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Doeltreffend zoeken in volledige teksten (1)

Full-text retrieval bij de
HavenInformatieBank

Bij full-text retrieval zijn recall en pre-
cisie vaak volstrekt onvoldoende.
Ontsluiting door middel van trefwoor-
den is te arbeidsintensief. Voor dit
dilemma zoekt de HavenInformatie-
Bank een oplossing door het ontwikke-
len van TOPICS die het full-text zoeken
ondersteunen.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) is de
havenautoriteit die de processen in de haven stuurt. Het
GHR heeft nautische taken - zowel operationeel als
beleidsmatig -, voert een grondbeleid onder meer door
het verhuren van haventerreinen en doet onderzoek
naar goederenstromen, concurrerende havens, en ont-
wikkelingen in de scheepvaart. De HavenInformatieBank
(HIB) speelt een rol bij het uitvoeren van onderzoek en
bij de informatievoorziening ten behoeve van onder-
zoek door andere afdelingen. Daarnaast biedt de HIB
aan een groeiend aantal afdelingen en externen nieuws
en andere informatie over Rotterdam en andere havens.
De HIB voorziet onder andere in een knipselkrant (op
papier en elektronisch) en stelt diverse databanken
- zowel statistische, bibliografische als full-text - ter
beschikking.
Al deze taken zijn relatief arbeidsintensief en zijn niet
berekend op het groeiend aantal elektronische full-text
bronnen dat op de markt beschikbaar komt en waaruit
het GHR wil putten voor de bedrijfsvoering. Daarom
wilde de HIB naar een systeem waarbij de gebruiker op
zijn of haar bureau zo veel mogelijk benodigde informa-
tie direct beschikbaar heeft, en als het even kan ook de
volledige tekst. Hiertoe startte de HIB in 1993 met
Point.
Point, een samentrekking van Port Information Net, is de
eigennaam van een GHR-databank waarin veel bron-
nen van havengerelateerde informatie tegelijk full-text
toegankelijk zijn: kranten- en tijdschriftartikelen, rap-

porten, SDU-publicaties, statistieken, berichten uit ANP
en Reuters. Met Topic, de Verity-software, kon in Point
zowel full-text als op velden worden gezocht, in meer
bronnen tegelijk. Ontsluiting met trefwoorden zou op
den duur te arbeidsintensief worden. Men besloot daarom
het full-text zoeken te ondersteunen door het maken van
TOPICS. Die zouden zoekresultaten met een hoge recall
en precisie moeten opleveren. Dat het zoeken in volle-
dige teksten, Full-Text Retrieval, met name voor de
ongeoefende eindgebruiker niet probleemloos verloopt
zal de lezer bekend zijn: recall en precisie zijn daarin
vaak volstrekt onvoldoende.
Topic, de zoeksoftware van Verity, biedt een aantal
instrumenten om full-text te zoeken. Die instrumenten
op zich (operatoren, sorteringen) boden voor de HIB
echter een aanwijsbaar onvoldoende resultaat in termen
van precisie en recall. De HIB is daarom gaan worstelen
met de geboden instrumenten om een effectievere
retrieval te bewerkstelligen. Verschillende manieren om
operatoren en woorden te gebruiken zijn onderzocht.

Hoe staat nu de HavenInformatie Bank de GHR-mede-
werkers bij in het gebruik van de full-text databank
Point? Twee zaken spelen daarin steeds een belangrijke
rol:
- de aanwezigheid in een TOPIC van voldoende relevante

woorden met betrekking tot een onderwerp (hoe ko-
men we daaraan?);

- de beschikbaarheid in Topic van voldoende geschikte
instrumenten (met name operatoren) om de geselec-
teerde woorden tot een effectieve TOPIC te smeden.

Aan het eind wordt de vraag gesteld of de huidige HIB-
methode ook in de toekomst vol te houden is; dat is
namelijk mede afhankelijk van verdere ontwikkelingen
in de Verity-software.

Retrieval: eisen en valkuilen

De opvallendste operator van Topic is wel de ACCRUE.
Dat is eigenlijk een OR-operator waarmee het zoek-
resultaat kan worden gesorteerd op relevantie. Deze
on-Booleaanse operator - ook wel een ‘fuzzy AND’ ge-
noemd - is in feite een best-match zoekoperator, zoals de
meeste webzoekmachines die nu gebruiken.
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Met de ACCRUE kan men zowel in een trefwoordenveld
zoeken, als op vrije woorden in de tekst. De ACCRUE is
zowel in TOPICS te gebruiken als in incidentele zoek-
vragen, en genereert in beide gevallen per geselecteerd
document een score. Wie zich op korte termijn op een
onderwerp wil oriënteren, en voldoende woorden intypt,
kan er voor een eerste indruk in sommige gevallen mee
uit de voeten. Bovendien is met enige oefening de
ACCRUE te combineren met AND, waardoor de resultaten
duidelijk beter worden. Voorbeeld: (rotterdam*)<and>
(overslag*,containers,haven*).
Maar vaak is ‘een eerste indruk’ van een onderwerp niet
voldoende en is een zekere volledigheid van het zoek-
resultaat vereist. Zo heeft de informatie die de nautische
en de juridische dienstverleners van het GHR verstrek-
ken over gevaarlijke stoffen en allerlei regelingen, geen
vrijblijvend karakter.
Ook is het van belang er zeker van te kunnen zijn dat
bepaalde informatie niet in de databank aanwezig is,
omdat dan immers, tegen betaling uiteraard, in een
databank buiten het bedrijf moet worden gezocht.
Wie met een onderwerp bekend is, maar het blijft
volgen, zal steeds het meest actuele nieuws over dat
onderwerp willen zien. Het is dan prettig als in de
resultatenlijst uitsluitend relevante documenten staan,
want men zal de vangst immers bij voorkeur op datum
(met de jongste documenten bovenaan) sorteren.
Bij zoeken met ACCRUE bleken ook steeds relevante
documenten te ontbreken. Er was dus reden om beter
naar de recall te kijken. Professionals denken algauw dat
zij met hun zoekvragen wel 75 procent van alle relevante
documenten uit een databank tevoorschijn hebben ge-
haald. Het uitgebreide onderzoek dat Blair en Maron
hiernaar hebben gedaan, wees echter uit dat men met de
klassieke Booleaanse zoekmethode in een full-text data-
base meestal niet meer dan twintig procent terugvindt
van de literatuur die eigenlijk wel in de database aanwe-
zig is.1

Legenda

Zoekvraag: het in de taal en met behulp van de operatoren of commando’s van de zoeksoftware vertaalde onderwerp.
Vangst: het resultaat van de uitgevoerde zoekvraag, meestal in de vorm van een verkorte titellijst.
Precisie: het percentage van de vangst dat door de gebruiker als relevant wordt ervaren.
Recall: het percentage van de in een databank aanwezige relevante documenten dat met een zoekvraag wordt

teruggevonden. Dit geeft een goede indicatie van de volledigheid van het zoekresultaat, maar zegt niet alles over
de vangst; bij een recall van honderd procent kan de vangst immers, naast alle relevante documenten, nog steeds
ook veel irrelevante documenten bevatten (de zogenoemde ruis). Als er ook irrelevante documenten zijn, zullen
de relevante documenten nooit allemaal bij elkaar staan; zij zullen in de resultatenlijst soms zijn afgewisseld met
irrelevante. De ruis versluiert zodoende het zicht op de goede documenten altijd in een bepaalde (en te hoge) mate.

Operator: voorwaarden die men aan woorden in een zoekvraag kan verbinden, zoals AND en OR.
TOPIC: een zoekvraag die is samengesteld met behulp van de TOPIC-editor van Verity’s zoeksoftware. In een TOPIC komt een

onderwerp tot uitdrukking door de combinatie van woorden, operatoren en woordcombinaties. Zo’n ‘TOPIC’ is
eigenlijk een kant-en-klare vraag die door meerdere gebruikers steeds weer kan worden gebruikt.

Subtopic: Een TOPIC die met andere TOPICS is samengevoegd in één overkoepelende TOPIC. Een eenvoudig onderwerp kan met
één TOPIC worden afgedaan, terwijl voor gecompliceerdere onderwerpen meerdere verschillende TOPICS nodig zijn,
die dan worden samengevoegd.

Topic: De zoeksoftware van Verity.

Door met enkele woorden, gescheiden door komma’s,
de zoekvraag te formuleren, komt een aantal van de
relevante documenten in het bovenste gedeelte van de
resultatenlijst te staan. Een voorbeeld van zo’n zoek-
vraag: overslag*,containers,Rotterdam*,haven*. (Met
‘haven*’ vangt men zowel: haven, en havenbedrijf, als
havenoverslag.) Documenten met deze vier zoekwoorden
erin krijgen een hogere score dan documenten met drie
van de vier zoekwoorden. Hoe meer verschillende
zoektermen in een document voorkomen, hoe relevan-
ter het wordt geacht. De ervaring bij HIB is dat deze
zoekwijze geregeld enkele relevante documenten boven
in de resultatenlijst oplevert.
Overigens is een hoge score op zich geen garantie dat het
document in kwestie ook relevant is: als een van de
zoekwoorden erg frequent in het document staat, terwijl
de andere zoekwoorden er niet in voorkomen, krijgt het
document toch een hoge score. De relevance ranking
werkt dan ook wat beter, naarmate de zoekvraag meer
woorden bevat.

Voor de goede orde vermelden we hier de factoren die
medebepalend zijn voor de score, de relevance ranking
van een document. Deze ranking wordt bepaald op basis
van een combinatie van:
- de opgegeven afstands- en Booleaanse operatoren;
- het aantal verschillende termen uit de zoekvraag die in

het document voorkomen;
- het aantal malen dat een zoekterm in een document

voorkomt (gecorrigeerd met de lengte van het docu-
ment). Deze laatste factor, de frequentie van een
woord in een document, kan tijdens de samenstelling
van een TOPIC naar believen aan- of uitgeschakeld
worden. In het zoekscherm dat de eindgebruiker heeft,
staat deze ‘modifier’, de ‘many’, altijd aan (en kan niet
worden uitgeschakeld);

- de gewichten die in een TOPIC eventueel aan zoekter-
men zijn gegeven beïnvloeden de score eveneens.
Daar gaan wij verderop nader op in.
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Met twee voorbeelden laten we zien dat ook bij de HIB
met name het halen van de recall zorgen baarde.

Voorbeeld 1: Offshore
Als je in Point zoekt met het getrunceerde woord
‘offshore*’ vind je ruim driehonderd documenten. Niet
in de resultatenlijst staan echter circa honderdtwintig
documenten die offshore soms zelfs als hoofdonderwerp
hebben, maar waarin woorden als platform, Noordzee,
concessie, olie, gas worden gebruikt.

Voorbeeld 2: Verdieping Westerschelde
Ontwikkelingen in het Belgische standpunt aangaande
de verdieping van de Westerschelde lieten zich in 1995
goed aflezen uit openbare bronnen als kranten en tijd-
schriften. Point werd geraadpleegd, om een overzicht te
maken. De zoekvraag luidde: Westerschelde<and>
(bagger*,verdieping*,vaargeul*). Het resultaat bevatte
praktisch alleen relevante documenten, ongeveer zestig.
Al proberend werd duidelijk dat er nog ruim dertig
andere documenten waren, overwegend uit Belgische
kranten, die niet in de aanvankelijke resultatenlijst ston-
den, doordat (mogelijk vanuit nationalistische motie-
ven) de Westerschelde steeds Schelde werd genoemd.

De meeste Point-gebruikers hebben niet de tijd om hun
vangsten op recall te controleren, laat staan om hun
zoekvragen uitgebreid te gaan verbeteren. Deze gebrui-
kers zouden dus op bepaalde terreinen TOPICS tot hun
beschikking moeten hebben met een hoge recall en
precisie.

Pogingen de recall te verbeteren

Oorzaken van onvoldoende recall
In beide voorbeelden bevatte de zoekvraag te weinig
woorden. Aanvankelijk werden de TOPICS gemaakt met
enkele woorden die met een onderwerp verband hiel-
den. Uit de tekst van de documenten die dan in de
resultatenlijst verschenen, werden die woorden geselec-
teerd die wel op het onderwerp betrekking hadden,
maar nog niet in de TOPIC-in-aanbouw stonden. Deze
werkwijze leverde weliswaar idioom op, maar niet snel
en niet voldoende. Wel werd duidelijk dat meer woor-
den in het algemeen meer recall betekende.2

Als hulpmiddel om relevante woorden op te sporen
werd daarom de volgende methode gebruikt: rond een
onderwerp wordt een aantal (maar niet noodzakelijker-
wijs alle) relevante documenten verzameld, die worden
samengevoegd tot één tekstbestand, de zogenoemde
referentieverzameling. Van elk document is afzonder-
lijk vastgesteld dat het in hoge mate aan de definitie van
een onderwerp voldoet. Deze referentieverzameling
wordt met enkele programmaatjes bewerkt tot een woor-
denlijst. Elk woord uit het tekstbestand staat één keer in
die lijst, al komt het in meerdere documenten voor, met
daarachter de frequentie: het aantal malen dat het in de

referentieverzameling
voorkomt.
De woordenlijsten bevat-
ten veel verschillende ge-
daantes en schrijfwijzen van
één woord: namen van som-
mige rederijen blijken op wel
zeven manieren te worden
geschreven. Container zit
ook in het woord bulkcontainer, koelcontainer. Een
woordenlijst over offshore levert onder andere de vol-
gende woorden op: concessieverlening, vergunnings-
ronde, winningsvergunning, concessieronde...

Opstaan en vallen
De HIB beschikte nu over méér woorden per onder-
werp.  Voordat een woord aan de TOPIC werd toege-
voegd, werd gecontroleerd of het woord nieuwe docu-
menten aan de bestaande vangst toevoegde die relevant
waren. Er werd daartoe een zoekvraag gestart met het
nieuwe woord, maar onder uitsluiting (met de operator
NOT) van de reeds bekende vangst.
Met deze werkwijze werd weliswaar de recall vergroot,
de precisie werd er niet beter op: extra woorden lever-
den steeds zowel relevante als niet-relevante documen-
ten op. De ruis nam dus toe en nog steeds stonden onder
in de resultatenlijsten documenten die ruimschoots aan
de definitie van de TOPIC voldeden, terwijl op hogere
plaatsen in de resultatenlijst minder of niet-relevante
documenten voorkwamen. Tegelijkertijd was nergens
een betrouwbare indicatie te vinden hoe hoog de recall
op een bepaald moment was. Ook als alle documenten
van een referentieverzameling in de vangst zitten, bete-
kent dat nog niet dat de recall hoog is.
Dat de precisie te laag bleef, hangt onder andere samen
met het feit dat de voor het GHR benodigde databanken
een relatief breed spectrum van onderwerpen bestrij-
ken. Vergeleken met een universiteit is de bedrijfsin-
formatie van het GHR nogal homogeen, vergeleken met
een databank over medicijnen is de beschikbare infor-
matie over havens, economie en transport misschien
uiterst veelzijdig. De heterogeniteit is in elk geval zo
hoog dat de meeste woorden in Point meer dan één
betekenis kunnen hebben.

Weglaten ambigue zoekwoorden
Kijkend naar het voorbeeld over offshore, blijkt dat het
woord ‘offshore’ belangrijk bijdraagt aan de recall, en
tegelijkertijd praktisch geen irrelevante documenten
opleverde. Je zou ‘offshore’ daarom een ‘zelfstandige
contribuant’ kunnen noemen: het woord kan zelfstan-
dig, zonder gecombineerd te moeten worden met an-
dere woorden, gebruikt worden in een TOPIC of zoek-
vraag, en het draagt bij aan de recall. Een woord als
‘concessie’ daarentegen draagt wel bij aan de recall,
maar levert ook irrelevante documenten op over bij-
voorbeeld conflicten.
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Topic

Voor alle duidelijkheid zetten we even de belangrijkste
middelen die de Point-gebruiker/Topic-gebruiker bij het
vrije-tekst zoeken ter beschikking staan op een rijtje.
Ten eerste natuurlijk het zogenoemde ‘exact matching’: de
zoeksoftware vergelijkt letter voor letter de ingetikte zoek-
woorden met de inhoud van de documenten. De zoekvraag
kan ruimer gemaakt worden met onder meer de wildcard en
de truncatie, in Topic respectievelijk ? en * als operator. Er
is ook een mechanisme actief dat woorden uit de zoekvraag
uitbreidt met meervoud of vervoegingen. Dit mechanisme
wordt ‘stemming’ genoemd. Het gebruik hiervan is echter
problematisch: Point bevat documenten in vier talen, maar
de ‘stemming’ kan slechts op één taal tegelijk worden
ingesteld. De ‘stemming’ kan niet worden uitgeschakeld.
Ook het zoeken in Point met ‘query by example’ maakt
gebruik van de ‘stemming’, en ook hier kan deze niet
worden uitgeschakeld. Een en ander vertekent de resultaten
merkbaar.
Er zijn nabijheidsoperatoren (waarover verderop meer), en

Nu is te overwegen deze ambigue zoekwoorden of
‘onzelfstandige contribuanten’ uit de zoekvraag of TOPIC

weg te laten, maar dat heeft wel gevolgen. Niet alleen
zijn er documenten waarin geen ‘schone’ of zelfstandige
contribuanten voorkomen, er zijn ook veel relevante
documenten waarin mondjesmaat zelfstandige
contribuanten aanwezig zijn, maar waarin een over-
vloedig aantal vervuilende contribuanten staat. Wordt
in de zoekvraag alleen gebruikgemaakt van zelfstandige
contribuanten, dan verschijnen laatstgenoemde rele-
vante documenten onder in de resultatenlijst omdat de
woordfrequentie meetelt.
Overwogen (en verworpen) is om die betekenissen die
niet met het onderwerp te maken hebben, uit te sluiten
(met de operator NOT). Bijvoorbeeld: concessie*<and>
<not>conflict. Echter, datgene wat je uitsluit kan heel
goed samen met datgene wat je wilt hebben in één
document voorkomen. Ook in of over de offshore kun-
nen conflicten ontstaan. En als je het risico dat je
bepaalde documenten zodoende mist al zou accepteren,
dan is er nog de arbeidsintensieve plicht om alles te
benoemen wat je niet wilt hebben, maar wel in de
databank voorkomt, en dat kon wel eens oplopen.
Kortom, we liepen aan tegen de omgekeerd evenredige
relatie tussen recall en precisie. Hoe groter de recall hoe
lager de precisie, met name ook door de toename van
ambigue zoekwoorden.

Relevance ranking
Aan het begin van dit artikel stelden we al dat de
relevance ranking onvoldoende bijdraagt aan goede
retrieval. Het verschijnsel zal menige lezer bekend voor-
komen: bevat de vangst niet-relevante documenten, dan
lukt het niet goed om die echt onder in de sortering van
het zoekresultaat te krijgen. Terwijl het weghouden van
niet-relevante documenten uit de vangst ten koste gaat

van de recall. In belangrijke mate ligt hieraan een
waardeverschil tussen woorden ten grondslag. (We gaan
er even van uit dat de valkuil van te weinig woorden al
vermeden is.)

Ten opzichte van het onderwerp waarover men infor-
matie zoekt, hebben woorden een bepaalde waarde: ze
kunnen bijdragen aan de recall, en kunnen tegelijkertijd
ook een aantal irrelevante documenten doen selecteren.
Woorden verschillen ten opzichte van het gezochte in
ambiguïteit en in de mate waarin ze aan de recall
bijdragen. Zo heeft het woord ‘boorplatform’ voor het
onderwerp ‘Boorplatforms’ een andere waarde dan voor
het onderwerp ‘Recycling van boorplatforms’. (In het
eerste onderwerp is het voorkomen van ‘boorplatform’
een voldoende voorwaarde voor selectie, in het tweede
slechts een noodzakelijke.) En van het woord ‘platform’
is duidelijk dat het meer ruis oplevert dan ‘boorplatform’.
De relevance ranking gaat echter voor de berekening
van de score uit van gelijkwaardige woorden. En de
Point-gebruiker heeft geen mogelijkheid in zijn eigen
zoekvraag de automatisch toegekende standaard-
gewichten te veranderen.

De TOPIC-bouwers hebben die mogelijkheid wél, maar
er zijn verschillende ernstige redenen om niet op die
manier met woord-gewichten om te gaan:
- een gebrek aan woorden in de vraag of TOPIC kan niet

gecompenseerd worden door welke relevance ranking
dan ook, je zult toch steeds eerst voldoende en juist
idioom moeten opsporen;

- van een en hetzelfde woord zou men ten opzichte van
de verschillende onderwerpen waarmee het in ver-
band staat ook verschillende gewichten moeten vast-
stellen. (Denk aan ‘boorplatform’.) Deze gewichten
zouden voor elk onderwerp óók ten opzichte van de

bekende operatoren als AND, OR en NOT. Een handige operator
is de ACCRUE, wat eigenlijk een OR-operator is waarmee het
zoekresultaat kan worden gesorteerd op relevantie. In een
zoekvraag hoeft de ACCRUE niet met zo veel letters getypt te
worden, maar volstaat de komma: in Topic is de komma een
ACCRUE. Er moet worden aangetekend dat voor het zoeken in
andere velden dan het vrije-tekst veld minder operatoren
beschikbaar zijn dan voor de full-text retrieval. De vangsten
kunnen naar keuze gesorteerd worden op zaken als datum,
score, bron.
Relevance ranking van de vangst ontstaat door te sorteren
op score. Deze ranking is soms een hulpmiddel om een
eerste indruk over een onderwerp te krijgen, maar schiet
tekort, zowel wat betreft precisie als recall. Daarover ver-
derop meer.
Ten slotte vormen de topics een zinvol in te zetten zoek-
middel. Een topic is een voorgedefinieerde combinatie van
zoektermen waarin alle genoemde zoekmiddelen kunnen
worden gecombineerd. Men kan ook de eigen vrije-tekst
vraag combineren met een TOPIC; men zoekt dan met de
eigen vraag binnen de vangst van de TOPIC.
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andere woorden over dat onderwerp gewogen moeten
worden, omdat niet elk onderwerp met evenveel woor-
den is beschreven.

Oplossingsrichting

Combinere necesse est
De resultaten van zoeken in Point werden preciezer als
we onzelfstandige woorden niet slechts door een ACCRUE

verbonden, maar dwingend met een AND combineer-
den: ‘concessie<and>olie’ leverde een resultaat op dat
wel kleiner was, maar naar verhouding veel meer rele-
vante documenten opleverde. Ook de combinatie
‘concessie<and>Noordzee’ leverde een behoorlijk pre-
cieze vangst op, waarin bovendien documenten zaten
die niet in de vangst van ‘concessie<and>olie’ zaten.
Een combinatie door  AND van een zelfstandige met een
onzelfstandige contribuant is vanuit een oogpunt van
vangstverbetering zinloos, als de ‘schone’ contribuant
ook al zelfstandig wordt gebruikt. Zo is bijvoorbeeld de
combinatie ‘offshore<and>concessie’ zinloos als ook al
op ‘offshore’ alleen wordt gezocht.
Algauw verschenen er TOPICS waarin veel combinaties
waren uitgeschreven. Maar er leek soms geen einde te
komen aan het aantal combinaties waarmee wéér nieuwe
relevante documenten werden gevonden.

Véél combinaties
De meeste onderwerpen kunnen in verband worden
gebracht met een soort kerngroep van enkele honder-
den woorden die regelmatig gebruikt worden om over
dat onderwerp te communiceren. Zou je die kerngroep
in z’n geheel als zoekvraag stellen (waarin de woorden
verbonden zijn door de ACCRUE), dan is recall vrijwel
zeker heel goed, maar verhindert de ruis snelle inzage in
de relevante documenten omdat de vangst gigantisch
zou zijn en de relevance ranking substantieel tekort-
schiet.
Nu hadden we gemerkt dat AND-combinaties van woor-

den bij het vrije-tekst zoeken een preciezer zoekresultaat
opleveren. Combinaties van woorden zijn nu eenmaal
unieker dan losse woorden. Het onderwerp ‘offshore’
kent in Point ver over de honderd woorden (zelfstandige
naamwoorden, bijvoegelijke naamwoorden en werk-
woorden) die regelmatig worden gebruikt in artikelen
over dat onderwerp. Een aantal woorden is uniek voor
‘offshore’. Maar er zijn ook artikelen die wel over offshore
gaan, terwijl er geen voor ‘offshore’ unieke woorden in
voorkomen. Die artikelen moeten dus worden terugge-
vonden met combinaties van twee ‘onzelfstandige’
contribuanten.
Een snelle telling leert dat er aan ‘onzelfstandige’ contri-
buanten over offshore ruim zeventig woorden zijn. Een
greep: winning, pijpleiding, boring, reserve(s), veld,
productie, platform, industrie. (Deze woorden kunnen
ook worden voorafgegaan door ‘aardgas-’, ‘gas-’, ‘olie-’
of aardolie-’.) Het aantal combinaties van twee woorden
dat uit een groep van 70 woorden kan worden gemaakt,
bedraagt 2.415. Het aantal combinaties van drie woor-
den uit een groep van 70 bedraagt 54.740!

In het volgende nummer van Informatie Professional be-
spreken wij hoe de gevonden oplossingsrichting verder
is uitgewerkt en toegepast in de bouw van TOPICS.
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