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Een van de grote nadelen van gewone zoek-
machines is dat je zoekacties weliswaar kunt
herhalen, maar dat niet duidelijk is welke
sites die voldoen aan je zoektermen er sinds
de vorige zoekactie bij zijn gekomen. Van de
grote zoekmachines hebben alleen AltaVista,
NorthernLight en HotBot de mogelijkheid
op datum te zoeken. Maar geen van drieën
zijn ideaal, want NorthernLight geeft
ondanks een ingevoerde datum toch alle
pagina’s, terwijl in AltaVista en HotBot de
resultaten niet op datum kunnen worden
gesorteerd. Overigens kun je bij gewone
zoekmachines zoekacties laten herhalen
door een bookmark te maken van het resul-
taat van die zoekactie en die pagina perio-
diek op te roepen. Eventueel kan men daarin
dan de ingevoerde data wijzigen.
De drie hier onderzochte programma’s heb-
ben alle een goede mogelijkheid om zoekac-
ties op te slaan en later te herhalen. Daarbij
is dan wel direct duidelijk welke niet eerder
gevonden sites erbij zijn gekomen. Boven-
dien slaat men direct ook het resultaat van
de zoekacties op. In dat resultaat kan men
handmatig een selectie maken, zodat men
alleen de relevant bevonden pagina’s over-
houdt. Ook is men met de programma’s

niet gebonden aan één bepaalde zoekmachi-
ne. Ook de grootste zoekmachines, FAST en
Google, die zelf geen datumfunctie hebben,
kunnen zo periodiek worden afgeroomd.
Een duidelijk toegevoegde waarde van Lexi-
bot, Copernic en Bull’s Eye is dat het zoek-
proces extra grondig kan worden aangepakt.
In toenemende mate van grondigheid kan
men kiezen om de resultaten te ontdubbe-
len, of ook dode links te verwijderen, pagi-
na’s te downloaden en het daadwerkelijk
voorkomen van zoektermen te controleren
(dat laatste alleen in Lexibot).
Alle drie programma’s hebben voorts moge-
lijkheden om de resultaten verder te bewer-
ken. Behalve het maken van selecties kan
men de resultaten bijvoorbeeld sorteren op
relevantie, titel, omvang en dergelijke van de
pagina (BE, Copernic), datum van pagina
(BE), datum zoekactie, aantal hits (Coper-
nic). Lexibot heeft de meest uitgebreide
mogelijkheden voor het analyseren van het
resultaat. Lexibot laat het resultaat van ver-
schillende algoritmen voor berekening van
de rangorde zien en indexeert zelfs de opge-
slagen pagina’s, zodat men een indruk kan
krijgen van frequenties van zoektermen en
het voorkomen daarvan in de pagina’s.

Zoeken in databases
Hoewel bewerken en opslaan van (resulta-
ten) van zoekacties prettig is, heeft het
inhoudelijk geen meerwaarde boven func-
ties van gewone zoekmachines. Dat ligt
anders met het zoeken in geselecteerde
databases. Enige honderden zijn er in deze
programma’s beschikbaar. De regels die
nodig zijn om ingevoerde zoektermen te
vertalen naar voor de databases begrijpelij-
ke queries, zijn allemaal in de programma’s
ingebakken. Bull’s Eye geeft ook specifieke
aanwijzingen als bepaalde typen databases
worden geselecteerd.
Inhoudelijk valt op dat de makers vooral
databases van organisaties uit de VS selec-
teerden. Dit is direct het belangrijkste min-
punt voor gebruikers buiten de VS. Europe-
se databases anders dan landenversies van
zoekmachines zijn op de vingers van een of
twee handen te tellen. Verder valt op dat de
drie programma’s een duidelijk verschillen-
de scope hebben (tabel 1). Op zakelijk
gebied heeft Copernic maar een klein assor-
timent aan databases, het is vooral op de
privé-consument gericht. Lexibot is relatief
sterk in databases op het gebied van kunst,
wetenschap en beleid, maar heeft net als
Bull’s Eye ook een redelijk aandeel zakelijke
databases.

Als men de lijst van databases nauwkeurig
gaat bekijken valt, naast de (begrijpelijke)
gerichtheid op de VS, vooral op dat zeer
veel van die databases eigenlijk geen data-
bases zijn. Bij Copernic zowel als bij Bull’s
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programma’s om het zoeken op het web en in via het web toegankelijke databases te vergemakkelijken.

Toen werd vooral gekeken naar het nut van de programma’s voor het reguliere webzoeken. Dit keer 

worden de meer geavanceerde functies onder de loep genomen, zoals de mogelijkheden voor nabewer-

king van de resultaten, het zoeken in databases en de ‘tracking’- en SDI-opties.

Programma Totaal aantal Zakelijk Privé Kunst, wetenschap en beleid
Bull’s Eye 421 14% 79% 7%
Copernic 334 2% 90% 8%
Lexibot 683 13% 60% 27%

Tabel 1. Categorieën databases naar doelgroep



Eye biedt zeker driekwart niets anders dan
site-searching. Men beperkt de zoektocht
tot webpagina’s op een bepaalde site, waar-
bij wel de interne zoekmachine van die site
wordt gebruikt. Het heeft als voordeel
boven gewone zoekmachines dat ook
recent toegevoegde pagina’s worden gevon-
den. Maar het gaat wel nog steeds om
gewone statische pagina’s en niet om dyna-
mische pagina’s die op basis van opgege-
ven criteria worden samengesteld met
gegevens uit een database. Ook bij Lexibot,
dat juist de media heeft gehaald met de
claim het ‘diepe web’ open te leggen, is
meer dan de helft geen echte database. Dit
betekent niet dat gebruik maken van de
geselecteerde ‘databases’ geen nut heeft:
het is een sterke beperking van de zoek-
tocht en houdt het resultaat behapbaar.
Maar de voorselectie die de producenten
hebben gemaakt, zal zeker niet louter uit
inhoudelijke belangstelling zijn gedaan. Men
vraagt uiteraard geld voor het apart noemen
van een ‘database’ in het zoekprogramma…
Omdat het er uiteindelijk om gaat of je met
de programma’s makkelijker dan op andere
manieren de informatie vindt die je nodig
hebt, namen we de proef op de som.
Gezien hun VS-gerichtheid is het niet fair
om te zoeken naar informatie over puur
Nederlandse of Europese onderwerpen,
daar zijn de databasefuncties van deze pro-
gramma’s niet voor. We zochten naar een
analyse van de redenen voor het sluiten van
de Amazon-vestiging in Den Haag. Daartoe
selecteerden we bij alle programma’s alle
zakelijke ‘databases’ en voerden die de
zoektermen Hague AND Netherlands AND
Amazon AND close. Het resultaat staat in
tabel 2. Alle drie de programma’s vonden
een relevante pagina met het nieuwsfeit,
maar Copernic en Lexibot kwamen met hun
standaard selectie van zakelijke databases
tot een wat mager resultaat.

Omdat het eigenlijk niet de bedoeling is
grote aantallen ongelijksoortige databases
in één zoekactie te bevragen, doen we ook
nog een meer gerichte zoekactie, namelijk

naar informatie over het medicijn ritalin (bij
ADHD – Attention deficit hyperactivity dis-
order – of ook wel ‘altijd druk, heel druk’).
Hiertoe zochten we in de standaard catego-
rie ‘health’ zonder verder databases toe te
voegen (zie tabel 3). Bull’s Eye zoekt stan-
daard maar in één health-bestand, dat niet
bereikt kon worden. Lexibot gaf weliswaar
80 resultaten die allemaal relevant waren,
maar daarbij zaten 76 artikelen die allemaal
uit dezelfde grote database van medische
literatuur kwamen, terwijl Lexibot een groot
aantal verschillende databases doorzoekt.
Het lastige van een zoekvraag met één term
is dat de programma’s weinig houvast heb-
ben om een ordening op relevantie aan te
brengen. In dit geval leken dan ook de
resultaten van FAST het meest relevant,
omdat zoekmachines altijd nog ranking op
basis van populariteit kunnen toepassen. 

Duidelijk blijkt uit deze twee summiere
tests dat de zoekprogramma’s hun nut
bewijzen in zoektochten naar zeer recente
informatie. Het gebruik van de internet-
zoekfunctionaliteit van de geselecteerde
databases/websites staat daarvoor garant.
In veel andere gevallen is de meerwaarde
boven zoekmachines niet overtuigend.
Enkele extra tests bij Lexibot waren zeer
teleurstellend: hier kwam regelmatig geen
resultaat op een term die wel in de databa-
se/site voorkwam en met de interne zoek-
functie ook makkelijk gevonden kon wor-
den. Regelmatig vonden Google en FAST
de informatie in de ‘database’ zonder pro-
blemen en liet Lexibot het afweten. 
De voorzichtige conclusie is dat het bevra-
gen van databases waarvan men de aard
niet kent, niet al te veel zin heeft en dat
men zich gemakkelijk te veel beperkt. Als
men de database wel kent is het vaak beter
de site van die database zelf te bezoeken en
daar de zoekactie uit te voeren.

Tracking en SDI

De laatste reden waarom een van de pro-
gramma’s aangeschaft zou kunnen worden,

is de mogelijkheid om automatisch een
bepaalde zoekactie te herhalen op vooraf
vastgestelde tijdstippen (‘scheduled trac-
king’) en de resultaten daarvan direct aan
een klant door te spelen (SDI – selective
dissemination of information). Het veld
beperkt zich hier tot de Pro-versies van
Copernic en Bull’s Eye, want de nieuwko-
mer Lexibot heeft (nog) geen mogelijkhe-
den op dit gebied. Copernic en Bull’s Eye
hebben beide ruime mogelijkheden tot
‘tracking’, waarbij zowel de frequentie als
het tijdstip van zoeken gedetailleerd instel-
baar zijn. Zij gaan hierin veel verder dan
gratis diensten op het web, zoals The Infor-
mant, Karnak, TracerLock, en de Northern-
Light Alert Service, waarbij de zoektocht
zich bovendien beperkt tot één of tot enkele
zoekmachines. Wel moet de computer
uiteraard aan staan en moet men online
zijn op het ingestelde tijdstip voor tracking.
Bull’s Eye voert een geplande zoekactie
later alsnog uit als de computer op dat
moment uit stond, Copernic niet. 
Beide programma’s kunnen het resultaat
van tracking ook direct, zonder dat men
daar iets van hoeft te merken, doorsturen
naar één of meer e-mailadressen (de SDI-
functie). Dit gaat eenvoudig en goed, hoe-
wel het vervelend is dat BE zelfs in deze
betaalde versie reclamebanners meestuurt
in de e-mails. Het enige toch wel storende
minpunt is dat bij tracking het gehele resul-
taat van de uitgevoerde zoekactie wordt
doorgestuurd en niet alleen de in vergelij-
king met de vorige zoekactie nieuw gevon-
den pagina’s. Ook zijn de nieuw gevonden
pagina’s in het doorgestuurde zoekresultaat
niet als nieuw herkenbaar, wat wel het geval
is als men het resultaat in het programma
zelf bekijkt. Wel prettig is tenslotte de moge-
lijkheid alle tracking tijdelijk uit te zetten.

Voorts…

Naast de drie hoofdpunten van (geclaimde)
meerwaarde, vallen nog een paar zaken op
als men deze programma’s een tijdje afwis-
selend gebruikt. Zo blijkt Lexibot nogal
onbetrouwbaar en traag te zijn. Copernic
heeft de prettigste interface. Bull’s Eye
scoort met de zeer prettige interne browser
(in feite een vergaande integratie met Inter-
net Explorer). Verder dient men uit te kijken
met de meest vergaande vorm van bewer-
king, het downloaden. Weliswaar kan men
dan snel en gemakkelijk, en ook offline, de
resultaten doorlopen, maar het gaat zonder
dat men dat vooraf weet vaak om zeer vele
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Treffers Aantal relevante bij 1-10 Aantal relevante bij 11-20
Bull’s Eye 82 7 1
Copernic 1 1 nvt
Lexibot 3 3 nvt
Ter vergelijking:
FAST 1000 0 0

Tabel 2. Zoekresultaat bij zoekactie naar sluiting Amazon Den Haag
(twee dagen na bekendmaking)
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Treffers Aantal relevante bij 1-10 Aantal relevante bij 11-20
Bull’s Eye 0 nvt nvt
Copernic 100 (max.) 10 10
Lexibot 80 10 10
Ter vergelijking:
FAST 63741 10 10

Tabel 3. Zoekresultaat bij zoekterm ‘ritalin’

megabytes die op de eigen computer
komen te staan. Tot slot nog een goed punt
van BE in deze pro-versie: de aanwezigheid
van een domeinfilter maakt dat men het
programma kan gebruiken om bij te hou-
den wat op een specifieke site van dag tot
dag verandert.

Doen?

De conclusie moet zijn dat men het, tenzij
men een bijzonder belangstelling voor de
Verenigde Staten heeft, niet hoeft te doen
voor de geselecteerde databases en websites
die de programma’s kunnen doorzoeken.
Dan blijft de vraag of de opties voor nabe-
werking, tracking en SDI aanschaf rechtvaar-

digen en zo ja, welk programma. Lexibot valt
hier af, omdat tracking en SDI niet mogelijk
is en de nabewerkingsopties theoretisch inte-
ressant zijn, maar in de praktijk van beperkte
waarde. Bovendien is Lexibot nog te traag en
onbetrouwbaar. Misschien dat een volgende
versie hogere ogen gooit.
De verschillen tussen Bull’s Eye en Coper-
nic zijn niet erg groot. SDI en tracking gaat
in beide programma’s goed, waarbij in
Copernic het duidelijker onderscheid tussen
oude en nieuw gevonden sites een pre is.
BE heeft weer de prettige domeinfilters en
ingebouwde browser. Toch is Copernic het
programma dat uiteindelijk het prettigst
werkt en bovendien is het een stuk goedko-
per dan BE Pro. De kracht, snelheid en ge-

vorderde zoekopties van de grote gewone
zoekmachines kunnen ze voorlopig niet ver-
vangen, maar wie vaak zoekt en die zoekac-
ties wil kunnen herhalen en resultaten door-
sturen, zal gemak hebben van de program-
ma’s.

Prijzen 

Bull’s Eye 2 Pro: 249,00 dollar

Copernic 2000 Pro: 79,95 dollar

Lexibot: 89,95 dollar

URL’s

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

Copernic: www.copernic.com/

Informant: informant.dartmouth.edu

Lexibot: www.lexibot.com

Lexibot’s lijst met databases: www.lexibot.com/techsup-

port/engines.asp

Karnak: www.karnak.com/

Northern Light Alert service:

standard.northernlight.com/cgi-bin/cl_cliplist.pl

Tracerlock:: www.peacefire.org/tracerlock/

Jeroen Bosman is vakreferent bij de Universi-
teitsbibliotheek Utrecht.

advertentie

.




