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Informatie zoeken op Internet
Inleiding

Het gebruik van Internet om informatie op te zoeken, je kunt er vandaag de dag niet
omheen. De informatie op het web is echter even overvloedig als heterogeen. Het Internet
ontplooit zich namelijk zonder organisatie of structuur. Wat het volume betreft, is het
onmogelijk de juiste grootte van het Internet te evalueren aangezien elke index- en
zoekmachine slechts een gedeelte van het web indexeert, terwijl het geheel onbekend in het
ijle blijft hangen. Bovendien kan elke zoekmachine een afzonderlijk subgeheel van het web
indexeren. Volgens sommige bronnen zou het Internet (in het eerste kwartaal van 2001)
meer dan twee miljard pagina's bevatten, met een aangroeipercentage van 7 miljoen
bijkomende pagina's per dag1. Volgens anderen zou het web 550 miljard pagina's tellen
(studie van BrightPlanet, 1 augustus 2000) : men spreekt van het "onzichtbare web" of
"Deep Web"2.

Onderzoek van IBM, Altavista en Compaq naar de structuur van de koppelingen op het
Internet heeft het beeld van het "web" ontrafeld en een "vlinderdas"-structuur blootgelegd
("bow-tie theory")3. Deze studie uit 1999 steunt op de analyse van meer dan 200 miljoen
pagina's4 (Figuur 1):
- één derde van de sites zou overeenstemmen met een onderling sterk verbonden

“centrum” (maximum 16 "kliks" zouden het mogelijk maken van de ene pagina naar de
andere te gaan);

- een kwart van het web zou bestaan uit "ingangspagina's" die unidirectioneel zouden
leiden naar het hart (weinig pagina's leiden naar deze sites…), dit laatste leidt daarbij
alleen naar een ander kwart (deze pagina's vormen een soort "doodlopende straat"... het
is onmogelijk of toch bijna om eruit te raken via koppelingen);

- tot slot zou ongeveer één vijfde van de pagina's bestaan uit sites die niet verbonden zijn
met het hart van het web maar met de uithoeken ervan.

Daarbij komt nog de aanwezigheid van eilandjes, groepen van geïsoleerde sites die losstaan
van de andere sites.

                                                                                    
1 Hoe groot is het web momenteel ? http://www.abondance.com/docs/ Zie ook :
http://www.cyveillance.com/
2 550 miljard pagina's op het web ? (actualiteit van 1 augustus 2000).
http://www.abondance.com/actu/semaine.html.
3 BRODER A., KUMAR R., MAGHOUL F.; RAGHAVAN P., RAJAPOLAPAN P., STATA R.,
TOMKINS A. en WIENER J., Graph Structure in the Web, 1999
(http://www.almaden.ibm.com/cs/k53/www9.final/). MONTCULIER C., L'organisation des pages sur
Internet. 01 Informatique, 12 januari 2001, nr 1616, p. 16. ROUMIEUX O., Noeud pap' de rigueur sur
le Web. Archimag, juni 2000, nr 135, p. 25.
4 Naast het beperkte karakter van het staal, wijzen wij op het feit dat de studie geen rekening houdt
met de "dynamische" pagina's.
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Figuur 1. Structuur van het web : "the bow-tie theory"

Bron : IBM, Altavista en Compaq,1999

Wat de inhoud betreft, staan reclamedocumenten, onzinnige informatie, officiële informatie
en zeer "specifieke" wetenschappelijke informatie naast mekaar zonder dat het mogelijk is
hen te onderscheiden op basis van een "eenvoudige" opzoeking via trefwoorden. Daarom
spreken sommigen van MMM (Multi-Media Mediocrity) om het WWW (World Wide Web)
te kwalificeren5 …

In de volgende paragrafen6 stellen wij in de eerste plaats de grootste moeilijkheden voor die
gepaard gaan met het zoeken op Internet (1). Daarna evalueren wij de voornaamste klassen
van zoekinstrumenten die beschikbaar zijn op het Internet (2) en tot slot formuleren wij
enkele syntactische aanbevelingen om ze zo goed mogelijk aan te wenden (3). In de
conclusies van de studie stellen wij een synthetische tabel voor met het aanbevolen gebruik
per type zoekmachine en bespreken wij ook enkele evolutieperspectieven van de huidige
zoekmachines.

                                                                                    
5 SMITH A. G., Testing the Surf : Criteria for Evaluating Internet Information Resources. The Public-Access Computer Systems Review,
1997, vol. 8, nr 3 (http://info.lib.uh.edu/pr/v8/n3/smit8n3.html). KOBOYASHI M. en TAKEDA K., Information Retrieval on the Web. ACM
Computing Surveys, juni 2000, vol. 32, nr 2, p. 144-173.
6 De geldigheid van de in deze studie geciteerde links (URL's) werd de laatste keer getest op 3 september 2001.
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1. De moeilijkheden bij het zoeken op Internet
Bij de moeilijkheden die gepaard gaan met het zoeken op Internet bespreken wij
achtereenvolgens de vraag van de polysemie7 en de synonymie8 waarvan de perverse
effecten evenredig zijn toegenomen met de grootte van het web en de groeiende praktijk
van "spamming", een fenomeen waarop wij hieronder verder ingaan. Tot slot behandelen
wij enkele gevolgen van het evolutieve karakter van het web en van de indexen die er
gedeeltelijk toegang toe geven.

1.1. Polysemie en synonymie op "grote schaal"

Met twee voorbeelden kunnen we de moeilijkheden illustreren die te wijten zijn aan
polysemie. Een opzoeking met Altavista9 op het trefwoord ESB mag 45.465 resultaten
geven (web-pagina's10) die verwijzen naar zeer heterogene thema's als de European Society
of Biomechanics (ESB), l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB), de Nederlandse
krant "Economisch Statistische Berichten" (ESB) of nog, het European Soil Bureau (ESB),
… Een opzoeking op het woord "jaguar" mag 452.230 resultaten geven, met inbegrip van
sites over het katachtige roofdier, het automerk of zelfs het beroemde american-
footballteam ! Onder deze omstandigheden lijkt het moeilijk de inhoud van een opzoeking
te richten… De synonymie stelt een ander soort vraag : een opzoeking op het trefwoord
"banque de données" laat bijvoorbeeld niet noodzakelijk toe de sites terug te vinden die
verband houden met dit thema en die uitsluitend geïndexeerd zijn met synoniemen als
"base de données".

Het is mogelijk de bovengenoemde moeilijkheden in te perken door verstandig gebruik te
maken van de zoekinstrumenten die beschikbaar zijn op Internet (zie punt 2 hieronder) en
vooral door de zoekvergelijkingen correct te formuleren (zie punt 3 hieronder).

Op het niveau van de booleaanse vergelijking kunnen de gevolgen van polysemie (die
"ruis" veroorzaken : bekomen van irrelevant bevonden resultaten) gedeeltelijk
geneutraliseerd worden door trefwoorden van andere termen toe te voegen die de context
verduidelijken en waarbij alle termen verbonden zijn door de booleaanse "AND" : in ons
voorbeeld zou een opzoeking (in het Frans) op "maladie de la vache folle" vertaald kunnen
worden door : (ESB AND "Encéphalopathie Spongiforme Bovine") OR (ESB AND
"maladie de la vache folle")11.

De gevolgen van synonymie (die "stilte" veroorzaken : niet bekomen van relevant
bevonden resultaten) kunnen beperkt worden door in de zoekvergelijking zoveel mogelijk
synoniemen op te nemen, verbonden door de booleaanse "OR" :  in ons voorbeeld zou een
opzoeking in de databases zich kunnen vertalen in : "banque de données" OR "bases de
données" OR "database" OR "databank", enz.

                                                                                    
7 Men spreekt van polysemie wanneer eenzelfde woord of uitdrukking verschillende betekenissen inhoudt. Voor meer informatie over de
verwerking van polysemie op het documentaire vlak : LEFEVRE P., La recherche d'informations. Du texte intégral au thesaurus. Parijs :
Hermès, 2000, p. 26-36.
8 Twee woorden of uitdrukkingen zijn synoniemen als zij dezelfde betekenis hebben. Voor meer informatie over de verwerking van
synonymie op het documentaire vlak : LEFEVRE P., op. cit., Parijs : Hermès, 2000, p. 23-26.
9 http://www.altavista.com
10 Het aantal resultaten dat men bekomt als antwoord kan op heel wat index- en zoekmachines verkleind worden door de optie "one result per
Web site" te selecteren.
11 Of in het Engels : (BSE AND «Bovine Spongiform Encephalopathy ») OR (BSE AND « Creutzfeldt-Jacob Disease »).
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Een andere, niet minder cruciale vraag stelt zich echter :  namelijk die m.b.t. de classificatie
van de sites of pagina's bekomen in volgorde van hun "relevantie", gezien het grote aantal
afgebeelde resultaten. Men krijgt vaak tientallen, zelfs honderden of duizenden resultaten
en er wordt vanuit gegaan dat de "doorsnee" gebruiker maximum de 20 eerste antwoorden
raadpleegt. Het sorteren van de resultaten is dus fundamenteel. Maar dit sorteren wordt
bijzonder bemoeilijkt door het toenemende gebruik van spamming.

1.2. Het toenemende gebruik van spamming
De zoekmachines gebruiken empirische regels om de antwoorden in volgorde van hun
relevantie te sorteren. Die sorteerregels, waarvan de algoritme vaak onduidelijk12 is, zijn
gebaseerd op het tellen van het aantal keer dat trefwoorden voorkomen op de sites die men
als antwoord bekomt. Diverse verbeteringen wegen de belangrijkheid van deze trefwoorden
af volgens :
- het discriminerende karakter van een trefwoord dat geëvalueerd wordt in functie van

zijn zeldzaamheid in het geheel van de geïndexeerde termen,
- de aanwezigheid van het woord in de "meta-tags", in de titels, in het begin van de

hoofdstukken of in dikkere karakters dan de body van de tekst (maar van het ene
"literaire" genre naar het andere (roman of doctoraatsthesis) kunnen de woorden in de
titel minder of meer zeggen over de inhoud).

Deze sorteerregels veroorzaken problemen door fenomenen als synonymie en polysemie
die hierboven besproken worden, maar ook door de praktijk van "spamming". Het woord
«spamming»13 komt van het Engelse woord spam, een merk van hammetjes dat vaak te
horen is in alle dialogen van de Britse tv-serie, Monty Python Flying Circus14. "Spamming"
verwijst naar een praktijk van "inhameren" die, in het kader van het indexeren van
websites, de meest populaire "trefwoorden" misbruikt om het klassement van sommige
sites kunstmatig te verbeteren : zij bevatten in hun "meta-tags" bijvoorbeeld verschillende
zorgvuldig gekozen termen die soms niets te maken hebben met de inhoud van de
geïndexeerde site. Die trefwoorden kunnen ook voorkomen in lettertypes en kleuren die
voor het blote oog onzichtbaar zijn.

Om dit fenomeen te bestrijden, weigeren sommige index- en zoekmachines de sites te
indexeren die terugkerende trefwoorden aangeven en zij berekenen het relevantiepercentage
van een site op basis van het aantal keren dat hij geciteerd wordt door andere sites die als
norm gelden15. De zoekmachines geven zo voorrang aan zoekfunctionaliteiten die "niet of
moeilijk spambaar" zijn, zoals de populariteit  en het klikpercentage16. De "PageRank"-
methode van de zoekmachine Google (http://www.google.com), die aan een site een hogere
score toekent naarmate er vaker naar verwezen wordt door veel andere sites, vormt een
voorbeeld bij uitstek van dit soort techniek.  Deze laatste zal nog verfijnd moeten worden
zodat ze ook rekening houdt met de nieuwe sites die, noodgedwongen, niet genoeg tijd
hebben gehad om vaak geciteerd te worden maar die "up-to-date" informatie ter
beschikking kunnen stellen in uiterst gerichte gebieden.

                                                                                    
12 “Furthermore, systems often use surprising query transformations, unpredictable stemming algorithms, and mysterious weightings for
fields. And in many systems, the results are displayed in a relevance renaking whose meaning is a mystery to many users (and sometimes a
proprietary secret)." SHNEIDERMAN B., BYRD B. en CROFT W. B., Sorting out Searching. A User-Interface framework for Text
Searches. Communication for the ACM, april 1998, vol. 41, nr 4, p. 95-98.
13 Association IPEA (Internet Positioning European Association), Charte de qualité et de déontologie : définition du spam (2000).
http://www.abondance.com/docs/spam.html
14Leden van het project Clever (IBM), Recherche intelligente sur l'Internet. Pour la Science, augustus 1999, nr 262
(http://www.pourlascience.com/numeros/pls-262/art-4.htm).
15 ROUMIEUX O. Annuaires et moteurs. Les tendances du prêt-à-chercher. Archimag, juni 2000, nr 135, p. 25.
16 ANDRIEU O., L'évolution se trouve du côté de la mixité annuaire et du moteur. Archimag, juni 2000, nr 135, p. 28.

http://www.google.com)/
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De openlijke strijd tegen spamming belet niet dat er een zekere hypocrisie bestaat aangezien
heel wat, betalende of gratis, diensten op Internet regelmatig de "hitparade" van de meest
populaire trefwoorden publiceren, waardoor de praktijk van "spamming" vergemakkelijkt
wordt… Zo blijken de woorden "Britney Spears", "Pokemon" en "Napster" voor het jaar
2000 de meest gevraagde termen te zijn bij de zoekmachines Altavista, Lycos en Yahoo!17.

Tot slot wordt het betalend verwijzen (dat de verwijzing naar een site in een geheel van
trefwoorden verzekert maar zonder garantie qua plaatsing) en het betalend plaatsen (dat
bovendien een gunstig klassement van de site voor een bepaald trefwoord verzekert)
veralgemeend op het web18 zodat de spelregels opnieuw gewijzigd worden. In februari
2001 stelde de webgids Yahoo! officieel een aanbod voor betalende plaatsing voor met
betrekking tot de klassering van de sites per categorie. Het te betalen bedrag varieert
volgens de populariteit van de categorie en de lopende "veilingen"19. Met de ontwikkeling
van deze praktijken komt het web steeds dichter in de buurt van de Gouden Gids voor
telefoonnummers: de hoogste bieders beschikken over de voordeligste reclamebijlage (of
plaatsing).

1.3. Continuële evolutie van het web en de indexen

Een andere moeilijkheid ligt in de continuële evolutie van het web en, daarmee
samenhangend, van de site-adressen en overeenstemmende pagina's. Hoewel het
onmogelijk is het probleem van de adreswijzigingen op te lossen, laat sommige software
toe mettertijd de inhoud te actualiseren van de sites waarnaar de bookmarks verwijzen20

(volgens een periodiciteit bepaald door de gebruiker). Er bestaan momenteel tal van tools
die gespecialiseerd zijn in het beheer en de "opfrissing" van de bookmarks (zie bijvoorbeeld
: http://internet-gopher.com/toolkit/bookmark.htm )21. Dit belet echter niet dat er "dode
links" opduiken (of "dead links", die de befaamde "error 404" veroorzaken), die staan voor
verouderde adressen. Er bestaan diensten bestemd om de "dode" links op te sporen binnen
een bepaalde site of een verzameling van sites (bijvoorbeeld:
http://websitegarage.netscape.com/). We merken overigens op dat bepaalde tools zoals
Alexa22 of Google23 het mogelijk maken deze befaamde "error 404" gedeeltelijk een halt toe
te roepen door in een "cache"-geheugen het beeld te bewaren van de site die hoort bij de
oude URL en die voorbijgestreefd is na de indexering van de bijbehorende site.

Tot slot zien we dat als het web evolueert, ook de indexen van de zoekinstrumenten
evolueren, wat ervoor zorgt dat twee identieke opzoekingen die op dezelfde dag uitgevoerd
worden met eenzelfde zoekmachine niet noodzakelijk dezelfde resultaten opleveren. De
periodiciteit voor het opfrissen van de indexen verschilt van de ene tool tot de andere: de
gemiddelde termijnen (situatie in mei 2000) voor opfrissing (volledige vernieuwing) van
een index variëren tussen 4 à 6 weken (Altavista) en 1 week (WebCrawler)24.

                                                                                    
17 Britney Spears, grande gagnante des mots-clés sur le Web (05/01/2001), http://www.abondance.com/actu/actu0101.html.
18 Brief "Actu Moteurs". Actualité des outils de recherche. Week van 5 tot 9 februari 2001
19 De plaatsingstool GoTo (http://www.goto.com) is één van de meest actieve in dit soort diensten waarop vele zoekmachines, zoals
Altavista, een beroep doen. ANDRIEU O., GoTo, nouvel acteur majeur dans le monde des outils de recherche.
http://www.abondance.com/trucs-et-astuces/outils20.html
20 De bookmarks of "bladwijzers" verwijzen naar een URL (Uniform Resource Locator), een "absoluut" adres dat een pagina identificeert in
de hypertekstuele omgeving van het web.
21 Men zal koppelingen naar de meeste van deze tools vinden op het volgende adres : http://www.abondance.com/ressources/bookmarks.html
22 ANDRIEU O., Un coup de barre, Alexa, et ça repart. http://www.abondance.com//trucs-et-astuces/outils15.html
23 ANDRIEU O., Google, la mémoire du Web "caché" (http://www.abondance.com/trucs-et-astuces/recherche22.html).
24 http://www.abondance.com/outils/comparatif.html
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2. Typologie van de zoekinstrumenten
Na de voorstelling van enkele directe links naar een aantal basisbronnen bespreken wij
achtereenvolgens de volgende zoekinstrumenten : webgidsen, index- en zoekmachines,
metazoekmachines, software voor documentaire opvolging, documentaire
cartografiesoftware, tools voor het visualiseren van schermkopieën, instrumenten voor het
zoeken in natuurlijke taal en, tot slot, zoekinstrumenten die gebaseerd zijn op de menselijke
expertise (of "menselijke editors").

In de praktijk vullen deze zoekinstrumenten mekaar aan : wij stellen ze hier
achtereenvolgens voor in functie van de chronologische volgorde waarin ze verschenen zijn
in de Internet-omgeving. Wij geven hieronder de voornaamste functionaliteiten van elke
tool alsook methodologische aanbevelingen hieromtrent. In de conclusies van deze studie
zullen wij een synthetische tabel voorstellen van het aanbevolen gebruik per tool in functie
van het soort opzoeking dat de gebruiker wenst uit te voeren.

2.1. Directe toegang tot een aantal basisbronnen

Alvorens de eigenlijke zoekinstrumenten aan te snijden, stellen wij enkele bronnen voor
waartoe de gebruiker rechtstreeks toegang krijgt om eventueel een snel antwoord te
bekomen op zijn vragen :

•  on-line-encyclopedieën waarvan sommige gratis zijn (Webencyclo,
http://www.webencyclo.com/) en andere betalend (Encyclopaedia Universalis,
http://www.universalis-edu.com - Encyclopaedia Britannica, http://www.britannica.com/)

•  tools voor toegang tot de actualiteit (persberichten, enz.) : E-revue (http://www.e-
revue.com/), websites van dag-, week- of maandbladen, zoals de krant Le Monde
(http://www.lemonde.fr/), ...

•  FAQ's (Frequently Asked Questions of Meest gestelde vragen) verzamelen de
antwoorden - meestal opgesteld door de experts in een domein - op de meest gestelde
vragen in een bepaalde sector. Er bestaan FAQ-sites (http://www.faqs.org/faqs/).

•  archieven van discussieforums : gemeenschappelijke ruimten waarin internauten vragen
en informatie kunnen uitwisselen in een bepaald domein, de "discussieforums" vormen
een andere interessante bron. Met het zoekinstrument Google krijgt men onder andere
toegang tot de archieven van deze bronnen (http://groups.google.com/).

Merk op dat bepaalde zoekinstrumenten zoals Northern Light
(http://www.northernlight.com) naast de hieronder beschreven zoekfunctionaliteiten
toegang bieden tot duizenden bronnen die niet beschikbaar zijn op het web, mits betaling
van een kleine som (1 tot 4 dollar per artikel) : kranten, boeken, tijdschriften, persberichten,
.... Northern Light omvat ook een systeem voor de classificatie van de resultaten per
zoekthema, een "alert system" (verzending per mail van de lijst met nieuwigheden die bij
een bepaalde vraag horen) alsook een utility ("Geo Search") waarmee men zijn
opzoekingen kan verfijnen zowel op thematische als geografische basis.

http://www.webencyclo.com/)
http://www.universalis-edu.com/
http://www.britannica.com/
http://www.e-revue.com/)
http://www.e-revue.com/)
http://www.lemonde.fr/)
http://www.faqs.org/faqs/
http://www.northernlight.com/
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2.2. Webgidsen en zoekmachines

Het onderscheid tussen webgidsen en index- en zoekmachines is fundamenteel.

De webgidsen (Figuur 2) :
- verzekeren een manuele classificatie van de websites, een classificatie die gemaakt

wordt door "netsurfers"25 : het aantal opgenomen sites is lager dan het aantal
opgenomen sites in het geval van de index- en zoekmachines;

- komen overeen met catalogi die verwijzen naar de websites per thema : van thema naar
subthema en stap voor stap krijgt de gebruiker toegang tot adreslijsten van sites
waarnaar verwezen wordt per categorie. Deze structurering komt overeen met een
documentaire classificeertaal: het monohiërarchische en vaste karakter van de
classificatie vereenvoudigt niet altijd de opzoeking want het is soms zeer moeilijk om
te weten in welke categorie men een bepaald thema moet zoeken. Om de
autoconcessiehouders te vinden, zijn bij Yahoo! bijvoorbeeld de volgende twee wegen
mogelijk :

- handel en economie ---> producten en diensten voor particulieren ---> voertuigen
---> vierwielige motorvoertuigen ----> verkoop en distributie,

- sport en vrije tijd ---> voertuigen.
- vertegenwoordigen een soort "kwaliteitsgarantie" in die zin dat de in de classificatie

opgenomen websites "manueel" geselecteerd zijn door "netsurfers", die zo'n 50 à 100
sites per dag behandelen en er gemiddeld een derde van verwerpen omdat zij ze niet
interessant vinden wegens een gebrek aan inhoud, veroudering, traagheid, enz.26;

Figuur 2. Voorbeeld van een webgids : classificerende zoektaal

                                                                                    
25 We wijzen op het initiatief van de Open Directory die een beroep doet op vrijwilligers om een grondigere en meer "reactieve" classificatie
van de webgids te maken. Ten opzichte van de traditionele webgidsen geldt voor de Open Directory het risico op een zekere discrepantie.
http://www.dmoz.org/
26 ANDRIEU O., Facteurs bloquants : 18 façons de rater son référencement. Juni 2000. (http://www.abondance.com/docs/contraintes.html).
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De index- en zoekmachines (Figuren 3 en 4)

- verzekeren een automatische indexering van de web-pagina's27,

- steunen op een gecombineerde documentaire opzoeking (Figuur 3 : booleaanse
combinatie van trefwoorden).

Figuur 3. Voorbeeld van een zoekmachine : gecombineerde zoektaal

Deze zoekmachines :

- werken als volgt : een robot (scooter) doorloopt het netwerk, identificeert de nieuwe
pagina's en de nieuwe koppelingen tussen pagina's; daarna worden de nieuwigheden en
wijzigingen ten opzichte van de vroegere situatie doorgestuurd naar een "indexer" die
de indexbestanden aanpast. Tot slot ondervraagt een zoekopdrachtbeheerder op een
HTTP-server de indexservers en stuurt de antwoorden terug naar de browsers via
dewelke wij toegang krijgen tot het web (zie Figuur 4, die bij wijze van voorbeeld de
zoekmachine Altavista toont (http://www.altavista.com)28,

- geven niet de hele inhoud van het Internet (men schat dat in 2000 ongeveer 60% van de
webpagina's niet gezien werd; Altavista zou zo'n 12 à 14% van het web indexeren). Dit
vrij lage percentage is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de index- en zoekmachines
steeds radicaler optreden bij het uitsluiten van "dubbels" en sites die verdacht worden
van "spam"29.

                                                                                    
27 Naargelang het geval houdt de zoekmachine rekening met de termen tussen "meta"-tags, de woorden van de titel of de samenvatting of
nog, met alle termen die voorkomen in het geheel van de HTML-code van de pagina's.
28 LELOUP C., Moteurs d’indexation et de recherche. Environnements client-serveur, Internet et Intranet. Parijs : Eyrolles, 1998, p. 168.
29Men schat dat in 1998 zo'n 200 miljoen van de 500 miljoen pagina's op het Internet geïndexeerd waren door het geheel van de index- en
zoekmachines. SAMIER H. en SANDOVAL V., op. cit., p. 15. Zie ook : LAUR B., Intranet : la synthèse. Seminarie Cap Gemini 3-5 mei
2000. Parijs : Cap Gemini, 2000, p. 1/15. Merk op dat dit probleem zich niet stelt in het kader van een intranet.
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Figuur 4. Werkingsschema van de zoekmachine Altavista

In de praktijk vullen webgidsen en zoekmachines mekaar aan. Het wordt aanbevolen de
webgidsen te gebruiken voor opzoekingen op algemene categorieën en de index- en
zoekmachines voor opzoekingen op zeer gerichte trefwoorden. Steeds meer
zoekinstrumenten, zoals Google, verenigen de twee soorten talen, nl. de classificerende en
de gecombineerde taal.

2.3. Metazoekmachines

De «metazoekmachines» (Figuur 5) laten een parallelle opzoeking toe in verschillende
zoekmachines en hebben geen eigen index op hun site. De meta-indexen30 :

- werken op basis van programma's die een snelle en geëvolueerde interface aanbieden
tussen de gebruiker en de zoekmachines, vertalen de zoekopdracht en leggen hem
tegelijkertijd voor aan verschillende zoekmachines;

- ontvangen de eerste 10 à 50 antwoorden van elke zoekmachine, compileren ze door de
dubbels te elimineren en leveren de resultaten en de identificatie van de zoekmachines
die toegelaten hebben ze te selecteren;

- onderscheiden zich op basis van :

- het aantal geraadpleegde zoekmachines : van 6 (Highway61) tot 13 (Metacrawler)
en 17 (Dogpile);

- het aantal antwoorden waar de zoekmachine rekening mee houdt;

- de naleving van de formulering van de zoekopdrachten voor elke zoekmachine
(gezien hun respectievelijke kenmerken);

- het formaat van de resultaten.

- bieden tijdswinst en een synthetisch beeld van de resultaten van een opzoeking (maar
daartegenover staat dat de resultaten per definitie niet exhaustief zijn);

                                                                                    
30 SAMIER H. en SANDOVAL V., La recherche intelligente sur l'internet. Parijs : Hermes, 1998, p. 26-28.
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Bron: Leloup C., Moteurs d’indexation et de recherche, Environnement client-serveur, Internet et Intranet.
Paris: Eyrolles, 1998, p.168
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- impliceren dat men rekening houdt met de heterogene syntaxis van elke zoekmachine
die tegelijkertijd gebruikt wordt (type operators, formaat van de index-entry's, enz.).

Figuur 5. Metazoekmachine : voorbeeld

Het wordt aangeraden de metazoekmachines te gebruiken bij het begin van een opzoeking
om snel een algemeen en synthetisch overzicht te krijgen van de beschikbare informatie
over een bepaald thema.

2.4. Software voor documentaire opvolging

Sommigen hebben het over "intelligente agenten" of "opvolgingssoftware" wanneer zij
spreken over semi-automatische zoeksoftware die functies aanbiedt van het type "push"
("alert system" per mail om de gebruiker te verwittigen van de nieuwigheden). In functie
van de aangeboden diensten zijn deze tools (bv. : http://www.spyonit.com/) soms gratis en
soms betalend31.

De tools voor hulp bij de consultatie van zoekmachines maken het mogelijk alle volgende
functies of een deel ervan te vervullen32 :
- de parallelle consultatie van verschillende zoekmachines (eventueel geselecteerd door

de gebruiker) met het oog op het stellen van regelmatig terugkerende vragen;
- de compilatie van de resultaten van de opzoeking;
- de consultatie van elke site die als antwoord gegeven wordt en de oplading van de

resultaatpagina's (met eliminatie van identieke pagina's);
- de synthetische weergave van alle resultaten via een HTML-pagina met de titel en de

samenvatting van elke pagina;

                                                                                    
31 ANDRIEU O., Les espions du Web veillent pour vous... (http://www.abondance.com/trucs-et-astuces/outils12.html)
32 http://www.netmind.com - http://www.getupdated.com/ - http://spyonit.com - http://informant.dartmouth.edu

http://www.spyonit.com/
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- de indexering in de integrale tekst van de gevonden pagina's (een lokale opzoeking is
eveneens mogelijk);

- de creatie van een adresboek (bookmarks) en de aanwending van technieken om deze
bookmarks op te frissen (volgens een door de gebruiker bepaalde periodiciteit) 33. Er
bestaan nu diensten waarmee men deze bookmarks kan opslaan op externe servers,
zodat de gebruiker er toegang toe krijgt vanaf om het even welk platform en van op om
het even welke plaats34 ;

- de terbeschikkingstelling van cartografiefuncties, die steunen op technieken voor
linguïstische en statistische analyse. De software voor documentaire cartografie35 heeft
tot doel:
•  fysieke koppelingen tussen sites aan te duiden;
•  semantische verbanden aan te geven - op basis van semantische woordenboeken -

tussen "verwante termen" (zoals "petroleum" en "Golfoorlog", bijvoorbeeld)
afkomstig uit één of meer documenten;

•  op basis van semantische woordenboeken, de termen aan te geven die ontbreken in
de woordenboeken en die kunnen wijzen op nieuwe tendensen;

•  de gebruiker in staat te stellen de voornaamste thema's van de resultaten van een
opzoeking af te beelden en hun relatieve belangrijkheid na te gaan.

Bij wijze van voorbeeld is er Search Process dat dit soort diensten gratis aangeboden heeft
(figuur 6). Nu zijn deze diensten betalend, een evolutie die symptomatisch is voor de
tendensen van het web 36 :

Figuur 6. Zoekproces bij Search Process

Het voornaamste probleem bij deze tools (een probleem dat men ook terugvindt in het
geval van de "meta-indexen") zit in de vertaling van een zoekopdracht die begrijpelijk is

                                                                                    
33 Men vindt koppelingen naar de meeste van deze tools op het volgende adres:

http://www.abondance.com/ressources/bookmarks.html
34 Online bookmark-diensten. Personal Computer Magazine, juli-augustus 2000, p. 82-83.
35 CHANTAL E., Cartographier l'information. Le Monde interactif, 03/05/2000, p. 5.
36 Search Process, l'agent double. Archimag, april 2000, nr 133, p. 10.
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voor de zoekmachines, gezien de heterogene syntaxis van de zoekmethodes die door elke
zoekmachine naar voor worden gebracht.

2.5. Software voor documentaire cartografie

De cartografische software37 die reeds aan bod kwam in het vorige punt, heeft tot doel de
navigatie in een collectie tekstuele documenten te verbeteren en/of de resultaten van een
documentaire opzoeking38 te interpreteren op basis van thematische gelijkenissen tussen
documenten in functie van de gezamenlijke aanwezigheid/afwezigheid van de gevraagde
trefwoorden. In het hart van de grafiek (Figuur 7) staan de documenten die alle trefwoorden
bevatten. Hoe verder men zich van het hart verwijdert, hoe minder trefwoorden er tegelijk
aanwezig zijn. Families van documenten worden trouwens voorgesteld op deze basis. Als
de gebruiker een zone van het schema selecteert, kan hij de opzoeking op de
overeenstemmende trefwoorden opnieuw opstarten.

Figuur 7. Voorbeeld van cartografische software

                                                                                    
37 De schermkopieën die volgen, zijn afkomstig van de site "An Atlas of Cyberspaces" :

http://www.geog.ucl.ac.uk/casa/martin/atlas/info_maps.html
38 ROUSSINOV D., Information Forage through Adaptative Visualization. 1998 Symposium on Digital Libraries. ACM : Pittsburgh, 1998,
p. 303-304. HELZER B. en MILLER N., Four Critical Elements for designing Information Exploration Systems. CHI98 Workshop on
Information Exploration (http://www.fxpal.com/CHI98IE). WANG BALDONADO M., Interfaces for Information Exploration : Seeing the
Forest. CHI98 Workshop on Information Exploration (http://www.fxpal.com/CHI98IE).
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2.6. Tools voor het visualiseren van schermkopieën

Met sommige zoekinstrumenten, zoals de webgids SearchShots
(http://www.searchshots.com), kan men schermkopieën visualiseren van de resultaten van
een opzoeking39 (Figuur 8). Het is de bedoeling de gebruiker een eerste grafisch overzicht
te geven van de als antwoord bekomen sites. In sommige gevallen is de lay-out van een
homepage immers een indicator van de aard van de site-inhoud. Momenteel kunnen alleen
webgidsen, die een beperkt aantal sites repertoriëren, zo'n dienst aanbieden, wat qua
performantie niet houdbaar zou zijn voor tools die honderden miljoenen pagina's
manipuleren.

Figuur 8. Voorbeeld van een tool om een schermkopie te visualiseren

2.7. Instrumenten voor het zoeken in natuurlijke taal

Sommige zoekinstrumenten, zoals Ask Jeeves (http://www.ask.com), bieden een techniek
voor opzoekingen in natuurlijke taal (Figuur 9). Het systeem steunt op een basis van vooraf
bestaande "vragen-antwoorden", die geleidelijk aangevuld worden in functie van de
zoekopdrachten van de gebruikers : op de vraag van de gebruiker antwoordt de tool met
verschillende andere vragen die in principe fijner zijn en waarvan de antwoorden on line
toegankelijk zijn. Dit soort technologie zorgt voor verschillende moeilijkheden : opvolging
in tijd en ruimte van de afstemming van de vragen op de opgeslagen antwoorden en
linguïstische verwerking van de natuurlijke taal. De vraag naar de betekenis van de
woorden is immers uiterst complex, en zelfs onmogelijk automatisch op te lossen. Dit is het
geval bij polysemantische woorden die tot dezelfde grammaticale categorie behoren (bv. :
een café verwijst in het Frans tegelijk naar een drank en een plaats) of wanneer zinnen met
een analoge structuur verschillende betekenissen hebben ("servir des boissons aux fruits" of
"servir des boissons aux invités").

                                                                                    
39 ANDRIEU O., Visualisez des copies d'écran de vos résultats de recherche (http://www.abondance.com/trucs-et-astuces/outils18.html).

http://www.searchshots.com)/
http://www.ask.com/
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Figuur 9. Voorbeeld van ondervraging in natuurlijke taal

Sommige systemen ("dialog engines") bieden de mogelijkheid om nog verder te gaan
(Figuur 10) en stellen de internauten bijkomende vragen met de bedoeling het antwoord te
verfijnen (bijvoorbeeld : Subjex http://www.subjex.com/)

Figuur 10. Voorbeeld van een "dialog engine"

http://www.subjex.com/
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2.8. Terug naar de menselijke expertise

Om de "geautomatiseerde" tools aan te vullen, worden steeds meer "menselijke"
zoekeditors (WebWizards) ontwikkeld40. Menselijke experts beantwoorden de gestelde
vragen binnen een bepaalde termijn. Deze diensten (een soort van "call centers"), zoals
Webhelp, bieden gratis snelle en relevante antwoorden op eenvoudige en algemene vragen
(zij worden uitsluitend gefinancierd met reclame-inkomsten).

Andere diensten, betalend en gespecialiseerd in een bijzonder domein (Figuur 11), bieden
grondige antwoorden op een gerichte vraag : de experts worden betaald per vraag41 en
voeren een minder of meer doorgedreven opzoeking uit in functie van de prijs die de
gebruiker verklaart te willen betalen voor zijn vraag. Een bijna exhaustieve lijst van deze
sites voor "menselijke" opzoeking vindt men terug op het volgende adres :
http://www.netsurf.ch/askexperts.html.

Figuur 11. Voorbeeld van een betalende menselijke editor

                                                                                    
40 "The search engines are now recognizing the limits of the massive quantity and lack of quality of information on the web. Hence, they are
preparing a number of strategies for adding editorial context to the data. Infoseek and Excite have "channels" or "guides" where editors
(yes, real people) identify quality sites in particular aress and guide the user to those, rather than just let them type in a word and search ...
Now however, most searchers realize it is completely irrelevant if the search engine retrieves 100.000 or 1 million records. This is
completely unwieldy.... » THOMAS A., Tendance : déferlante de moteurs humains. Archimag, juni 2000, nr 135, p. 30. Bijvoorbeeld :
http://www.woonoz.com of http://www.equesto.com ANDRIEU O., Posez vos questions à des être humains!
(http://www.abondance.com/trucs-et-astuces/recherche41.html).
41 Sommige systemen brengen de vraag in veiling met een beperking in de tijd en experts beantwoorden ze. Het is diegene die de vraag stelt
die de prijs en de termijn bepaalt. In het geval van AskAnything.com kan elke internaut overigens ook gestelde vragen beantwoorden om geld
te verdienen.
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3. Enkele methodologische aanbevelingen
Eerder (punt 1) gaven wij een aantal basis-aanbevelingen om de gevolgen van synonymie
en polysemie te verzachten. Hier stellen wij enkele methodologische aanbevelingen voor
die specifiek zijn voor de ondervraging op Internet.

3.1. Interpretatie van de zoekoperatoren bij de
indexmachines

Het is belangrijk te noteren dat de syntaxis van de zoekoperatoren bij de ene zoekmachine
en bij de andere verre van homogeen is. Naarmate deze syntaxis kan evolueren, is het
fundamenteel de on-linehelp van de zoektools te consulteren. Ter illustratie geven wij de
volgende opmerkingen, afkomstig van de website Abondance42, die van toepassing zijn
voor de meeste zoeksystemen op het Internet :

- de volgorde van de woorden is soms fundamenteel43. De woorden die eerst staan
hebben dan meer gewicht in de klassering van de antwoorden. Andere systemen
houden er geen rekening mee44;

- het gebruik van het teken "+" is fundamenteel als men een "AND" wil aanduiden,
twee woorden verbonden door een spatie worden immers vaak beschouwd als zijnde
verbonden door een "OF";

- het teken "-" wijst op "BEHALVE";

- het gebruik van afkapping is impliciet bij bepaalde tools, zoals Yahoo! (een
opzoeking op "kapi" zal "kapitaal", "kapitein", enz. opleveren), maar moet expliciet
aangegeven worden in andere systemen, zoals Altavista (kapi*). De linkse afkapping is
om redenen van performantie bijna nooit toegelaten;

- het gebruik van aanhalingstekens is fundamenteel voor alle opzoekingen op een
uitdrukking, wat neerkomt op het gebruik van een nevenschikkende operator tussen
elke term van de uitdrukking (het is dan niet meer mogelijk afkortende operatoren te
gebruiken in de uitdrukking);

- het gebruik van hoofdletters of kleine letters wordt soms in aanmerking genomen
(bij Altavista zal een opzoeking op "ibm" een opzoeking op deze term veroorzaken
ongeacht het type van elk van de letters op de webpagina's maar zodra één van de
letters in hoofdletters staat in de zoekopdracht (bijvoorbeeld, opzoeking op "Ibm"), zal
het systeem gevoelig zijn voor deze hoofdletter). De hoofd- en kleine letters worden
soms genegeerd (bij Yahoo! bijvoorbeeld);

- de accentuering wordt op verschillende wijzen in aanmerking genomen :

- er wordt geen rekening mee gehouden bij Yahoo!, bijvoorbeeld;
- elke keer dat het woord voorkomt, wordt het in aanmerking genomen als het niet

geaccentueerd is in de zoekopdracht (bij Altavista bijvoorbeeld);
- de exacte schrijfwijze wordt in aanmerking genomen (bij Lycos bijvoorbeeld).

                                                                                    
42 http://www.abondance.com/trucs-et-astuces/recherche.html
43 Altavista, Infoseek, Northern Light, Google, Ecila.
44 HotBot, Excite, Lycos, WebCrawler, Alltheweb, Lokace, Yahoo!, Looksmart, Open Directory, Nomade.
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3.2. Syntactische elementen eigen aan het Internet
Verder zal het nuttig zijn rekening te houden met de aangeboden zoekniveaus en onder
meer :

- het adres (URL) : bijvoorbeeld, de zoekopdracht url:bookmark (of «link», «hostlist»,
...) geassocieerd met de termen van de opzoeking heeft tot doel de sites te selecteren
die een verzameling van links in verband met het gezochte onderwerp zouden bevatten.

- binnen de URL laat de selectie van een specifiek domein toe het soort gezochte site af
te bakenen (voorbeelden van US-namen : .ac, academisch, .com, commercieel, .edu,
universiteiten, scholen, .org, openbare instellingen, .gov, gouvernementele
organisaties, .int, internationale organisaties, .net, netwerkbeheerders, .mil, defensie,
enz.).

De populariteitsaanduiding kan ook nuttig zijn voor documentaire opzoekingen op het
web45, om "verwante" of "aanvullende" sites op te zoeken. De populariteitsaanduiding moet
geïnterpreteerd worden in functie van het minder of meer recente karakter van de
onderzochte site (hoe recenter hij is, hoe minder andere sites de tijd zullen gehad hebben
om een koppeling hier naartoe te creëren).

3.3. Gebruik van specifieke trefwoorden
In verband met de trefwoorden die de gebruiker in de zoekvergelijking zal geplaatst
hebben, kunnen de resultaatpagina's van bepaalde tools een koppeling tonen met :
- de overeenstemmende "Real Name"46 : deze "Internet-trefwoorden" worden gekocht

door een particulier of door een bedrijf en verbonden aan een officiële site. Deze
trefwoorden worden door de maatschappij "RealNames" (http://www.realnames.com/)
pas toegekend na verificatie van de overeenstemming met de bijbehorende site : een
semantische coherentie is dus gegarandeerd. Uiteraard wordt een naam slechts
toegekend aan één gesprekspartner. Verschillende tools (Altavista, Google, ...) doen
een beroep op deze technologie (via de centrale database van deze "Internet-
trefwoorden") waarmee de internaut directe toegang kan krijgen tot de website van een
instelling die mogelijk verband houdt met het voorwerp van zijn opzoeking.

- de overeenstemmende "AdWords" (voornamelijk in het geval van Google) : de
praktijk van de AdWords laat toe voor bepaalde trefwoorden de mogelijkheid te kopen
om reclamebijlagen te publiceren. In tegenstelling tot de "RealNames" ondergaan de
"AdWords" geen voorafgaande verificatie. In sommige gevallen lijkt deze praktijk op
een "self-service-reclame", zonder systematische controle, en kan hij leiden tot
bepaalde perverse gevolgen, zoals de verspreiding van teksten ten voordele van de
Scientology-kerk wanneer de gebruiker het woord "drug"47 invoert.

                                                                                    
45 "Stel u voor dat u een website hebt met het adres www.uwsite.com en dat uw twee voornaamste concurrenten, Concur1 en Concur2,
beschikken over de websites www.concur1.com en www.concur2.com. Om sites te vinden aan wie u een partnership zou kunnen aanbieden
voor de uitwisseling van wederzijdse koppelingen, voert u op www.Altavista.com de volgende zoekopdracht in :

+link:concur1.com +link:concur2.com -link:uwsite.com

Wat zegt deze zoeklijn ? Zij zal als resultaat de pagina's opleveren die een koppeling bevatten naar de sites van uw twee voornaamste
concurrenten, maar niet naar de uwe. U denkt dat dit niet normaal is. Aangezien deze pagina "vewijst" naar de twee maatschappijen
Concur1 en Concur2, behoort zij niet toe aan een concurrerende site. U moet dan enkel nog naar deze pagina's gaan die getoond worden
door Altavista, de webmaster contacteren die er verantwoordelijk voor is, hem op de hoogte brengen van het bestaan van uw site en hem
beleefd vragen een link naar uw site toe te voegen. " ANDRIEU O., Comment se servir de l'indice de popularité dans vos recherches ?
(http://www.abondance.com/trucs-et-astuces/recherche16.html).
46 ANDRIEU O., Interview de Jean-Marie Hulot (december 1999), http://abondace.com/docs/interview_realnames.html.
47 GONZAGUE A. en STEIN S., Quand Google fait de la pub aux scientologues. 06/04/2001 (http://www.traansfert.net/fr/cyber_societe/

http://www.realnames.com/
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4. Conclusies
We hebben de moeilijkheden besproken bij het zoeken op Internet, moeilijkheden die te
maken hebben met de uitgestrektheid en de veranderlijkheid van het netwerk, het massale
fenomeen van polysemie en synonymie, de praktijk van spamming en de snelle evolutie
van de indexen : "bij het zien van deze wildgroei heeft men echt de indruk een naald in een
hooiberg te zoeken, met het volgend bijkomend probleem : de hooiberg heeft een variabel
uitzicht en hij kent een voortdurende exponentiële groei".48

Om deze moeilijkheden op te vangen, hebben wij kort de voornaamste zoekinstrumenten
voorgesteld die momenteel bestaan en hebben wij, in voorkomend geval, enkele
methodologische aanbevelingen gedaan om ze zo goed mogelijk aan te wenden : directe
toegang tot enkele basisbronnen, webgidsen en zoekmachines, zoekinstrumenten met meta-
index, software voor documentaire opvolging, software voor documentaire cartografie,
tools voor het weergeven van schermkopieën, tools voor opzoeking in natuurlijke taal en
gebruik van menselijke editors. Daaraan diende men nog verschillende methodologische
aanbevelingen toe te voegen wat betreft de formulering van de zoekvergelijkingen op
Internet : in het kader van het web kent de toepassing van de booleaanse logica immers
verschillende syntactische en semantische uitbreidingen.

Ziehier een synthetische tabel met het aanbevolen gebruik van elke besproken tool.

Soort tool : Aanbevolen soort opzoeking :

Bronnen van encyclopedische aard,
actualiteit, archieven van FAQ's of
discussieforums

Opzoeking (eventueel retrospectief) op een
precies onderwerp.

Webgidsen Opzoeking op een algemeen thema.

Index- en zoekmachines Opzoeking op een precies onderwerp
waarvan de formulering een complexe
booleaanse zoekopdracht kan vereisen die
verschillende concepten combineert.

Metazoekmachines «Snelle» opzoeking op verschillende
zoekmachines die een beknopt overzicht
geeft van de antwoorden op een vraag. Het
gebruik van deze tools wordt aangeraden
bij het begin van een opzoeking om zich
een eerste idee te vormen van de situatie
binnen een domein.

Software voor documentaire opvolging Terugkerende opzoeking op een bepaald
thema met eventuele instelling van een
"alert system".

Software voor documentaire cartografie Als aanvulling bij de vorige tools,
opzoeking waarmee men de verdeling van
de antwoorden per trefwoord kan
visualiseren onder grafische vorm.

Tools voor het visualiseren van
schermkopieën

Opzoeking waarmee men de onthaalpagina
kan visualiseren van de als antwoord
bekomen sites.

                                                                                    
48LELOUP C., Moteurs d’indexation et de recherche. Environnements client-serveur, Internet et Intranet. Parijs : Eyrolles, 1998, p. 130.
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Tools voor opzoeking in natuurlijke taal Opzoeking bestemd voor gebruikers die
geen gebruik wensen te maken van de
booleaanse logica en hun vragen willen
formuleren in natuurlijke taal. In sommige
gevallen zijn de resultaten «benaderend».

Tools voor opzoeking op basis van
menselijke expertise

Opzoeking bestemd voor gebruikers die
geen gebruik wensen te maken van de
booleaanse logica en een beroep doen op
de hulp van experts inzake opzoekingen op
het Internet (in gespecialiseerde
domeinen).

Zeer vaak heeft de fysieke vormgeving van de informatie een bepalende invloed gehad op
de benadering van haar inhoud. Voor de uitvinding van de boekdrukkunst lag de
belangrijkste innovatie in de wijziging van de fysieke voorstelling van het handgeschreven
werk. De overstap van de boekrol uit de oudheid naar de codex (verzameling ingenaaide
bladen of pagina's) wordt namelijk veralgemeend op het einde van de IVe eeuw en wordt
vereenvoudigd doordat men papyrus (dat niet gemakkelijk ingenaaid kon worden) vervangt
door perkament (dat niet eenvoudig opgerold kon worden)49. Aldus konden de indexen en
klassementen ontstaan die de "documentaire opzoeking" mogelijk maakten en, daarmee
samenhangend, een veelvuldige lezing van de geschriften. In de XIVe eeuw ziet men dan
dat er mensen komen die van het indexeren hun beroep maakten (zoals de archieven van het
pauselijk hof van Avignon, onder Johannes XXII getuigen)50.

In deze gedachtegang zien we dat wat men de "information overloading" noemt, de
overvloed aan informatie, complexer wordt in het kader van Internet, met de aard zelf van
de hypertekst die de vormgeving van de informatie op het web verzekert. Het boek, in de
traditionele betekenis, is teleologisch en afgewerkt, waarbij het zich vroeger bevond tussen
het incipit en het finit (of explicit), zoals de oude uitdrukking "Here ends the romance"
getuigt. In de hypertekstuele omgeving is het verhaal daarentegen nooit af : de teksten zijn
eindeloos en recursief. Op zich is een hypertekstuele link in zekere zin een instrument voor
plundering. Spamming zou gezien kunnen worden als een "natuurlijke" afgeleide van deze
plunderingsfunctie die eigen is aan de hypertekst.

Op het niveau van de zoekinstrumenten op Internet tekenen zich momenteel verschillende
tendensen af om spamming tegen te gaan en/of het zoeken te vereenvoudigen : of het nu
gaat om het toegenomen gebruik van de menselijke expertise of nog, om de positionering
en de verwijzing tegen betaling. Bij het zien van dit alles, is het waarschijnlijk dat de
zoekmachines en webgidsen van de toekomst steeds gespecialiseerder zullen zijn : de ene,
specifiekere, groep zou een gratis toegang kunnen blijven aanbieden tot informatie waarvan
het commerciële karakter niet bepalend is (universitaire, culturele, administratieve,... sites)
en de andere, commerciële, groep zou de verspreiding van de informatie tegen betaling
verzorgen.

                                                                                    
49 CHARTIER R. en MARTIN H.-J., éds, Histoire de l'édition française. Tome I. Le livre conquérant. du Moyen-âge au milieu du XVIIème
siècle. Parijs : Fayard- Cercle de la Librairie, 1989.
50 ROUSE M. A EN ROUSE R. H., La naissance des index. In CHARTIER R. en MARTIN H.-J., éds, Histoire de l’édition française. Tome
I. Le livre conquérant. Du Moyen-âge au milieu du VVIIème siècle. Parijs : Fayard- Cercle de la Librairie, 1989, p. 95-108.
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