
plaatjes geselecteerd uit een totaal van 115
miljoen. Deze zes miljoen zouden een aar-
dig beeld van de inhoud van de webpagina’s

type multimedia aandeel pagina’s met dit type (%)
GIF-plaatje 60
JPG-plaatje 28
JAVA-applet 2

audio (div. formats) 1

NB Alle overige typen multimedia (Flash, Shockwave, Quicktime, overig video) minder dan 1 procent. Deze telling met

een zoekmachine houdt geen rekening met database-gegenereerde pagina’s

Tabel 1. Multimedia-elementen in webpagina’s op basis van telling met HotBot
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moeten geven. Het voordeel hiervan is
onduidelijk. Bovendien onderscheidt Ditto
zich niet in bijzondere zoekmogelijkheden.
Het heeft daarbij het nadeel dat het niet kan
profiteren van een reeds bestaande eigen
database van webpagina’s. De te gebruiken
zoekcriteria laten te wensen over en de infor-
matie in de presentatie idem dito. Voeg daar
de beperkte database bij en het zeer grote
aantal dode links en je hebt voldoende reden
om Ditto voorlopig niet te gebruiken. 

De anderen volgen
AltaVista en Google volgden dit jaar FAST
en stelden mogelijkheden beschikbaar om
in hun grote database specifiek naar multi-
media te zoeken. In AltaVista gaat het om
zowel afbeeldingen, als geluid en video. Bij
Google image search, dat nog in bèta is,
gaat het alleen om afbeeldingen (Google).
Beide bieden de voor efficiënt plaatjes zoe-
ken onmisbare presentatie met thumbnails.
AltaVista gebruikt alleen woorden in file-
naam, meta-tags en alt-tags. Het resultaat
is daardoor wat mager, maar de relevantie
is goed. FAST zit al wat langer in het plaat-
jesvak dan Google en de zoekmogelijkhe-
den en interface zijn ook wat beter uitge-
werkt. De snelle innovatie bij Google maakt

wel dat we hun image search in de gaten
moeten houden.

Grafisch zoeken
Diggit is de grote verrassing onder de nieu-
we gespecialiseerde plaatjeszoekers. Het
werkt niet alleen met trefwoorden maar ook
met patroonherkenning. Als men eenmaal
met een trefwoord een plaatje heeft gevon-
den kan men gelijkende (‘similar’) plaatjes
vinden. Dit gaat doorgaans bewonderens-
waardig goed. Eventueel kan men dan ook
doorzoeken zonder de trefwoorden, door
het vinkje naast de zoekterm weg te halen
en bij een relevant plaatje op similar te klik-
ken. Dan wordt het resultaat wat diverser,
maar er komen ook relevante plaatjes bij
die blijkbaar met alleen het trefwoord niet
gevonden worden. Bij gelijkenis zoeken kan
men eventueel het effect van gelijke kleuren
uitzetten, om zo vooral op patroon te zoe-
ken. Het is ook mogelijk de locatie van een
bekend plaatje in te voeren (dat niet eens
in de Diggit-database hoeft te zitten) en dat
te gebruiken voor een ‘similar search’. Bij
Diggit zijn de plaatsen waar een zoekterm
moet voorkomen instelbaar. Ook de
gewenste omvang van het plaatje is precies
in te stellen. Prettig is verder dat Diggit het

aantal resultaten per scherm laat afhangen
van het formaat van het scherm. Met een
groot scherm kun je zo al snel veertig
thumbnails in een oogopslag vergelijken.
Goed van Diggit is tenslotte dat er een
nette tutorial bij zit.
Als klap op de vuurpijl heeft Diggit twee
aparte user interfaces gemaakt met extra
mogelijkheden. De ene gebruikt Java (wie
dat niet heeft krijgt vanzelf een verwijzing
om dat te installeren), de andere ActiveX
(dat in de browser geactiveerd moet zijn).
ActiveX in combinatie met MS Internet
Explorer 5.0 of 5.5 heeft de voorkeur, want
er hoeft niets te worden gedownload en de
interface kan het reeds op uw computer
aanwezige Paint-programma gebruiken. 
In beide gevallen is er behalve het invoer-
scherm voor zoektermen en de resultaten
ook nog een tekenblok. Diggit kan nu zoe-
ken naar plaatjes die lijken op de tekening
die u maakt (eventueel gecombineerd met
zoektermen). Wie een snelle verbinding
heeft, kan het zelfs zo instellen dat de
resultaten constant veranderen wanneer er
getekend wordt. Dit geheel is een grafisch
zoekhoogstandje! Het zoeken lijkt sterk
afhankelijk van de gebruikte kleuren, maar
u kunt het kleurcriterium ook uitzetten. ➝

Diggit: tekenen en direct soortgelijke afbeeldingen op het web vinden.
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Deze mogelijkheden van Diggit zijn een
apart artikel waard en kunnen u een verma-
kelijk uurtje achter de computer bezorgen.

Presentatie
In de presentatie van de resultaten van
plaatjeszoekers zijn thumbnails erg handig.
In tegenstelling tot de regeltjes tekst die je
bij normale webpagina’s krijgt, zijn thumb-
nails zeer goed te gebruiken om snel te
bepalen of iets relevant is of niet. Systemen
zonder thumbnails, zoals HotBot, zijn dan
ook alleen waardevol door eventuele unieke
zoekmogelijkheden. 

Omdat de rangordening minder goed is
dan bij tekst, is het ook van belang dat
zoekmachines niet te karig zijn met beper-
kingen op het aantal resultaten dat kan
worden bekeken. FAST is hierin met vier-
duizend het gulste (weliswaar kent Ditto
geen enkele beperking, maar het merendeel
bestaat op een gegeven moment uit dode
links). FAST is ook de enige die de resulta-
ten netjes nummert, prettig als u grotere
aantallen bekijkt en wilt noteren welke
plaatjes u na oppervlakkige screening echt
wilt gaan bekijken. 
Heel aardig en uniek is de mogelijkheid van

AltaVista om op basis van een plaatje alle
plaatjes uit de webpagina waar dat ene
plaatje uitkomt op te vragen. Ook uniek is
de mogelijkheid alle webpagina’s met dat-
zelfde plaatje op te vragen, maar daarvan
ontgaat mij het nut.

Hoe doen ze het?
De hamvraag is natuurlijk of je met deze
hulpmiddelen gemakkelijk de plaatjes vindt
die je zoekt, zonder al te veel irrelevante
zoekresultaten. Uiteraard hangt dit af van de
omvang van de databases van de zoekma-
chines, de wijze van indexering en rangorde-

ALGEMEEN
adres
ZOEKCRITERIA
beperken tot .bmp
beperken tot .gif
beperken tot .jpg/.jpeg
beperken tot .png
beperken tot .tiff
beperken tot kleur
beperken tot zwart wit
beperken tot lijnbeelden
formaat bestand in pixels
bestandsomvang in kB
geanimeerd of niet
transparant of niet
INDEXERING IS OP BASIS VAN:
tekst overal in pagina
tekst in filenaam
tekst in URL webpagina
tekst in titel webpagina
afstand tussen zoekterm en plaatje
tekst in alt-tag
tekst in meta tag
beeldpatroon en kleur
adult filter
RESULTATENPAGINA
max. # verwijzingen op één pagina
thumbnails
nummering resultaten
verwijzing naar bestand
verwijzing naar webpagina met de
afbeelding
opvragen andere afbeeldingen uit
pagina
omvang plaatje in pixels
omvang bestand in kB
alt-tag
max. # te bekijken
TEST
“hits op “derailleur””
relevante bij eerste 20
“hits op“patrijshond””
relevante bij eerste 20
“hits op “saturn””
relevante bij eerste 20

av.com diggit.com ditto.com allthe web.com google.com hotbot.lycos.com

nee nee nee ja nee ja
ja ja nee ja nee ja
ja ja nee ja nee ja
nee ja nee nee nee ja
nee ja nee nee nee ja
ja ja nee ja nee nee
ja ja nee ja nee nee
nee ja nee ja nee nee
nee S/M/L of range nee nee nee nee
nee nee nee nee nee nee
nee ja nee nee nee nee
nee ja nee ja nee nee

ja nee ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja
nee nee ja ? ? ja
ja ja ? ja ? ja
nee ja ? ? ja ja
ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja
nee optie nee nee nee nee
optie ja ja optie optie nee

10 12 9 100 100
ja ja ja ja ja nee
nee nee nee ja nee nvt
nee ja ja ja ja nee
ja ja ja ja ja ja

ja nee nee nee nee nee

ja ja nee ja ja nee
ja ja ja ja ja nee
ja ja nee ja nee nee
830 500 onbeperkt? 4000 1000 1000

14 45 4 542 345 11400
11 4 0 10 13 8
0 0 2 9 10 700
nvt nvt 2 5 8 8
4326 500 988 19628 15600 755500
18 6-20 15 10 13 8

AltaVista Diggit Ditto FAST
(All the web)

Google HotBot

Tabel 2. Kenmerken van zoekmachines voor afbeeldingen

Kenmerken mulimedia 
zoekmachines
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ning. De grote algemene zoekmachines
gebruiken hun grote databases en hebben
daarmee een voordeel boven de kleinere
gespecialiseerde zoekmachines als Ditto en
Diggit. Daarnaast loopt ook de indexering
sterk uiteen. In de tabel staat welk type ter-
men meetelt voor indexering van de afbeel-
dingen. Hierin zitten nog wel wat onzekerhe-
den. Geen enkele zoekmachine geeft het
geheim prijs, en de werking moet dus proef-
ondervindelijk worden achterhaald. 
Het valt op dat het invoeren van twee of meer
termen in tegenstelling tot bij het zoeken van
tekst bij plaatjes nauwelijks tot verbetering
van de relevantie leidt. Bij AltaVista leidde de
toevoeging ‘planet’ aan de zoekterm ‘Saturn’
juist tot minder plaatjes van de beoogde pla-
neet! Overigens is het bepalen van relevantie
met homoniemen natuurlijk een hachelijke
zaak. Weliswaar gaat het ons om de planeet
Saturnus, maar in feite zijn de auto Saturn en
de raket Saturn technisch ook relevante hits.
Bij Google zorgt toevoeging van de term ‘pla-
net’ wel voor decimering van het resultaat,
maar daarmee gooi je wel veel goede afbeel-
dingen overboord. De doorgaans uitstekende
rangordening van Google heeft bij plaatjes
namelijk minder zin. Die rangordening, waar-
bij behalve het voorkomen van zoektermen
het aantal links naar de pagina’s sterk mee-
telt, geeft weliswaar een goede indruk van de
kwaliteit van de tekst, maar slechts zelden
van de kwaliteit van de plaatjes. In tamelijk
onbekende of onbenullige pagina’s kunnen de
mooiste afbeeldingen zitten. De afbeeldingen
900 tot 1000 van Saturnus bij Google zijn op
geen enkele wijze slechter dan afbeeldingen 1
tot 100.
Sorteren op omvang of de zoekactie beperken
op omvang kan het rangordeprobleem bij
plaatjes deels oplossen. Doorgaans zijn de
grotere plaatjes (in bytes of pixels) ook de
betere. Professionele fotografen (in het geval
van Saturnus bijvoorbeeld de NASA) maken
meestal foto’s met hoge resoluties en dus
een grote omvang. Mij lijkt het voor veelvoor-
komende termen zelfs onmisbaar. Het is te
hopen dat FAST en Google die mogelijkheid
snel toevoegen.

Een andere manier om niet gewenst resul-
taat uit te sluiten kan zijn het beperken op
jpg- of gif-files. Met jpg bestaat het resultaat
vooral uit foto’s, met gif-files vaak ook voor
een groot deel uit tekeningen. Dit onder-
scheid is echter zeer zacht. Het is aan te
raden zelf uit te proberen of zoeken met een
van beide typen vooral irrelevante resultaten
oplevert, om die vervolgens uit te sluiten.
Beperken op bestandstype kan behalve in
het thumbnailloze HotBot in FAST en Diggit.
AltaVista kent wel een onderscheid tussen
‘photos’ of ‘graphics’, maar dat correspon-
deert niet met het gif/jpg-verschil. Hoe het
wel werkt blijft duister.

Voorlopig overzicht
Plaatjes zoeken gaat nu veel gemakkelijker
dan twee jaar geleden. Er blijft nog wel wat
te wensen over, zoals sorteren op omvang
en, bijvoorbeeld, beperken op domein,
maar dergelijke verbeteringen zijn wel te
verwachten.
De goede grote zoekmachines zijn met hun
grote databases en uitgekiende rangorde-

ning doorgaans beter dan de gespeciali-
seerde zoekmachines als Ditto en Diggit.
Van die twee kan men Ditto voorlopig links
laten liggen. Diggit komt daarentegen wel
van pas voor wie extra eisen wil stellen aan
het plaatje (omvang) of voor wie echt gra-
fisch wil zoeken met behulp van een eigen
tekening of een bestaande afbeelding. Die
technologie is in het publieke domein uniek
(dergelijke beeldherkenningssoftware zal in
eerste instantie wel militaire doelen die-
nen). Van de drie grote zoekmachines bie-
den Google en FAST de grootste plaatjes-
database, AltaVista blijft wat achter. Als
men daarbij bedenkt dat Google in tegen-
stelling tot FAST geen gevorderde zoekop-
ties heeft, is het duidelijk dat op dit
moment FAST/Alltheweb voor plaatjes de
beste keus is. Maar als Google nu eens de
Diggit-technologie zou gaan gebruiken...
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