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I n 1997 werd de Aquabrowser geïntroduceerd in de

Openbare Bibliotheek Eindhoven (OBE). De browser

moest een oplossing bieden voor het probleem waar-

mee gebruikers van een openbare bibliotheek kampen: men

zoekt ‘iets over iets’ en niet ‘dit boek over dat onderwerp’.

Traditionele bibliotheeksystemen zijn niet afgestemd op dit

natuurlijk zoekgedrag van bibliotheekgebruikers. Die syste-

men vragen namelijk feitelijke kennis als input om te

komen tot relevante output. En bezoekers van openbare

bibliotheken beschikken meestal niet over die feitelijke ken-

nis. 

Uit onderzoek bleek dan ook dat slechts twintig procent van

de bibliotheekbezoekers feitelijk gebruik maakte van de

geautomatiseerde catalogus. De rest liep gewoon langs de

kast. Niet erg natuurlijk, maar ze misten wel veel, want het

plaatsingssysteem van openbare bibliotheken is niet voor

iedere bezoeker even logisch.

De opdracht luidde dan ook: vindt een systeem dat aansluit

bij het natuurlijk zoekgedrag van bibliotheekgebruikers.

Vindt een stuk gereedschap dat bibliotheekgebruikers

ondersteunt bij het vinden van informatie.

ZOEKEN EN BROWSEN
Bezoekers van een openbare bibliotheek zijn op zoek naar

informatie: een reisgids voor de aankomende vakantie, een

lekkere roman voor de zondagmiddag, een naslagwerk voor

een werkstuk, etcetera. 

Gebruikers van het internet zijn bekend met twee dominan-

te manieren om informatie te vinden: zoeken en browsen.

Zoeken maakt het mogelijk snel pagina’s met specifieke

informatie te vinden. Alle pagina’s die exact de ingegeven

trefwoorden bevatten worden gevonden. Vaak is een

gebruiker beter af wanneer hij gaat browsen, omdat het

onmogelijk is de juiste zoektermen te bepalen:

• Een gebruiker weet nog niet precies waar hij naar op zoek

is. Tijdens het browsen door een website vormt hij zich

een idee van wat er eigenlijk beschikbaar is. 

• Zelfs wanneer een gebruiker precies weet waar hij naar

op zoek is, kan hij niet goed weten welke zoektermen het

beste zijn om te gebruiken. Dit is onder andere afhankelijk

van de terminologie die gebruikt wordt binnen websites of

catalogi.

• Tijdens het browsen doet een gebruiker veel informatie

op door het pad wat hij neemt en de context die aldus

wordt opgebouwd.

In de bibliotheek kan in het catalogussysteem gezocht wor-

den. Langs de boekenkasten lopen en praten met een bibli-

othecaris of andere bezoekers kunnen we zien als het

browsen.

De AquaBrowser is een zoeksysteem dat het zoeken en

browsen tracht te integreren. In de basis is de browser een

krachtig zoeksysteem, waarmee goed gezocht kan worden.

Daarbij geeft de browser meer informatie over de zoekter-

men waarmee gestart wordt en wordt de gebruiker continu

geholpen in zijn zoektocht.

OP AVONTUUR
De AquaBrowser is een

vriendelijk en krachtig zoek-

systeem, waarmee de gebrui-

ker razendsnel informatie

kan vinden. Het systeem kan

direct in alle velden zoeken,

waardoor gemakkelijk alle

relevante informatie gevon-

den wordt. 
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Als eerste introduceerde de Openbare Bibliotheek Eindhoven het associatieve zoeksysteem
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Resultaten en suggesties op zoek-
vraag "andalusie"
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Naast de zoekresultaten krijgt de bezoeker ook

direct suggesties aangeboden om verder te zoe-

ken. Dit zijn woorden die gerelateerd zijn aan

het zoekwoord, of die qua spelling of klank lij-

ken op het zoekwoord. De bezoeker wordt

voortdurend op ideeën gebracht.

De suggesties worden dynamisch in een woor-

denwolk gevisualiseerd. Gebruikers kunnen de

woorden in dit ruimtelijke model sneller inter-

preteren en direct die termen eruit halen die

voor hen relevant zijn. Voor iedere gebruiker

zijn andere termen relevant, want iedere gebrui-

ker komt vanuit zijn eigen context bij het zoek-

systeem. Met een eenvoudige muisklik selec-

teert de gebruiker een zoekterm, waarmee

direct wordt gezocht. De voorgaande zoekresul-

taten worden door de AquaBrowser onthouden

en bepalen mede de ranking van de zoekresultaten.

Tachtig procent van de bezoekers weet nog niet wat ze pre-

cies zoeken wanneer ze de bibliotheek binnenkomen. De

AquaBrowser laat de bezoeker op avontuur gaan in de

informatie die de bibliotheek aanbiedt. Daarnaast zorgen

de automatische spellingssuggesties ervoor dat gebruikers

de moed niet opgeven indien ze woorden op een verkeerde

manier spellen. 

EEN VOORBEELDSESSIE
Om bovenstaande tastbaarder te maken, geven we aan de

hand van de AquaBrowser bij de OBE een voorbeeld.

Stel dat een iemand naar de bibliotheek gaat, voordat hij

naar Zuid-Spanje met vakantie gaat. Hij wil graag wat boe-

ken over Andalusië bij de bibliotheek halen. In de Aqua-

Browser zoekt hij naar Andalusië. Onmiddellijk ziet hij

aan de rechterkant de zoekresultaten. De items waarin het

zoekwoord in de titel voorkomt worden als belangrijkste

gezien en staan bovenaan de resultatenlijst.

Aan de linkerkant staan de suggesties die de AquaBrowser

aanbiedt. Dit zijn woorden die in relatie staan tot het

gezochte woord. De suggesties komen uit verschillende

bronnen, waarbij iedere bron zijn eigen kleur heeft:

• Wit: gerelateerde woorden op basis van co-occurence ana-

lyse. Deze woorden staan regelmatig in de buurt van het

gezochte woord. Voorbeelden hier zijn: sevilla, costa, car-

men, bergketen.

• Rood: spellingsvarianten zoals die voorkomen in de

onderliggende data. Deze woorden lijken op het ingetikte

woord. In dit voorbeeld wordt andalusi gegeven, wat

slechts één letter verschil is. Dit zoekwoord leidt naar de cd

Musica Andalusi met Marokkaans-Andalusische muziek. 

• Geel: synoniemen of vertalingen die voorkomen in

gekoppelde woordenboeken. In dit voorbeeld wordt de

Engelse vertaling Andalusia gegeven.

De gebruiker ziet het woord ‘wandelgids’ tussen de sugges-

ties staan, en bedenkt zich dat het misschien ook wel aar-

dig is om een aantal wandelingen te maken. Door te klik-

ken op het woord ‘wandelgids’ zoekt de AquaBrowser

direct naar alle titels waar dit woord in voorkomt. Maar het

systeem onthoudt ook de zoekgeschiedenis van de gebrui-

ker en weet dus nog dat er net op Andalusië gezocht werd.

De titels waarin beide woorden voorkomen staan nu boven-

aan. De detailgegevens kunnen direct worden opgevraagd.

Hierbij worden de gevonden woorden opgelicht, zodat snel

duidelijk is waarom dit boek is gevonden. 

Wanneer de gebruiker in het boek geïnteresseerd is

geraakt en graag de titel wil vasthouden, kan snel de vind-

plaats van het boek worden opgevraagd. Door middel van

een overzichtelijke plattegrond wordt de bezoeker de weg

gewezen.

WERKING VAN DE BROWSER
De AquaBrowser staat bekend om zijn user interface met

de animerende woordenwolk. Het gaat bij de browser ech-

ter om de achterliggende engines die de user interface voe-

den met informatie.

Het hart van het AquaBrowser-systeem wordt gevormd door

de freetext data-engine Igor. Igor is een door Medialab ont-

wikkeld databasesysteem, waarin de data worden opgesla-

gen waarin gezocht moet worden. Igor bevat dus een ge-

cachede kopie van de brondata. Het hoofddoel van Igor is

het faciliteren van zoekopdrachten. De data-engine is dan

ook ontwikkeld met snelle retrieval-tijd als uitgangspunt. Er

is bijvoorbeeld geen ondersteuning van transacties. 

Met behulp van data adapters worden koppelingen

gemaakt naar de databronnen die met de AquaBrowser

ontsloten moeten worden. Een data adapter maakt het

mogelijk alle relevante data uit een bron te importeren in

de Igor-database. Er zijn standaard adapters om websites te

spideren, documenten van filesystemen te importeren,

ODBC-databasesystemen te ontsluiten en xml-documenten

te importeren. Ook van standaarden als het Open Archives

Initiative protocol wordt gebruikgemaakt. In Eindhoven is

een koppeling met het Vubis-bibliotheeksysteem ontwik-

keld waarmee de catalogus wordt geïmporteerd.

Igor bevat de volgende componenten:

• Freetext zoeksysteem. Het freetext-zoeksysteem maakt een

index gebaseerd op alle woorden in de onderliggende tek-

Resultaten voor "wandelgids" in de context van "andalusie"
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semantische relatie te hebben, zeker in de context van de

onderliggende data. Dit netwerk wordt geheel automatisch

opgebouwd uit de onderliggende data en is ook van toepas-

singen op de ontsloten data. De woordrelaties worden

gebruikt als suggesties voor de gebruiker bij het zoekproces.

• Vertaler. De vertaaleenheid maakt het mogelijk real-time

vertalingen van het gegeven woord op te zoeken. Naar keuze

kan hier direct mee gezocht worden, of kunnen de ver-

talingen als suggestie in de woordenwolk getoond worden.

In bibliotheken is het wenselijk om in het geval van pseudo-

niemen, direct titels van de oorspronkelijke auteur te vinden.

In dat geval geeft een zoekvraag op ‘kronkel’ direct resultaten

van ‘Carmiggelt’. In Eindhoven is ook een woordenboek

geïntegreerd, waarmee vertalingen naar het Fries en Engels

worden gevonden. De gebruiker is zelf in controle of hij van

een zoekvraag ‘vader’ wil doorzoeken in het Engels met ‘dad-

dy’ of ‘father’. In Eindhoven is een open-source woorden-

boek in de vertaler geïmporteerd, waarin veel voorkomende

woorden van twaalf Europese talen zijn opgeslagen. De ver-

taler wordt ook vaak gebruikt om jargonwoorden te koppelen

aan toegankelijke termen, zoals ‘RSI’ aan ‘muisarm’.

• Fuzzy alternatieven generator. Op basis van de freetext

index met alle voorkomende woorden in de database, geeft

de fuzzy alternatieven generator spellingsalternatieven

van de gegeven zoekwoorden. Deze woorden worden als

suggestie in de woordenwolk gegeven, omdat een gebrui-

ker er net naast kan zitten in de spelling, maar ook omdat

er vaak spelfouten worden gemaakt in systemen. Waar

sten, zodat op ieder voorkomend woord gezocht kan wor-

den. In de index worden gestemde varianten van de woor-

den en samenstellingen meegenomen. Zoeken op ‘roos’

levert documenten op met de woorden ‘roos’, ‘rozen’,

‘klaproos’ en ‘rozenboom’. De exacte zoekvraag wordt als

belangrijkst gezien, dus het document met ‘roos’ zal

bovenaan in de resultatenlijst staan. 

• Rankers. Met de rankers is het mogelijk fuzzy antwoorden

op exacte vragen te geven. Het is mogelijk traditionele

indexen te maken op velden met getallen, zoals jaartallen.

Wanneer men zoekt op ‘jaartal=1993’, krijgt men normaal

gesproken alle documenten terug waarbij het attribuut

jaartal de waarde 1993 heeft. Met de rankers is het moge-

lijk een zwaartepunt op een jaartal te leggen. Het resultaat

bestaat dan uit de documenten uit 1993 bovenaan de lijst

onmiddellijk gevolgd door documenten uit 1992 en 1994.

De gebruiker kan hiermee breder zoeken.

• Co-occurence generator. Met de co-occurence generator wor-

den de data verrijkt door automatisch statistische en seman-

tische relaties in de data te vinden. De data in Igor worden

tijdens indexering gescand, waarbij wordt gekeken hoe vaak

woorden en hun variaties bij elkaar in de buurt voorkomen.

Hoe vaker woorden bij elkaar in de buurt voorkomen, hoe

meer je mag zeggen dat er tussen die woorden een relatie is,

en dat die relatie meer gewicht heeft. Deze analyse resul-

teert in een woordennetwerk, dat wordt opgeslagen in een

semantisch netwerk engine dat ook in Igor zit. De gerela-

teerde woorden blijken in de praktijk heel erg vaak een

Advertentie
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Dit is een gebruikersvriendelijke zoekmachine die tegelij-

kertijd zoekt in de lokale catalogus en alle bronnen van

bibliotheek.nl: de Krantenbank, Vakwijzer, NL-Menu, Ver-

schueren, de Virtuele Mediatheek en al@din, de vragen-

bank. Ook kan de bibliotheek haar eigen, lokaal aanwezige,

extra bronnen toevoegen aan het systeem. In Eindhoven is

dit gedaan door ook de weblinksindex van de OBE toe te

voegen. Op dit moment wordt er in Eindhoven ook

gewerkt aan een koppeling met het streekarchief.

ERVARINGEN IN EINDHOVEN
De introductie van de Aquabrowser in Eindhoven is niet

zonder problemen verlopen. Hardwareproblemen maakten

een objectieve beoordeling in het begin zeer moeilijk.

Bovendien moesten bibliothecarissen die volop inzetten op

de kwaliteit van exact zoeken toch wel even slikken. De

zoekresultaten waren voor hen vaak minder logisch dan

voor gebruikers uit het publiek. 

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de catalogus

flink is gestegen naar ruim boven de aanvankelijke twintig

procent. De introductie is zonder twijfel een succes en een

doorbraak in het denken over ontsluiting. Associatief zoe-

ken is een item bij het aanbieden van collecties.

Gebruikersonderzoek in de Openbare bibliotheek Eindho-

ven laat overigens zien dat nog steeds een grote groep

bibliotheekbezoekers niet goed overweg kan met zoeksyste-

men in het algemeen. Het landelijke gebruikersonderzoek

in de hele openbare bibliotheekbranche bevestigt dat beeld. 

De opdracht in 1997 luidde: vindt een systeem dat aansluit

bij het natuurlijk zoekgedrag van bibliotheekgebruikers.

Vindt een tool dat bibliotheekgebruikers ondersteunt bij

het vinden van materiaal. Die missie mag geslaagd

genoemd worden, met dien verstande dat bibliotheken en

Medialab samen zullen moeten doorgaan om van zo veel

mogelijk zoekers vinders te maken. 

Jos Geevers is coördinator strategie en beleid bij de Openbare Biblio-
theek Eindhoven. Jasper Kaizer is manager development bij Medialab.

menselijke invoer is, worden fouten gemaakt. De fuzzy

alternatieven worden gegenereerd op basis van een 

n-gram analyse. Een n-gram is een n-letter deel van een

woord. De woorden worden opgedeeld in n-letter delen en

in vectoren opgeslagen, waarop vervolgens gezocht wordt.

De dichtstbijzijnde vectoren worden terugvertaald naar de

bijbehorende woorden en teruggegeven aan de gebruiker.

Hiermee wordt de gebruiker soms geconfronteerd met

spelfouten in de onderliggende data, maar het kan hem

wel net helpen het juiste document te vinden. In Eindho-

ven worden de gevonden spelfouten gebruikt om de cata-

logus te verbeteren.

Boven het hart Igor ligt de Context Builder, oftewel de ser-

ver-applicatie en dus bovenste laag van het systeem. Deze

verrijkt de vraag van de gebruiker en onthoudt het afgeleg-

de zoekpad. Dit systeem genereert de lijst met gevonden

documenten, maar vooral ook de associatieve begrippen-

wolk die de gebruiker aanwijst langs welke lijnen meer

relevante informatie te vinden is. De gevonden documen-

ten en de begrippenwolk worden zichtbaar gemaakt in de

user interface.

META-INFORMATIE
Bij OBE wordt op slimme wijze gebruikgemaakt van de

meta-informatie in de catalogus om de bezoeker te helpen

in zijn zoektocht. Wanneer iemand een woord intikt dat

voorkomt in een siso-beschrijving dan wordt de classifica-

tie door middel van een boomstructuur aan de bezoeker

getoond, zodat hij direct alle objecten in de betreffende

groep kan opvragen. De ‘plaatsingscodes’ van de siso-clas-

sificatie krijgen hiermee betekenis voor de bezoeker. 

AQUABROWSER LIBRARY
De AquaBrowser wordt ook toegepast in bibliotheek.nl om

de bronnen van de bibliotheek.nl-collectie te doorzoeken.

In samenwerking met de Vereniging van Openbare Bibli-

otheken is voor de bibliotheken een product ontwikkeld,

waarmee de bronnen van bibliotheek.nl aan de lokale cata-

logus gekoppeld worden: AquaBrowser Library. 

Detailgegevens van een gevonden titel Vindplaats van geselecteerd boek met plattegrond


