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Keep your mind from numbing!
Het beste van het Web blijft voor velen nog onzichtbaar

Eric Sieverts

‘There exists a mind-numbing amount
of irrelevant information on the World
Wide Web.’ Met die uitspraak begon
een van de lezingen op een congres
over zoekmachines, begin april dit jaar
in Bath in Engeland.

Ook zonder dat het werkwoord ‘to numb’ tot je
actieve of passieve woordenschat behoort, is direct

duidelijk wat de spreker met bovenstaande zin be-
doelde. Dat het bovendien waar is, zal elke regelmatige
bezoeker van het Web meteen beamen. Maar er is
natuurlijk wel ontzettend veel informatie op het Web,
waaronder ook heel nuttige, heel belangrijke, en ner-
gens anders beschikbare. Ook dat is een waarheid, maar
eentje die je in het juiste perspectief moet zien. Gevoe-
lens daaromtrent (ik had er zelf nog nooit aan gerekend)
zag ik door een andere spreker op het congres overtui-
gend geïllustreerd.
Het klinkt natuurlijk heel indrukwekkend dat sommige
webindexen als HotBot, InfoSeek of ExCite al tussen de
vijftig en zestig miljoen webpagina’s doorzoekbaar ma-
ken. Maar realiseer je wel dat de
hoeveelheid informatie die via een
commerciële host als DIALOG on
line beschikbaar gesteld wordt, al
enkele tientallen keren zo groot is.
Alleen een bestand als Chemical
Abstracts bevat al zo’n vijftien mil-
joen artikelen. Die zijn dan wel niet
full-text beschikbaar (en bij DIA-
LOG zelfs niet eens de abstracts),
maar dat gaat dan alleen nog maar
over scheikunde en DIALOG biedt
nog zeker vijfhonderd bestanden
op allerlei andere terreinen aan. En
daar zijn wel een heleboel full-text
bestanden bij. Bovendien is het
grootste deel redelijk gecontro-
leerde, redelijk geselecteerde, rede-

lijk betrouwbare en redelijk ontsloten informatie. En
dan is DIALOG nog niet eens de grootste van de
hostorganisaties.
Anderzijds kun je de meeste hosts ook via het Internet
bereiken. En bij het merendeel daarvan zijn de bestan-
den zelfs al via een WWW-interface te raadplegen.
Hoewel daaruit gevonden informatie in de meeste ge-
vallen in webformat naar ons scherm gestuurd wordt,
staan al die documenten, bibliografische beschrijvin-
gen, bedrijfsprofielen en wat het allemaal nog meer kan
zijn, niet op webpagina’s met een vast eigen URL. We
krijgen die informatie alleen maar te zien als ze voldoet
aan een volgens de regels van het betreffende zoekinter-
face gestelde vraag. Op dat moment wordt voor ons
persoonlijk even kortstondig (dynamisch) een webpagina
aangemaakt, met uit de achterliggende database ge-
haalde gegevens, en naar ons toe gestuurd. De huidige
robots die het web afgaan op zoek naar informatie voor
de webindexen kunnen dus nooit bij al die informatie
komen, want zij kunnen pagina’s alleen maar opsporen
als ze een echt URL hebben, door bestaande hyperlinks
te volgen.
David MacDonald van PLS sprak in dit verband over
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‘The Invisible Web’, in tegenstelling tot de voor web-
robots wel direct zichtbare (en dus indexeerbare) infor-
matie. Gelet op het aantal (klassieke) on line hosts en de
bij elk aanwezige hoeveelheid informatie, moet dat
‘Invisible Web’ zeker duizenden keren zo groot zijn als het
zichtbare deel. En als je ook nog allerlei informatie op
niet openbaar toegankelijke intranetten meerekent, nog
wel meer keren. MacDonald schatte dat totaal op enkele
honderden terabytes (ofwel honderden miljoenen
megabytes, een hoeveelheid die zelfs ‘mind-boggling’ ge-
noemd mag worden).
Maar misschien zijn er mooie tijden op komst. Mac-
Donalds bedrijf introduceert een nieuw systeem, AT1,
dat een soort meta-indexen (beacon-files genoemd) per
host of per database aanmaakt. Die files nemen niet
meer ruimte in dan drie à vier procent van de databases
zelf, maar bevatten daarvan toch voldoende karakteris-
tieken om die databases als geheel op heel specifieke
termen opzoekbaar te maken. Anderzijds kunnen die
indexen niet de informatie zelf leveren, zodat een host ze
rustig gratis toegankelijk kan maken, ook voor wie (nog)
geen betaald abonnement of password heeft. Zoeken
met zo’n systeem levert dus als eerste stap een verwijzing
op naar de bestanden waarin je voor je onderwerp
kansrijk zou kunnen gaan zoeken. Hoewel al een stuk
geavanceerder, lijkt dit principe wel wat op hetgeen
DIALINDEX van DIALOG of QUESTINDEX van
ESA op beperkter schaal al heel lang bieden. Of je
vervolgens de informatie zelf ook nog kunt opzoeken,
hangt dan natuurlijk af van beschikbaarheid van wacht-
woorden of afrekenmechanismen.
Op dit moment kunnen beacon-files alleen worden aange-
maakt voor databases die met PLS-software doorzoek-
baar zijn gemaakt. Maar ook dat zijn er al verrassend

veel: onder meer de bekende WEBCRAWLER-index,
en ook de meeste DIALOG-bestanden. Zodra systemen
die met andere retrieval-software werken ook op zo’n
manier gekarakteriseerd kunnen worden (en de diverse
informatieaanbieders het belang van deze wijze van
vindbaarheid inzien en willen meewerken), kan een
dergelijke aanpak het ons een stuk makkelijker maken
om veel meer echt waardevolle, nu nog onzichtbare
informatie op het Web op te sporen. We gaan nog
spannende tijden tegemoet.
En voor wie echt nieuwsgierig is, mijn Van Dale zegt: to
numb - verstijven, verstarren, verlammen, verdoven.

Bijdragen aan het genoemde congres zijn te vinden op: http://

www.infonortics.com/bath97.html.
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