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Sammenvatting

Door de explosie van informatie op het web gebruiken meer mensen dan ooit online
zoekapplicaties om antwoorden verborgen in stapels documenten te vinden. Van-
wege deze ontwikkeling wordt het onderzoek naar zoekgedrag en naar hoe mensen
gebruik maken van zoekapplicaties steeds belangrijker.

Uit onderzoek is gebleken dat er veel verschillende soorten van zoektaken zijn
(Kellar et al. 2005), bijvoorbeeld een nauwkeurige zoekopdracht: “Ik heb het
telefoonnummer van dat restaurant nodig.” of een complexe en vage taak: “Ik
moet een goed thema voor de volgende tentoonstelling van het museum vinden”.
Deze verschillende taken kunnen bëınvloed worden door andere aspecten zoals
gebruikers-typen, bijvoorbeeld: een deskundige gebruiker of amateur; of domeinen,
bijvoorbeeld: cultureel erfgoed of e-commerce. Door de overvloed aan beschikbare
online informatie spelen zoekmachines een belangrijke rol om gebruikers de juiste
informatie te helpen vinden.

Door de mogelijkheid om te zoeken in meerdere bronnen tegelijk, komen er
nieuwe uitdagingen en problemen te voorschijn, bijvoorbeeld de vraag hoe de infor-
matie moet worden gepresenteerd om een gebruiker goed inzicht in de verschillende
herkomst te bieden, of de vraag hoe gebruikers kunnen navigeren in meerdere (on-
bekende) informatiebronnen om hun antwoorden te vinden. Zoeken in meerdere
bronnen wordt erkend als een moelijk probleem door de Human Computer Inter-
action gemeenschap (Aula en Russell 2009; Baldonado 2000), een probleem dat
we nog niet volledig hebben begrepen. In dit proefschrift worden zoektaken in
meerdere bronnen onderzocht, alsmede de invloed van verschillende gebruikers-
typen en domeinen.

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het proefschrift biedt
inzicht in de zoektaken van verschillende gebruikers en domeinen. Als case studies
werden twee gebruikers-typen gekozen, namelijk domein-deskundigen en onervaren
gebruikers, en twee domeinen: cultureel erfgoed en mobiel zoeken. Het tweede
deel van het proefschrift bespreekt het ontwerpproces en evaluatie van nieuwe,
innovatieve interfaces om specifieke zoektaken te ondersteunen. De bijdrage van
dit onderzoek is onder andere:



140 SAMMENVATTING

• Een diepe analyse van zoektaken in meerdere informatiebronnen voor
deskundigen en onervaren gebruikers.

• Een lijst met functionele eisen voor toekomstige zoekmachines die zoektaken
in meerdere bronnen uitvoeren.

• Refelecties over de interface-evaluatie-methoden die in dit onderzoek wor-
den gebruikt, en een identificatie van de belangrijkste daarbij behorende
uitdagingen.

Het werk in dit proefschrift biedt een aantal wegwijzers voor toekomstig onder-
zoek in dit multidisciplinaire veld. We hebben eisen gëıdentificeerd om complexe
zoektaken in meerdere bronnen te ondersteunen. Bovendien hebben we een aan-
tal applicaties als voorbeeld ontwikkeld, en hopen dat deze voorbeeld-applicaties
een inspiratie zullen zijn voor zowel de Semantic Web gemeenschap als de Human
Computer Interaction gemeenschap.




