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MANAGEMENTSAMENVATTING	  

Deze	  haalbaarheidsstudie	  nam	  de	  opportuniteit	  te	  baat	  om	  met	  zowel	  de	  archief-‐	  en	  
erfgoedsector	  als	  met	  de	  mediasector	  de	  uitdaging	  van	  een	  gemeenschappelijke,	  
gedistribueerde	  thesaurus	  aan	  te	  pakken	  om	  te	  komen	  tot	  een	  breedgedragen	  oplossing.	  	  

Binnen	  de	  Vlaamse	  mediasector	  is	  metadata	  en	  de	  uitwisseling	  daarvan	  tussen	  bedrijven	  een	  
heet	  hangijzer.	  De	  mediabedrijven	  willen	  met	  deze	  metadata	  hun	  inhoud	  beter	  kunnen	  
ontsluiten	  om	  bv.	  nieuwe	  digitale	  gepersonaliseerde	  mediaproducten	  te	  kunnen	  lanceren.	  Een	  
gemeenschappelijke	  thesaurus	  die	  het	  begrip	  van	  eigennamen	  en	  begrippen	  in	  hoge	  mate	  
harmoniseert,	  zou	  een	  grote	  toegevoegde	  waarde	  hebben	  voor	  de	  sector.	  Daarnaast	  zijn	  ook	  de	  
tools	  cruciaal	  waarmee	  deze	  eigennamen	  en	  begrippen	  op	  een	  kostenefficiënte	  en	  
hoogkwalitatieve	  manier	  uit	  tekst	  worden	  geëxtraheerd.	  	  

Ook	  bij	  de	  opstart	  van	  het	  Vlaams	  Instituut	  voor	  Archivering	  (VIAA)	  werd	  steeds	  het	  belang	  van	  
metadatering	  en	  ontsluiting	  onderstreept.	  Uiteraard	  zal	  VIAA	  initiatieven	  nemen	  om	  de	  door	  
VIAA	  opgeslagen	  content	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  beschrijven,	  door	  het	  gebruik	  van	  bestaande	  
metadata	  of	  door	  de	  aanmaak	  van	  nieuwe	  annotering	  (automatische	  of	  manueel	  waar	  nodig)	  in	  
samenwerking	  met	  de	  eigenaars	  van	  inhoud.	  Dit	  zou	  allemaal	  een	  stuk	  makkelijker	  te	  realiseren	  
zijn	  mocht	  de	  binnenkomende	  metadata	  reeds	  in	  zekere	  mate	  geharmoniseerd	  zijn.	  Een	  Unified	  
Thesaurus	  zou	  dus	  voor	  VIAA	  leiden	  tot	  een	  grotere	  efficiëntie	  in	  annotering	  en	  een	  
toegevoegde	  waarde	  op	  het	  vlak	  van	  ontsluiting.	  Daarom	  zette	  VIAA	  de	  schouders	  onder	  deze	  
haalbaarheidsstudie.	  

Na	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  de	  precieze	  noden	  van	  de	  verschillende	  sectoren	  werden	  in	  de	  
studie	  de	  technologische	  mogelijkheden	  onderzocht.	  Hieruit	  bleek	  SKOS	  de	  aanbevolen	  manier	  
te	  zijn	  om	  thesauri	  te	  structureren,	  te	  beheren,	  uit	  te	  wisselen	  en	  onderling	  te	  koppelen.	  De	  
technologie	  is	  matuur	  en	  deze	  aanpak	  is	  toekomstgericht.	  Er	  bestaan	  tenslotte	  ook	  de	  nodige	  
ondersteunende	  tools	  voor.	  Enkele	  internationale	  cases,	  zoals	  die	  van	  Beeld	  en	  Geluid	  uit	  
Nederland,	  bevestigen	  deze	  best	  practice.	  	  

De	  scope	  van	  een	  gezamenlijke,	  Unified	  Thesaurus	  is	  wat	  relevant	  is	  voor	  de	  grootste	  gemene	  
deler	  aan	  inhoud	  over	  de	  verschillende	  partners	  heen,	  zijnde	  het	  “algemeen	  nieuws”.	  Voor	  
niche-‐inhoud	  zal	  elke	  partner	  zijn	  eigen	  thesaurus	  moeten	  blijven	  opstellen	  en	  onderhouden.	  
Binnen	  de	  Unified	  Thesaurus	  worden	  de	  deel-‐thesauri	  van	  actoren,	  locaties,	  concepten	  en	  
categorieën	  het	  best	  apart	  behandeld	  wegens	  de	  verschillen	  in	  het	  aantal	  termen,	  de	  relaties	  
tussen	  de	  termen	  en	  de	  dynamiek	  van	  groei	  en	  wijzigingen.	  

In	  het	  natraject	  van	  de	  haalbaarheidsstudie	  wordt	  evenwel	  geen	  gemeenschappelijke	  thesaurus	  
over	  zowel	  de	  media-‐,	  archief-‐	  en	  erfgoedsectoren	  beoogd,	  wel	  een	  SKOS-‐gebaseerde	  mapping	  
tussen	  de	  thesauri	  van	  de	  partners.	  In	  mei	  2014	  werd	  een	  voorstel	  voor	  een	  onderzoeksproject	  
bij	  het	  Media	  Innovatie	  Centrum	  ingediend	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  nodige	  mapping-‐	  en	  
beheertools.	  
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MANAGEMENT	  SUMMARY	  

This	  feasibility	  study	  took	  the	  opportunity	  to	  look	  into	  the	  expected	  utility	  and	  the	  technological	  
feasibility	  of	  one	  common	  Unified	  Thesaurus	  for	  the	  media,	  archives	  and	  heritage	  sectors	  in	  
Flanders.	  

Within	  the	  Flemish	  media	  sector,	  metadata	  and	  its	  inter-‐company	  exchange	  is	  a	  hot	  topic.	  Media	  
companies	  want	  to	  be	  able	  to	  develop	  and	  launch	  new	  personalized	  digital	  media	  products,	  
which	  are	  heavily	  dependent	  on	  the	  availability	  of	  high	  quality	  metadata.	  A	  common	  thesaurus	  
that	  largely	  harmonises	  the	  understanding	  of	  proper	  names,	  concepts	  and	  categories	  has	  a	  
significant	  added	  value	  for	  the	  sector.	  In	  addition,	  the	  necessary	  tools	  should	  be	  in	  place	  to	  
extract	  these	  names	  and	  concepts	  from	  the	  content,	  in	  a	  cost	  effective	  and	  high	  quality	  manner.	  

Already	  at	  the	  launch	  of	  the	  Flanders	  Institute	  for	  Archiving	  (VIAA)	  the	  importance	  of	  high	  
quality	  metadata	  was	  stressed,	  as	  it	  is	  essential	  for	  providing	  access	  to	  archive	  content	  to	  a	  great	  
diversity	  of	  target	  groups.	  VIAA	  will	  cooperate	  with	  the	  content	  owners	  to	  re-‐use	  existing	  
metadata	  and	  even	  create	  new	  annotations	  (preferably	  automatic).	  This	  process	  would	  be	  a	  lot	  
easier	  to	  implement	  if	  the	  incoming	  metadata	  are	  already	  harmonized	  to	  some	  extent.	  For	  VIAA,	  
a	  Unified	  Thesaurus	  would	  therefore	  lead	  to	  increased	  efficiency	  in	  the	  annotation	  processes,	  
which	  will	  add	  significant	  value	  in	  terms	  of	  accessibility	  of	  the	  content.	  This	  led	  VIAA	  to	  engage	  
in	  this	  feasibility	  study.	  	  

After	  mapping	  the	  exact	  needs	  of	  the	  media,	  archives	  and	  heritage	  sectors,	  the	  technological	  
possibilities	  were	  examined	  in	  the	  study.	  SKOS	  proved	  to	  be	  the	  recommended	  way	  to	  structure,	  
manage,	  exchange	  and	  interlink	  thesauri.	  The	  technology	  is	  mature	  and	  the	  necessary	  
management	  tools	  are	  available.	  The	  international	  cases,	  such	  as	  from	  Sound	  and	  Vision	  from	  
the	  Netherlands,	  confirm	  this	  best	  practice.	  	  

The	  scope	  of	  a	  joint,	  Unified	  Thesaurus	  should	  be	  "general	  news”	  content,	  as	  it	  is	  the	  greatest	  
common	  denominator	  of	  content	  across	  the	  various	  partners.	  For	  niche	  content,	  each	  partner	  
will	  have	  it	  build	  and	  maintain	  his	  own	  thesaurus.	  Within	  the	  Unified	  Thesaurus,	  the	  sub-‐
thesauri	  of	  actors,	  locations,	  concepts	  and	  categories	  are	  best	  treated	  separately	  because	  of	  
significant	  differences	  in	  the	  number	  of	  terms,	  the	  relations	  between	  the	  terms	  and	  the	  
dynamics	  of	  growth	  and	  change.	  	  

After	  the	  end	  of	  the	  feasibility	  study,	  the	  partners	  of	  the	  study	  decided	  not	  to	  envisage	  a	  truly	  
common	  thesaurus,	  but	  to	  implement	  a	  SKOS-‐based	  mapping	  between	  their	  thesauri.	  In	  May	  
2014	  a	  proposal	  for	  a	  research	  project	  was	  submitted	  to	  the	  Media	  Innovation	  Centre	  on	  the	  
development	  of	  the	  necessary	  mapping	  and	  management	  tools.	  
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AANLEIDING,	  CONTEXT	  EN	  DOELSTELLINGEN	   	  

Bij	  de	  opstart	  van	  het	  Vlaams	  Instituut	  voor	  digitale	  Archivering	  en	  ontsluiting	  van	  het	  
Audiovisueel	  erfgoed	  (VIAA)	  werd	  steeds	  het	  belang	  van	  metadatering	  en	  ontsluiting	  
onderstreept.	  Uiteraard	  zal	  VIAA	  initiatieven	  nemen	  om	  de	  door	  VIAA	  opgeslagen	  content	  zo	  
goed	  mogelijk	  te	  beschrijven,	  door	  het	  gebruik	  van	  bestaande	  metadata,	  of	  door	  de	  aanmaak	  van	  
nieuwe	  annotatie	  (automatische	  of	  manueel	  waar	  nodig)	  in	  samenwerking	  met	  de	  content	  
eigenaars.	  Dit	  zou	  allemaal	  een	  stuk	  makkelijker	  te	  realiseren	  zijn	  mocht	  de	  binnenkomende	  
metadata	  reeds	  in	  zeker	  mate	  geharmoniseerd	  zijn.	  Vanuit	  het	  standpunt	  van	  VIAA	  zou	  de	  
Unified	  Thesaurus	  juist	  deze	  uitdaging	  moeten	  aanpakken	  wat	  tot	  een	  grotere	  efficiëntie	  in	  
annotatie	  zal	  leiden	  en	  een	  toegevoegde	  waarde	  op	  het	  vlak	  van	  ontsluiting.	  

Ook	  binnen	  de	  Vlaamse	  mediasector	  is	  metadata	  en	  de	  uitwisseling	  daarvan	  tussen	  bedrijven	  
een	  heet	  hangijzer.	  Een	  gemeenschappelijke	  thesaurus	  zou	  een	  grote	  toegevoegde	  waarde	  
hebben	  voor	  de	  sector	  door	  het	  begrip	  van	  eigennamen	  en	  concepten	  in	  hoge	  mate	  te	  
harmoniseren.	  Belangrijk	  daarbij	  zijn	  ook	  de	  tools	  om	  deze	  eigennamen	  en	  begrippen	  zo	  
automatisch	  mogelijk	  uit	  tekst	  te	  extraheren.	   	   	   	   	   	  

Deze	  studie	  nam	  de	  opportuniteit	  te	  baat	  om	  met	  zowel	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  als	  de	  
mediasector	  de	  uitdaging	  van	  een	  gemeenschappelijke,	  gedistribueerde	  thesaurus	  aan	  te	  
pakken	  om	  te	  komen	  tot	  een	  breedgedragen	  oplossing.	  

INSTEEK	  VLAAMSE	  MEDIASECTOR	   	   	   	  

De	  Vlaamse	  mediabedrijven	  zitten	  volop	  in	  hun	  digitale	  transformatie.	  Ze	  willen	  de	  komende	  
jaren	  veel	  nieuwe	  digitale	  producten	  en	  diensten	  in	  de	  markt	  zetten	  die	  daarenboven	  ook	  meer	  
op	  de	  wensen	  van	  de	  consumenten	  afgestemd	  zijn.	  Binnen	  het	  Media	  Innovatie	  Centrum	  (MiX)	  
van	  iMinds	  werd	  in	  2012	  daarom	  het	  “Personalised	  Media”	  programma	  ontwikkeld	  dat	  deze	  
voor	  de	  media	  heel	  strategische	  trend	  situeert	  en	  een	  algemene	  roadmap	  op	  middellange	  
termijn	  uitzet	  voor	  zowel	  de	  Vlaamse	  mediasector	  als	  voor	  onderzoek.	   	   	   	  

Bij	  gepersonaliseerde	  media	  gebeurt	  de	  afstemming	  tussen	  de	  beschikbare	  inhoud	  en	  de	  
voorkeuren	  van	  de	  klant	  door	  de	  karakteristieken	  van	  de	  inhoud,	  zoals	  onderwerp,	  locatie,	  
eigennamen	  van	  de	  actoren,	  doelgroep,	  e.d.	  te	  vergelijken	  met	  de	  opgegeven	  of	  uit	  het	  
consumptiegedrag	  afgeleide	  voorkeuren	  van	  de	  klanten.	  Deze	  karakteristieken,	  ook	  metadata	  
genoemd,	  worden	  op	  dit	  moment	  typisch	  manueel	  ingegeven	  door	  de	  journalist,	  redacteur	  of	  
archivaris.	  Maar	  omwille	  van	  kwaliteitsproblemen	  met	  deze	  manueel	  ingegeven	  metadata	  (naar	  
correctheid	  en	  consequentie)	  en	  omdat	  er	  eigenlijk	  nood	  is	  aan	  veel	  meer	  metadata	  bij	  de	  
inhoud,	  moeten	  ondersteunende	  tools	  ingezet	  worden	  om	  überhaupt	  op	  grote	  schaal	  
gepersonaliseerde	  digitale	  mediaproducten	  te	  kunnen	  realiseren.	  Dergelijke	  “content	  analysis	  
tools”	  beginnen	  commercieel	  beschikbaar	  te	  worden,	  vooral	  dan	  voor	  de	  analyse	  van	  tekst.	  
Daarnaast	  worden	  er	  in	  onderzoek	  ondertussen	  nog	  steeds	  algoritmen	  ontwikkeld	  voor	  meer	  
geavanceerde	  analysetools.	  Het	  is	  belangrijk	  te	  vermelden	  dat	  inhoudsanalysetools	  moeten	  
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afgestemd	  zijn	  op	  de	  specifieke	  taal	  en	  socio-‐	  culturele	  context	  van	  de	  betreffende	  inhoud.	  Dit	  
verklaart	  o.a.	  waarom	  tools	  voor	  het	  Engels	  slecht	  scoren	  voor	  Nederlandstalige	  teksten	  en	  
waarom	  tools	  uit	  Nederland	  niet	  optimaal	  Vlaamse	  inhoud	  kunnen	  classificeren.	   	   	  

Naast	  het	  exploreren	  van	  de	  mogelijkheden	  van	  automatische	  inhoudsanalyse	  zelf,	  willen	  
mediabedrijven	  ook	  onderlinge	  afspraken	  maken	  over	  het	  gebruik	  van	  metadata	  omdat	  ze	  
steeds	  meer	  samenwerken	  en	  mediaproducten	  samen	  naar	  de	  klant	  brengen.	  Dergelijke	  
gezamenlijke	  inhoudsproposities	  zien	  we	  o.a.	  bij	  Stevie	  (Medialaan,	  VRT	  en	  SBS)	  en	  het	  recent	  
gestopte	  Hawai	  van	  MPlus	  Group	  (Base,	  Medialaan).	  De	  afspraken	  over	  de	  metadata	  
concretiseren	  zich	  typisch	  in	  de	  normering	  van	  de	  metadataschema’s	  en	  de	  keuze	  van	  
gecontroleerde	  vocabularia	  zoals	  thesauri	  of	  ontologieën	  voor	  een	  aantal	  metadatavelden.	   	  

Bovenstaande	  problematiek	  is	  relevant	  voor	  de	  hele	  Vlaamse	  mediasector	  en	  daarom	  heeft	  de	  
MiX-‐programmacommissie,	  bestaande	  uit	  14	  afgevaardigden	  uit	  de	  Vlaamse	  mediasector,	  op	  
zijn	  vergadering	  van	  13	  februari	  2013	  het	  MiX	  gevraagd	  om	  hierrond	  een	  sectorinitiatief	  op	  te	  
starten.	  Een	  sectorwijde	  aanpak	  heeft	  immers	  een	  grote	  toegevoegde	  waarde	  omdat	  enerzijds	  
de	  uitdagingen	  en	  opportuniteiten	  voor	  de	  verschillende	  mediabedrijven	  heel	  gelijklopend	  zijn	  
en	  omdat	  anderzijds	  alleen	  door	  de	  krachten	  te	  bundelen	  technologiebedrijven	  geïnteresseerd	  
zullen	  zijn	  om	  kostenefficiënte	  inhoudsanalysetools	  op	  de	  markt	  te	  brengen	  voor	  de	  kleine	  
Vlaamse	  mediamarkt	  (die	  dus	  rekening	  houden	  met	  de	  Nederlandse	  taal	  en	  de	  Vlaamse	  socio-‐
culturele	  context).	   	   	   	   	   	  

Voor	  de	  mediabedrijven	  is	  de	  algemene	  bedoeling	  van	  dit	  sectorinitiatief	  om	  vanuit	  de	  context	  
van	  de	  Vlaamse	  mediasector	  methoden	  en	  systemen	  te	  onderzoeken	  die	  op	  kostenefficiënte	  en	  
hoogkwalitatieve	  manier	  alle	  media-‐items	  (tekst,	  klank,	  beeld)	  van	  de	  Vlaamse	  mediabedrijven	  
kunnen	  classificeren	  om	  ze	  beter	  te	  kunnen	  ontsluiten	  en	  om	  nieuwe	  digitale	  gepersonaliseerde	  
mediaproducten	  te	  kunnen	  lanceren	  in	  een	  multi-‐company	  context.	  

INSTEEK	  ARCHIEF-‐	  EN	  ERFGOEDSECTOR	  

Hoewel	  de	  commerciële	  argumenten	  van	  de	  mediasector	  uiteraard	  niet	  van	  toepassing	  zijn	  voor	  
de	  archiefsector,	  is	  de	  onderliggende	  nood	  aan	  goeie	  beschrijving	  en	  metadatering	  wel	  van	  
toepassing.	  Een	  gedeelde	  thesaurus	  laat	  toe	  om	  betere	  links	  te	  leggen,	  maakt	  items	  makkelijker	  
vindbaar,	  verhoogt	  de	  kwaliteit	  van	  beschrijvingen	  en	  maakt	  het	  ook	  makkelijker	  om	  inhoud	  uit	  
te	  wisselen.	   	   	   	   	  

Er	  zijn	  in	  het	  verleden	  reeds	  verschillende	  initiatieven	  geweest	  om	  een	  thesaurus	  op	  te	  bouwen,	  
zowel	  op	  Vlaams	  als	  op	  internationaal	  niveau.	  Deze	  waren	  veelal	  sterk	  gefocust	  en	  werden	  enkel	  
binnen	  de	  archiefsector	  gebruikt.	  Toch	  blijft	  de	  vraag	  naar	  gedeelde	  thesauri	  sterk	  aanwezig	  en	  
heeft	  deze	  studie,	  dankzij	  de	  samenwerking	  met	  de	  mediasector,	  een	  unieke	  invalshoek.	   	  
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AANPAK	  EN	  ORGANISATIE	  	  

De	  haalbaarheidsstudie	  had	  als	  doel	  de	  noden	  van	  de	  media-‐	  en	  archiefsector	  en	  de	  
opportuniteiten	  op	  middellange	  termijn	  (2-‐3	  jaar)	  te	  capteren	  en	  te	  confronteren	  met	  de	  state	  of	  
the	  art,	  een	  grondige	  gap-‐analyse	  uit	  te	  voeren	  en	  een	  roadmap	  op	  middellange	  termijn	  te	  
definiëren.	  

Vanuit	  de	  mediasector	  participeerden	  de	  volgende	  bedrijven	  in	  de	  studie:	  Vlaamse	  
Nieuwsmedia,	  Sanoma,	  Corelio,	  Concentra,	  ATV,	  WTV/FocusTV,	  Roularta,	  De	  Persgroep,	  De	  
Vijver	  Media	  en	  VRT.	  	  

Voor	  de	  archiefsector	  nam	  VIAA	  het	  initiatief,	  maar	  zal	  er	  tijdens	  het	  project	  met	  de	  brede	  sector	  
overlegd	  worden,	  oa.	  via	  FARO	  maar	  ook	  bijvoorbeeld	  in	  samenwerking	  met	  in	  het	  DARIAH	  
project	  (onderzoeksinfrastructuur	  voor	  digital	  humanities)	  en	  de	  erfgoedbibliotheken.	  Vanuit	  
de	  erfgoed-‐	  en	  archiefsector	  namen	  volgende	  instellingen	  deel	  aan	  de	  studie:	  Faro,	  Packed,	  
Argos,	  ADVN,	  Amsab-‐ISG	  en	  de	  Provincie	  Oost-‐Vlaanderen	  /	  Provincie	  Antwerpen	  (AM-‐Move).	  

De	  haalbaarheidsstudie	  liep	  van	  1	  augustus	  2013	  tot	  31	  januari	  2014.	  De	  studie	  werd	  geleid	  
door	  VIAA	  en	  MiX.	  De	  wetenschappelijke	  onderbouwing	  kwam	  van	  de	  iMinds	  
onderzoeksgroepen	  MMLab,	  IBCN	  en	  ITEC.	  Extra	  ondersteuning	  voor	  de	  finale	  workshop	  werd	  
geleverd	  door	  Inno.com.	  Tijdens	  de	  studie	  ging	  er	  ook	  aandacht	  naar	  de	  internationale	  state	  of	  
the	  art	  via	  de	  voorstelling	  van	  een	  aantal	  buitenlandse	  cases	  en	  presentaties	  van	  commercieel	  
beschikbare	  producten	  voor	  thesaurusbeheer.	  
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VEREISTEN	  VAN	  DE	  MEDIASECTOR	  EN	  DE	  ARCHIEF-‐	  EN	  ERFGOEDSECTOR	  

Het	  uitgangspunt	  van	  deze	  haalbaarheidsstudie	  was	  uiteraard	  de	  noden	  van	  de	  mediasector	  en	  
van	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector.	  Verschillende	  partijen	  uit	  de	  mediasector	  en	  uit	  de	  archief-‐	  en	  
erfgoedsector	  werden	  bevraagd	  door	  MiX	  resp.	  VIAA	  om	  de	  as-‐is	  situatie	  in	  kaart	  te	  brengen	  en	  
de	  doelstellingen	  te	  inventariseren.	  

STAND	  VAN	  ZAKEN	  EN	  VEREISTEN	  VOOR	  DE	  MEDIASECTOR	  

De	  mediasector	  bestaat	  in	  de	  context	  van	  deze	  studie	  uit	  kranten-‐	  en	  magazine-‐uitgevers	  en	  
radio-‐	  en	  televisiezenders.	  De	  inhoud	  die	  ze	  produceren	  is	  heel	  divers:	  van	  tekst	  over	  foto’s	  en	  
grafiek	  tot	  audio	  en	  video.	  Sommige	  uitgevers	  of	  omroepen	  produceren	  inhoud	  in	  meer	  dan	  één	  
taal	  (bv.	  Nederlands	  en	  Frans)	  of	  zijn	  actief	  in	  meer	  dan	  één	  socio-‐culturele	  context	  (bv.	  
Vlaanderen	  en	  Nederland).	  Onderstaand	  overzicht	  toont	  de	  beschikbaarheid	  van	  metadata	  bij	  
de	  inhoud	  van	  de	  bevraagde	  mediabedrijven:	  

Medium	   Katern/rubriek	   Categorieën	   Locatie	   Trefwoorden	  
en	  tags	  

	  

Altijd	  aanwezig	   Meestal	  niet	  
aanwezig	  

Meestal	  niet	  
aanwezig	  

Meestal	  niet	  
aanwezig	  

	  

Altijd	  aanwezig	   Soms	  aanwezig	   Soms	  aanwezig	   Meestal	  niet	  
aanwezig	  

	  

Altijd	  aanwezig	  
Altijd	  aanwezig	  

(bij	  VRT)	  

Altijd	  aanwezig	  

(bij	  VRT)	  

Altijd	  aanwezig	  

(bij	  VRT)	  

De	  algemene	  trend	  is	  dat	  inhoud	  voornamelijk	  wordt	  geannoteerd	  met	  het	  oog	  op	  navigatie:	  de	  
katern	  voor	  kranten	  en	  de	  rubriek	  voor	  online	  producten.	  Daarnaast	  gebruiken	  online	  
producten	  ook	  vaak	  categorieën	  en	  locaties	  om	  alternatieve	  filtering	  van	  inhoud	  door	  de	  
gebruikers	  mogelijk	  te	  maken.	  
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Er	  gebeurt	  dus	  slechts	  beperkte	  annotatie	  op	  de	  redacties.	  Dit	  heeft	  te	  maken	  met	  het	  feit	  dat	  
annotaties	  manueel	  moeten	  toegevoegd	  worden	  enerzijds	  en	  met	  het	  beperkte	  begrip	  bij	  de	  
journalisten	  en	  productiemedewerkers	  over	  het	  nut	  van	  annotatie	  later	  in	  de	  workflow	  
anderzijds.	  De	  documentalisten	  die	  vroeger	  bij	  de	  mediabedrijven	  het	  geproduceerd	  materiaal	  
annoteerden	  en	  archiveerden	  zijn,	  behalve	  in	  VRT,	  ondertussen	  allemaal	  verdwenen.	  Daarnaast	  
worden	  de	  controlled	  vocabularies	  die	  worden	  gebruikt	  bij	  de	  annotatie	  vaak	  niet	  of	  slechts	  
beperkt	  onderhouden.	  Ook	  hier	  is	  VRT	  de	  uitzondering	  omdat	  zij	  wel	  nog	  steeds	  
thesaurusbeheerders	  hebben.	  Het	  gevolg	  van	  het	  gebrek	  aan	  gestructureerd	  onderhoud	  is	  
inconsistentie	  en	  “vervuiling”	  in	  de	  controlled	  vocabularies	  waardoor	  die	  steeds	  minder	  nuttig	  
worden.	  Voor	  de	  vrije	  annotatievelden	  (bv.	  trefwoorden)	  wordt	  dezelfde	  problematiek	  van	  
inconsistentie	  en	  vervuiling	  aangetroffen.	  Een	  artikel	  wordt	  door	  verschillende	  redacteuren	  
vaak	  sterk	  verschillend	  geannoteerd,	  zowel	  wat	  betreft	  het	  aantal	  ingevulde	  velden	  als	  in	  de	  
gekozen	  termen	  in	  de	  velden.	  De	  motivatie	  bij	  redacteuren	  om	  te	  annoteren	  blijft	  laag	  door	  het	  
ontbreken	  van	  wervende	  vooruitzichten	  en	  use	  cases	  voor	  de	  annotaties.	  Zoals	  gezegd	  is	  de	  
thesaurus	  van	  VRT	  een	  uitzondering	  op	  de	  regel	  van	  ontbrekend	  onderhoud	  waardoor	  die	  zeker	  
in	  aanmerking	  komt	  als	  startpunt	  voor	  een	  unified	  thesaurus.	  

De	  initiële	  vraag	  van	  de	  mediasector	  voor	  deze	  haalbaarheidsstudie	  had	  het	  over	  ondersteuning	  
voor	  gezamenlijke	  mediaproducten	  over	  meerdere	  mediabedrijven,	  waarbij	  een	  gezamenlijke	  
thesaurus	  zou	  helpen	  om	  de	  annotaties	  bij	  de	  inhoud	  over	  de	  mediabedrijven	  te	  harmoniseren.	  
Sinds	  de	  start	  van	  de	  studie	  is	  de	  insteek	  van	  de	  mediabedrijven	  enigszins	  veranderd	  en	  is	  de	  
cross-‐company	  problematiek	  meer	  op	  de	  achtergrond	  gekomen.	  De	  nadruk	  ligt	  meer	  op	  het	  
optimaliseren	  van	  de	  eigen	  werking:	  meer	  en	  betere	  annotatie	  van	  geproduceerde	  inhoud	  
waardoor	  nieuwe	  mediaproducten	  kunnen	  gelanceerd	  worden	  met	  alternatieve	  bundelingen	  
van	  hoofdzakelijk	  de	  eigen	  inhoud.	  Met	  het	  optimaliseren	  wordt	  eigenlijk	  voornamelijk	  
automatiseren	  bedoeld,	  want	  het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  om	  journalisten	  en	  redacteurs	  meer	  te	  
belasten	  met	  manuele	  taken.	  	  

De	  mediabedrijven	  verwachten	  dat	  zij	  hun	  doelstellingen	  kunnen	  realiseren	  door	  te	  zorgen	  voor	  
meer	  annotaties	  bij	  hun	  inhoud,	  zowel	  in	  aantal	  annotaties	  als	  in	  verscheidenheid	  of	  type	  
metadata,	  en	  door	  meer	  consequentie	  in	  de	  annotaties.	  Het	  eerste	  denken	  ze	  te	  kunnen	  bereiken	  
door	  betere	  ondersteuning	  van	  de	  redacteurs	  door	  (semi-‐)automatische	  annotatietools	  en	  het	  
tweede	  door	  het	  gebruik	  van	  hoogkwalitatieve	  controlled	  vocabularies	  die	  ook	  onderhouden	  
worden.	  Om	  de	  kostprijs	  van	  het	  opstellen	  en	  onderhouden	  van	  deze	  controlled	  vocabularies	  
beheersbaar	  te	  houden,	  wordt	  voorgesteld	  om	  dit	  gezamenlijk	  te	  doen	  binnen	  de	  hele	  sector	  en,	  
indien	  opportuun,	  met	  andere	  relevante	  partners	  zoals	  VIAA.	  

De	  scope	  van	  een	  dergelijke	  gezamenlijke	  unified	  thesaurus	  is	  volgens	  de	  mediasector	  wat	  
relevant	  is	  voor	  de	  grootste	  gemene	  deler	  aan	  inhoud	  over	  de	  mediabedrijven	  heen,	  zijnde	  het	  
“algemeen	  nieuws”.	  Voor	  niche-‐inhoud	  zal	  elk	  mediabedrijf	  zijn	  eigen	  thesaurus	  moeten	  blijven	  
opstellen	  en	  onderhouden.	  Er	  moet	  wel	  een	  gemakkelijke	  manier	  zijn	  om	  deze	  eigen	  thesaurus	  
te	  koppelen	  met	  de	  unified	  thesaurus.	  	  
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STAND	  VAN	  ZAKEN	  EN	  VEREISTEN	  VOOR	  DE	  ARCHIEF-‐	  EN	  ERFGOEDSECTOR	  

De	  collecties	  van	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  omvatten	  zowel	  fysieke	  objecten	  als	  digitale	  
objecten.	  Beide	  types	  objecten	  worden	  ontsloten	  door	  middel	  van	  uitgebreide	  beschrijvingen.	  
De	  metadata	  worden	  bijgehouden	  in	  een	  collectiebeheersysteem.	  Ze	  bestaat	  uit	  velden	  met	  vrije	  
tekst	  (zoals	  titel	  en	  tekstuele	  beschrijving)	  en	  velden	  gekoppeld	  met	  gecontroleerde	  lijsten	  
(zoals	  persoonsnamen,	  plaatsnamen,	  trefwoorden,	  objectnaam	  en	  -‐categorie,	  e.d.).	  
Onderstaande	  lijst	  geeft	  een	  overzicht	  van	  bestaande	  controlled	  vocabularies	  die	  in	  de	  archief-‐	  
en	  erfgoedsector	  bekend	  zijn.	  Vooral	  ODIS	  en	  de	  AM-‐Move	  thesaurus	  worden	  in	  de	  praktijk	  het	  
meest	  gebruikt.	  

AAT/	  AM-‐MOVE	   Getty	  Art	  &	  Architecture	  Thesaurus	  
ODIS	   Databank	  voor	  intermediaire	  structuren	  in	  

Europe	  (19de-‐20ste	  eeuw)	  
CRAB	   Het	  Centraal	  Referentie	  AdressenBestand	  

(CRAB)	  
GEONAMES	  Ontology	   Geographical	  database	  
TGN	   Getty	  Thesaurus	  of	  Geographic	  Names	  
VIAF	   Virtual	  International	  Authority	  File	  
MULTITA	   Multilingual	  terminological	  research	  for	  the	  

development	  and	  integration	  of	  semantically	  
enriched	  scientific	  thesauri	  

In	  tegenstelling	  tot	  in	  de	  mediasector	  (buiten	  VRT)	  wordt	  in	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  wel	  al	  
uitgebreid	  geannoteerd.	  Er	  zijn	  evenwel	  toch	  enkele	  uitdagingen.	  Voor	  vrije	  velden	  worden	  
soms	  nieuwe	  termen	  onoordeelkundig	  toegevoegd	  waardoor	  de	  trefwoordenlijst	  vervuild	  
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geraakt.	  Voor	  gecontroleerde	  velden	  is	  de	  kwaliteit	  van	  de	  gecontroleerde	  lijsten	  essentieel	  
maar	  die	  wordt	  bemoeilijkt	  door	  het	  arbeidsintensieve	  manuele	  onderhoud.	  

De	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  ziet	  grote	  opportuniteiten	  in	  het	  faciliteren	  van	  
bedrijfsoverstijgende	  research	  en	  in	  samenwerkingen	  met	  andere	  instellingen	  die	  de	  
eindgebruiker	  toelaten	  thematisch	  te	  zoeken	  en	  te	  navigeren	  in	  plaats	  van	  alleen	  per	  instelling.	  
Een	  samenwerking	  met	  de	  mediasector	  rond	  een	  unified	  thesaurus	  zou	  moeten	  helpen	  om	  
voornamelijk	  de	  interne	  werking	  van	  archief-‐	  en	  erfgoedactoren	  te	  verbeteren.	  

SAMENVATTING	  VAN	  DE	  VEREISTEN	  	  

Tijdens	  de	  bevragingen	  werden	  een	  aantal	  gebruiksscenario’s	  geïdentificeerd	  voor	  de	  
mediasector	  en	  voor	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector,	  die	  hieronder	  worden	  samengevat:	  

Mediasector	   Archief-‐	  en	  erfgoedsector	  

Cross-‐company	  bundeling	  en	  herbundeling	  
van	  inhoud	  

Specifiek	  collectiebeheer	  (collectievorming)	  

Opbouw	  van	  profielen	  van	  consumenten	   Inhoudssuggestie	  (aan	  de	  hand	  van	  
gebruikersprofiel	  en	  gezochte	  trefwoorden)	  

Sector-‐gedragen	  gerichte	  reclame	   Virtuele	  tentoonstellingen	  bouwen	  over	  de	  
grenzen	  van	  de	  eigen	  instellingen	  heen	  

Automatische	  (her)distributie	  van	  inhoud	   Thematische	  lespaketten	  samenstellen	  

De	  doelstellingen	  van	  zowel	  de	  mediasector	  als	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  zijn	  o.a.	  
bovenstaande	  gebruiksscenario’s	  te	  kunnen	  realiseren	  door	  meer	  en	  betere	  annotatie	  bij	  de	  
inhoud.	  De	  kwaliteit	  van	  de	  annotatie	  kan	  verhogen	  door	  gebruik	  van	  goede	  controlled	  
vocabularies	  die	  up-‐to-‐date	  worden	  gehouden	  en	  door	  ondersteunende	  tools	  die	  vol-‐	  of	  semi-‐
automatisch	  de	  relevante	  metadata	  invullen.	  Met	  de	  semi-‐automatische	  werkwijze	  wordt	  
bedoeld	  dat	  de	  redacteur	  of	  de	  collectiebeheerder	  metadata	  gesuggereerd	  krijgt	  die	  hij/zij	  
vervolgens	  moet	  aanvaarden,	  verwerpen	  of	  aanpassen.	  De	  ondersteuning	  door	  automatische	  
tools	  bevordert	  ook	  de	  consistentie	  van	  de	  annotaties	  over	  langere	  tijd.	  

Voor	  het	  beheer	  van	  de	  controlled	  vocabularies	  wordt	  uitgekeken	  naar	  een	  centrale	  entiteit	  die	  
de	  eindbeslissing	  neemt	  over	  de	  scope,	  de	  inhoud	  en	  de	  organisatie	  van	  de	  controlled	  
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vocabularies.	  De	  bedrijfsspecifieke	  controlled	  vocabularies	  moeten	  vlot	  kunnen	  ingeplugd	  
worden	  op	  de	  gezamenlijke	  controlled	  vocabularies.	  

Op	  basis	  van	  de	  bevragingen	  kan	  geconcludeerd	  worden	  dat	  er	  grote	  raakvlakken	  zijn	  tussen	  de	  
mediasector	  en	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  en	  dat	  een	  gemeenschappelijke	  aanpak	  heel	  zinvol	  
lijkt.	  Vooral	  op	  het	  gebied	  van	  het	  gezamenlijk	  opstellen	  en	  onderhouden	  van	  controlled	  
vocabularies	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  (semi-‐)automatische	  annotatietools	  lijkt	  samenwerking	  
heel	  revelant.	  
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REFERENTIEKADER	  

Een	  unified	  thesaurus	  is	  slechts	  een	  onderdeel	  van	  een	  veel	  ruimer	  plaatje.	  In	  de	  figuur	  
hieronder	  worden	  de	  aspecten	  gerelateerd	  met	  het	  opzetten,	  het	  beheer	  en	  het	  gebruik	  van	  een	  
unified	  thesaurus	  geschetst.	  	  

	  

	  

In	  een	  typische	  annotatieworkflow	  wordt	  aangeleverde	  inhoud	  (2)	  geanalyseerd	  en	  verrijkt	  
zodat	  met	  de	  gecreëerde	  metadata	  de	  gebruiksscenario’s	  (1)	  kunnen	  gerealiseerd	  worden,	  zoals	  
zoeken,	  navigeren,	  personaliseren,	  enz.	  De	  analyse	  en	  verrijking	  (5)	  gebeurt	  meestal	  
ondersteund	  door	  automatische	  tools	  zoals	  named	  entity	  recognition	  en	  keyword	  extraction.	  
Sommige	  metadata	  is	  gelinkt	  met	  goedgekozen	  controlled	  vocabularies	  (3).	  In	  de	  context	  van	  
unified	  thesaurus	  is	  een	  representatie	  (4)	  noodzakelijk	  waardoor	  de	  controlled	  vocabularies	  
gemakkelijk	  kunnen	  gekoppeld	  worden	  met	  bedrijfseigen	  controlled	  vocabularies.	  De	  controlled	  
vocabularies	  worden	  up-‐to-‐date	  gehouden	  (6)	  door	  manueel	  onderhoud	  ondersteund	  door	  
automatische	  tools.	  
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GEBRUIKSSCENARIO’S	  

Essentieel	  in	  het	  uittekenen	  van	  een	  architectuur	  voor	  de	  (semi-‐)automatische	  annotatie	  van	  
inhoud	  is	  een	  goed	  inzicht	  in	  de	  gebruiksscenario’s	  voor	  de	  annotaties.	  Uit	  de	  bevragingen	  met	  
de	  mediasector	  en	  met	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  kwamen	  een	  aantal	  gebruiksscenario’s	  naar	  
voren,	  zoals	  in	  vorige	  sectie	  beschreven,	  maar	  heel	  erg	  concreet	  waren	  die	  nog	  niet.	  Toch	  
volstaan	  de	  enkele	  voor	  de	  hand	  liggende	  gebruiksscenario’s	  om	  een	  eerste	  set	  van	  
architecturale	  keuzes	  te	  maken.	  We	  denken	  bv.	  aan	  het	  navigeren	  door	  of	  het	  zoeken	  in	  inhoud	  
op	  basis	  van	  categorieën	  en	  named	  entities	  zoals	  locaties,	  personen	  en	  organisaties	  die	  gelijk	  of	  
minstens	  geharmoniseerd	  zijn	  over	  de	  verschillende	  inhoudsbronnen.	  

CORPUS	  

Uiteraard	  minstens	  even	  belangrijk	  zijn	  de	  types	  inhoud	  of	  types	  objecten	  die	  men	  wil	  
ontsluiten,	  zeker	  wanneer	  verwacht	  wordt	  dat	  de	  annotatie	  voor	  een	  significant	  stuk	  
automatisch	  verloopt.	  Voor	  de	  mediasector	  wordt	  gefocust	  op	  “algemeen	  nieuws”	  als	  grootste	  
gemene	  deler	  van	  de	  verschillende	  types	  inhoud	  van	  de	  mediabedrijven.	  Dit	  betekent	  concreet	  
dat	  voor	  bv.	  locaties,	  personen,	  organisaties	  en	  categorieën	  de	  nadruk	  zal	  liggen	  op	  wat	  relevant	  
is	  voor	  de	  algemene	  actualiteit.	  

In	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  is	  de	  diversiteit	  van	  de	  te	  beschrijven	  objecten	  nog	  veel	  groter	  
dan	  in	  de	  mediasector.	  Elk	  object,	  zowel	  boek,	  krant,	  tijdschrift	  als	  gebruiksvoorwerk,	  kan	  in	  
aanmerking	  komen	  om	  deel	  van	  een	  archief	  te	  worden	  zodra	  het	  zich	  in	  het	  werkterrein	  van	  een	  
bepaald	  archief	  bevindt.	  Vandaag	  gebeurt	  de	  annotatie	  van	  deze	  objecten	  in	  de	  regel	  manueel.	  

UNIFIED	  THESAURUS	  

De	  unified	  thesaurus	  zal	  in	  de	  praktijk	  bestaan	  uit	  een	  aantal	  complementaire	  controlled	  
vocabularies	  die	  de	  verschillende	  annotatiedomeinen	  afdekken	  met	  een	  weloverwogen	  breedte	  
en	  diepte.	  De	  keuze	  van	  de	  domeinen	  hangt	  voornamelijk	  af	  van	  de	  gebruiksscenario’s,	  maar	  
ook	  van	  het	  low	  hanging	  fruit	  dat	  met	  weinig	  moeite	  kan	  meegenomen	  worden.	  Voor	  de	  hand	  
liggende	  domeinen	  zijn	  named	  entities	  (locaties,	  personen	  en	  organisaties)	  en	  categorieën.	  De	  
keuze	  van	  de	  breedte	  en	  de	  diepte	  van	  de	  controlled	  vocabularies	  heeft	  een	  impact	  op	  de	  
haalbare	  gebruiksscenario’s	  en	  bepaalt	  o.a.	  de	  granulariteit	  van	  zoekacties.	  De	  breedte	  en	  de	  
diepte	  van	  de	  controlled	  vocabularies	  bepaalt	  ook	  de	  beheerskost.	  Een	  goede	  trade-‐off	  is	  met	  
andere	  woorden	  noodzakelijk.	  

In	  de	  figuur	  hieronder	  wordt	  deze	  trade-‐off	  schematisch	  voorgesteld.	  Naarmate	  de	  gewenste	  
granulariteit	  of	  accuraatheid	  van	  de	  controlled	  vocabularies	  toeneemt	  (vertikale	  as),	  stijgt	  ook	  
de	  beheerscomplexiteit	  (horizontale	  as)	  en	  die	  stijging	  is	  sterker	  dan	  lineair.	  Typisch	  worden	  
beperkingen	  opgelegd	  aan	  de	  beheerscomplexiteit	  of	  aan	  de	  kost,	  die	  op	  hun	  beurt	  de	  haalbare	  
accuraatheid	  bepalen.	  In	  de	  figuur	  duidt	  werkingspunt	  1	  de	  situatie	  van	  low	  hanging	  fruit	  aan:	  
een	  relatief	  hoge	  accuraatheid	  ten	  opzichte	  van	  een	  relatief	  lage	  beheerscomplexiteit.	  In	  
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werkpunt	  3	  werd	  gekozen	  voor	  een	  heel	  hoge	  accuraatheid	  die	  samengaat	  met	  een	  heel	  grote	  
beheerscomplexiteit.	  Werkpunt	  2	  wordt	  dan	  weer	  bepaald	  door	  een	  opgelegde	  grens	  aan	  de	  
beheerscomplexiteit	  of	  kost,	  die	  op	  zijn	  beurt	  de	  haalbare	  accuraatheid	  determineert.	  Door	  
middel	  van	  automatisering	  kan	  accuraatheid	  voor	  een	  bepaalde	  beheerscomplexiteit	  verhoogd	  
worden	  of	  kan	  de	  beheerscomplexiteit	  verlaagd	  worden	  zonder	  aan	  accuraatheid	  in	  te	  boeten.	  
Het	  is	  dan	  wel	  belangrijk	  om	  die	  ingrepen	  te	  doen	  die	  de	  grootste	  impact	  op	  de	  
beheerscomplexiteit	  hebben.	  

	  

REPRESENTATIE	  

Er	  moet	  voor	  de	  controlled	  vocabularies	  een	  gepaste	  representatie	  gekozen	  worden	  die	  
enerzijds	  zo	  eenvoudig	  mogelijk	  is	  in	  het	  gebruik	  maar	  anderzijds	  de	  vereiste	  ondersteuning	  
biedt	  voor	  de	  gebruiksscenario’s.	  Daarnaast	  moet	  de	  unified	  thesaurus	  vlot	  gekoppeld	  kunnen	  
worden	  met	  bedrijfseigen	  controlled	  vocabularies.	  Dit	  betekent	  niet	  alleen	  dat	  gekoppelde	  
bedrijven	  de	  unified	  thesaurus	  moet	  kunnen	  importeren,	  maar	  vooral	  dat	  ze	  gemakkelijk	  hun	  
eigen	  uitbreidingen	  of	  afgeleiden	  kunnen	  maken	  die	  geldig	  blijven	  wanneer	  de	  unified	  thesaurus	  
verandert.	  De	  keuze	  van	  representatie	  moet	  het	  opstellen	  en	  onderhouden	  van	  de	  mappings	  
tussen	  de	  controlled	  vocabularies,	  waarmee	  de	  koppelingen	  in	  de	  praktijk	  gerealiseerd	  worden,	  
zo	  eenvoudig	  mogelijk	  maken.	  	  

In	  sectie	  Controlled	  vocabularies	  worden	  de	  representatiemogelijkheden	  overlopen,	  gaande	  van	  
vlakke	  lijsten	  tot	  ontologieën,	  en	  wordt	  een	  voorstel	  gedaan	  voor	  een	  geschikte	  representatie	  in	  
de	  context	  van	  unified	  thesaurus.	  
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VERRIJKING	  

De	  annotatieworkflow	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  verschillende	  stappen	  die	  de	  inhoud	  analyseren	  en	  
structureren.	  Vervolgens	  worden	  links	  gelegd	  naar	  externe	  databronnen	  (knowledge	  bases)	  
zoals	  controlled	  vocabularies	  of	  wiki’s.	  Ook	  wordt	  getracht	  de	  inhoud	  te	  begrijpen	  en	  ze	  samen	  
te	  vatten	  in	  bv.	  een	  korte	  beschrijving	  of	  individuele	  trefwoorden.	  Het	  geheel	  van	  deze	  stappen	  
wordt	  verrijking	  genoemd.	  

Er	  is	  een	  duidelijke	  tendens	  om	  de	  annotatieworkflow	  die	  tot	  heden	  nog	  voornamelijk	  manueel	  
verloopt	  in	  hoge	  mate	  te	  automatiseren	  om	  te	  komen	  tot	  een	  semi-‐automatische	  workflow	  waar	  
de	  redacteur	  of	  archivaris	  nog	  slechts	  de	  automatisch	  gesuggereerde	  annotaties	  moet	  valideren.	  
In	  de	  tabel	  hieronder	  staan	  een	  aantal	  termen	  die	  relevant	  zijn	  voor	  de	  meeste	  
annotatieworkflows.	  In	  sectie	  State	  of	  the	  art	  van	  tekstuele	  informatie-‐extractie	  worden	  deze	  en	  
andere	  termen	  meer	  in	  detail	  toegelicht.	  

Term	   Definitie	  
Classificatie	   Het	  toewijzen	  van	  een	  object	  of	  document	  aan	  

een	  specifieke	  categorie	  of	  klasse	  (bv.	  “sport”	  
of	  “politiek”).	  

Named	  entity	  recognition	  en	  named	  entity	  
disambiguation	  
(NER	  en	  NED)	  

Het	  herkennen	  van	  zogenaamde	  “named	  
entities”	  (typisch	  personen,	  organisaties,	  
locaties)	  in	  tekst.	  	  
Bij	  NED	  wordt	  bij	  ambiguïteit	  van	  de	  named	  
entity	  (bv.	  Michael	  Jackson	  de	  zanger	  vs.	  
Michael	  Jackson	  de	  bierkenner)	  de	  juiste	  
gekozen	  op	  basis	  van	  de	  context	  afgeleid	  uit	  de	  
inhoud.	  Met	  NED	  wordt	  ook	  de	  juiste	  persoon	  
herkend	  door	  middel	  van	  de	  context	  wanneer	  
slechts	  een	  deel	  van	  de	  persoonsnaam	  is	  
gegeven	  (bv.	  Michael	  of	  Jackson).	  

Natural	  language	  processing	  (NLP)	   Het	  automatisch	  verwerken	  en	  analyseren	  van	  
natuurlijke	  taal,	  bv.	  met	  het	  oog	  op	  het	  
verrijken	  of	  begrijpen	  van	  een	  tekst.	  

Keyword	  extraction	   Het	  automatisch	  afleiden	  van	  relevante	  
trefwoorden	  uit	  inhoud.	  

Tagging	   Het	  toewijzen	  aan	  goedgekozen	  tags	  aan	  een	  
document	  of	  een	  stuk	  informatie.	  De	  tags	  
kunnen	  uit	  controlled	  vocabularies	  komen.	  De	  
trefwoorden	  die	  het	  resultaat	  zijn	  van	  een	  
keyword	  extraction	  stap	  zijn	  voor	  de	  hand	  
liggende	  tags.	  

Wikification	   Het	  aan	  woorden	  of	  zinnen	  in	  een	  tekst	  
automatisch	  toevoegen	  van	  verwijzingen	  naar	  
Wikipedia	  artikelen	  of	  DBpedia	  entiteiten.	  
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DYNAMISCHE	  THESAURUS	  

Wanneer	  de	  weloverwogen	  keuzes	  gemaakt	  zijn	  voor	  de	  representatie	  en	  de	  scope	  van	  de	  
controlled	  vocabularies	  in	  de	  unified	  thesaurus	  en	  wanneer	  die	  voor	  de	  eerste	  maal	  zijn	  
opgesteld,	  is	  verder	  onderhoud	  uiteraard	  nodig.	  Dit	  onderhoud	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  controlled	  
vocabularies	  up-‐to-‐date	  blijven	  en	  de	  vereiste	  accuraatheid	  houden	  voor	  de	  te	  ondersteunen	  
gebruiksscenario’s.	  

Het	  onderhoud	  van	  controlled	  vocabularies	  gebeurt	  tegenwoordig	  voornamelijk	  manueel.	  Om	  
de	  beheerskosten	  te	  beperken	  is	  ondersteuning	  door	  automatische	  tools	  noodzakelijk.	  De	  
typische	  analyse-‐	  en	  verrijkingstools	  kunnen	  bv.	  helpen	  om	  nieuwe	  named	  entities	  te	  
identificeren	  en	  om	  nieuwe	  relevante	  trefwoorden	  te	  vinden.	  De	  taak	  van	  de	  
thesaurusbeheerder	  is	  vervolgens	  de	  suggesties	  te	  accepteren	  of	  aan	  te	  passen.	   	  
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CONTROLLED	  VOCABULARIES	  

Een	  controlled	  vocabulary	  is	  een	  woordenschat	  die	  bestaat	  uit	  vooraf	  gedefinieerde	  termen.	  
Elke	  term	  heeft	  een	  specifieke	  betekenis	  in	  de	  woordenschat.	  Er	  bestaan	  verschillende	  
representatievormen	  voor	  controlled	  vocabularies	  en	  de	  gekozen	  representatie	  bepaalt	  
uiteindelijk	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  beschreven	  woordenschat.	  De	  representatievormen,	  
besproken	  in	  de	  volgende	  paragrafen,	  variëren	  van	  heel	  eenvoudig,	  bv.	  vlakke	  lijsten	  van	  
termen,	  tot	  heel	  expressief,	  bv.	  ontologieën.	  

Er	  kunnen	  twee	  types	  controlled	  vocabularies	  worden	  onderscheiden:	  gestructureerde	  en	  
ongestructureerde.	  Ongestructureerde	  controlled	  vocabularies	  leggen	  weinig	  beperkingen	  op	  
aan	  de	  termen	  in	  de	  woordenschat	  en	  zijn	  daarom	  heel	  geschikt	  voor	  toepassingen	  waarbij	  de	  
gebruikers	  of	  de	  inhoud	  zelf	  bepalen	  welke	  termen	  moeten	  toegevoegd	  worden.	  Bij	  
gestructureerde	  controlled	  vocabularies	  worden	  de	  termen	  allemaal	  door	  een	  beheerder	  
gekozen.	  Hieronder	  geven	  we	  een	  overzicht	  van	  de	  meest	  relevante	  representievormen.	  

ONGESTRUCTUREERDE	  CONTROLLED	  VOCABULARIES	  

VRIJE	  TEKST	  INDEX	  

Een	  vrije	  tekst	  index	  (free	  text	  index)	  kan	  elk	  willekeurig	  woord	  of	  groep	  van	  woorden	  in	  zijn	  
index	  bevatten.	  Deze	  index	  geeft	  geen	  betekenis	  aan	  de	  termen.	  Het	  belangrijkste	  doel	  van	  dit	  
soort	  controlled	  vocabularies	  is	  ondersteuning	  bieden	  voor	  full	  text	  search.	  

FOLKSONOMIES	  	  

Folksonomies	  leggen	  ook	  geen	  enkele	  beperking	  op	  aan	  de	  termen	  in	  de	  woordenschat.	  De	  
termen	  kunnen	  dus	  vrij	  gekozen	  worden	  door	  de	  gebruiker	  en	  folksonomies	  kunnen	  fungeren	  
als	  user-‐driven	  classificatieschema’s.	  Er	  kan	  geen	  semantische	  onderscheid	  gemaakt	  worden	  
tussen	  homoniemen	  (woorden	  met	  dezelfde	  spelling	  en/of	  uitspraak	  maar	  met	  verschillende	  
betekenis).	  

GESTRUCTUREERDE	  CONTROLLED	  VOCABULARIES	  

VLAKKE	  LIJST	   

Vlakke	  lijsten	  (flat	  lists)	  bieden	  alleen	  een	  lijst	  van	  termen,	  zonder	  enige	  aangehechte	  betekenis	  
of	  hiërarchie	  of	  andere	  ordening.	  Deze	  woordenlijsten	  zijn	  er	  om	  de	  zoektocht	  van	  naar	  inhoud	  
en	  een	  zeer	  eenvoudige	  classificatie	  te	  ondersteunen.	  
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WOORDENLIJST	  	  

Een	  verklarende	  woordenlijst	  (glossary)	  is	  een	  vlakke	  lijst	  van	  termen	  waarbij	  elke	  term	  een	  
definitie	  heeft.	  

WOORDENBOEK	  	  

Een	  woordenboek	  is	  in	  feite	  hetzelfde	  als	  een	  vlakke	  lijst,	  behalve	  dat	  het	  een	  betekenis	  geeft	  
aan	  de	  termen	  van	  de	  woordenschat,	  aanvullende	  informatie	  biedt	  en	  de	  termen	  ordent	  om	  het	  
opzoeken	  te	  vergemakkelijken.	  

SUBJECT	  HEADINGS	  	  

Een	  subject	  heading	  is	  een	  term	  uit	  een	  controlled	  vocabulary	  die	  een	  onderwerp	  of	  een	  
titelbeschrijving	  aanduidt.	  Subject	  headings	  zijn	  gerangschikt	  volgens	  een	  bepaalde	  hiërarchie	  
door	  middel	  van	  de	  relaties	  bredere	  term	  en	  nauwere	  term	  en	  kunnen	  dus	  worden	  gebruikt	  als	  
een	  classificatieschema.	  	  

TAXONOMIE	  	  

Een	  taxonomie	  is	  een	  controlled	  vocabulary	  waarbij	  de	  termen	  een	  voorkeurslabel	  hebben	  
naast	  alternatieve	  labels	  (synoniemen	  of	  andere	  schrijfwijzen	  van	  het	  voorkeurslabel).	  Een	  
taxonomie	  heeft	  ook	  hiërarchische	  relaties	  tussen	  de	  termen.	  Dit	  soort	  controlled	  vocabularies	  
zijn	  de	  meest	  voorkomende.	  

THESAURUS	  

Een	  thesaurus	  is	  zoals	  een	  taxonomie	  maar	  met	  extra	  associatieve	  relaties	  tussen	  de	  termen	  (bv.	  
afkomst,	  tegenovergestelde	  termen,	  causale	  afhankelijkheden).	  De	  relaties	  tussen	  de	  termen	  zijn	  
rijker	  dan	  in	  een	  taxonomie.	  

TOPIC	  MAP	  

Een	  topic	  map	  is	  in	  feite	  hetzelfde	  als	  een	  thesaurus:	  het	  creëert	  een	  index	  van	  termen,	  geeft	  
voorkeurslabels	  aan	  termen	  en	  ordent	  ze	  in	  een	  hiërarchie.	  In	  een	  topic	  map	  hebben	  termen	  
niet	  alleen	  relaties	  met	  andere	  termen	  van	  de	  topic	  map,	  maar	  ook	  links	  naar	  inhoud	  of	  records	  
waar	  er	  naar	  de	  term	  wordt	  verwezen.	  

ONTOLOGIE	  

Ontologieën	  gaan	  verder	  dan	  topic	  maps.	  Ze	  bieden	  een	  model	  voor	  het	  beschrijven	  van	  een	  
bepaald	  domein	  aan	  de	  hand	  van	  resource	  types,	  eigenschappen	  en	  types	  relaties.	  Een	  ontologie	  
is	  de	  meest	  expressieve	  manier	  om	  een	  controlled	  vocabulary	  te	  representeren.	  	  
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CONTROLLED	  VOCABULARIES	  EN	  HUN	  TOEPASSINGEN	  

De	  verschillende	  representatievormen	  maken	  verschillende	  toepassingen	  mogelijk.	  
Ongestructureerde	  controlled	  vocabularies	  ondersteunen	  free	  text	  search	  en	  in	  beperkte	  mate	  
ook	  classificatie.	  In	  de	  context	  van	  deze	  studie	  en	  de	  toepassingen	  die	  de	  mediasector	  en	  de	  
archief-‐	  en	  erfgoedsector	  voor	  ogen	  hebben,	  voldoen	  ongestructureerde	  controlled	  vocabularies	  
eigenlijk	  niet.	  We	  beschouwen	  in	  het	  vervolg	  dus	  alleen	  gestructureerde	  controlled	  
vocabularies.	  Deze	  waren	  in	  het	  overzicht	  hierboven	  geordend	  volgens	  expressiviteit	  en	  in	  de	  
tabel	  hieronder	  worden	  de	  toepassingen	  weergegeven	  die	  erdoor	  ondersteund	  worden.	  

	   Vlakke	  
lijst	  

Woor-‐	  
denlijst	  

Woor-‐	  
denschat	  

Subject	  
Headings	   Taxonomie	   Thesaurus	   Topic	  

Maps	   Ontologie	  

Full	  text	  
search	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  

Synoniemen	   	   	   	   	   X	   X	   X	   X	  

Hyponiemen	   	   	   	   X	   X	   X	   X	   X	  

Classificatie	   	   	   	   X	   X	   X	   X	   X	  

Meertalig	  
zoeken	   	   	   	   	   X	   X	   X	   X	  

Fuzzy	  
zoeken	   	   	   	   	   X	   X	   X	   X	  

Findability1	   	   	   	   	   	   X	   X	   X	  

Context	  bij	  
de	  termen	   	   	   	   	   	   X	   X	   X	  

KEUZE	  VOOR	  REPRESENTATIE:	  SKOS	  

Gegeven	  de	  gewenste	  functionaliteit	  binnen	  de	  mediasector	  en	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  en	  
de	  internationale	  best	  practices	  is	  de	  thesaurus	  de	  meest	  geschikte	  representatievorm.	  	  

De	  internationale	  norm	  ISO	  25964,	  deel	  1	  definieert	  een	  aantal	  vereisten	  voor	  controlled	  
vocabularies.	  Zo	  moeten	  ze	  oplossingen	  aanbieden	  voor	  ambiguïteit	  (elke	  term	  mag	  slechts	  één	  
betekenis	  hebben),	  voor	  synoniemen	  en	  voor	  semantische	  relaties	  (zoals	  gelijkwaardigheid	  en	  
hiërarchische	  en	  associatieve	  relaties).	  Het	  gebruik	  van	  abstractere	  concepten	  in	  plaats	  van	  
concrete	  termen	  helpt	  om	  problemen	  met	  alternatieve	  spellingen	  en	  homoniemen	  op	  te	  lossen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Findability	  betekent	  dat	  gebruikers	  informatie	  eenvoudig	  terugvinden	  op	  logische	  en	  verwachte	  
plaatsen.	  Bij	  het	  zoeken	  verhoogt	  findability	  o.a.	  door	  het	  suggereren	  van	  gerelateerde	  termen	  bij	  het	  
typen	  van	  een	  zoekterm,	  door	  het	  suggereren	  en	  correct	  verwerken	  van	  alternatieve	  spellingen	  en	  door	  
het	  aanduiden	  van	  gevonden	  termen	  in	  zoekresultaten	  zodat	  relevantie	  eenvoudig	  te	  verfiëren	  is.	  
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Voor	  het	  modelleren	  van	  controlled	  vocabularies	  die	  voldoen	  aan	  de	  norm	  ISO	  25964	  wordt	  
heel	  vaak	  het	  Simple	  Knowledge	  Organization	  System	  (SKOS)	  gebruikt.	  SKOS	  is	  een	  datamodel	  
opgesteld	  door	  de	  Semantic	  Web	  Deployment	  Working	  Group	  van	  W3C	  en	  is	  op	  dit	  ogenblik	  het	  
enige	  genormeerde	  datamodel	  voor	  controlled	  vocabularies.	  Omdat	  SKOS	  expliciet	  Open	  Data	  
ondersteunt,	  kunnen	  SKOS	  vocabularies	  gemakkelijk	  aan	  elkaar	  gekoppeld	  worden	  zodat	  ze	  
elkaar	  kunnen	  versterken.	  SKOS	  is	  gebaseerd	  op	  het	  Resource	  Description	  Framework	  (RDF)	  
waardoor	  SKOS	  vocabularies	  machine-‐leesbaar	  zijn	  en	  publiceerbaar	  op	  het	  World	  Wide	  Web.	  
De	  concepten	  in	  SKOS	  worden	  geïdentificeerd	  door	  een	  Universal	  Resource	  Identifier	  (URI)	  en	  
niet	  door	  een	  concrete	  term.	  Een	  SKOS	  concept	  kan	  meerdere	  labels	  hebben,	  waarvan	  één	  
voorkeurslabel,	  en	  dat	  in	  meerdere	  talen.	  Ze	  kunnen	  ook	  behoren	  tot	  meerdere	  hiërarchieën.	  
Doordat	  SKOS	  heel	  flexibel	  en	  uitbreidbaar	  is,	  ondersteunt	  het	  vlot	  het	  onderhoud	  van	  de	  
controlled	  vocabulary,	  nl.	  het	  toevoegen	  van	  concepten	  en	  termen	  en	  het	  aanpassen	  van	  
semantische	  relaties.	  De	  SKOS	  vocabulary	  blijft	  backward	  compatible.	  In	  de	  figuur	  hieronder	  
staat	  een	  voorbeeldje	  van	  een	  SKOS	  concept	  en	  typische	  attributen.	  

	  

	  

	  

SKOS	  ondersteunt	  de	  twee	  belangrijkste	  ontwerpstrategieën	  voor	  controlled	  vocabularies:	  

● top-‐down:	  wanneer	  de	  hiërarchie	  gekend	  is,	  maar	  de	  onderliggende	  concepten	  nog	  niet,	  
wordt	  eerst	  de	  hiërarchie	  uitgetekend	  en	  worden	  concepten	  toegevoegd	  naarmate	  ze	  
nodig	  zijn	  voor	  de	  toepassingen	  bovenop	  de	  controlled	  vocabulary;	  
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● bottom-‐up:	  wanneer	  alle	  concepten	  gekend	  zijn,	  maar	  de	  hiërarchie	  nog	  niet,	  kunnen	  de	  
concepten	  reeds	  gebruikt	  worden	  door	  toepassingen	  terwijl	  parallel	  de	  relaties	  tussen	  
de	  concepten	  worden	  gelegd.	  

In	  de	  praktijk	  wordt	  vaak	  een	  mengvorm	  van	  top-‐down	  en	  bottom-‐up	  ontwerpen	  gehanteerd,	  
maar	  ook	  die	  ondersteunt	  SKOS	  zonder	  problemen.	  
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BUITENLANDSE	  CASES	  

In	  de	  context	  van	  deze	  haalbaarheidsstudie	  werden	  een	  aantal	  buitenlandse	  cases	  bestudeerd.	  
Hieronder	  volgt	  een	  korte	  beschrijving	  van	  de	  relevante	  inzichten	  uit	  deze	  cases.	  

BEELD	  EN	  GELUID	  

Het	  Nederlands	  Instituut	  voor	  Beeld	  en	  Geluid	  is	  een	  cultuurhistorische	  instelling	  die	  het	  
audiovisueel	  erfgoed,	  dat	  uit	  historisch	  of	  cultuurhistorisch	  oogpunt	  van	  nationaal	  belang	  is,	  
verzamelt,	  conserveert	  en	  toegankelijk	  maakt	  voor	  zoveel	  mogelijk	  gebruikers:	  
mediaprofessionals,	  onderwijs	  en	  wetenschap,	  en	  het	  algemene	  publiek.	  Daarnaast	  ontwikkelt	  
en	  verspreidt	  het	  instituut	  kennis	  op	  het	  gebied	  van	  audiovisuele	  archivering,	  digitalisering	  en	  
mediahistorie.	  

De	  nadruk	  van	  de	  sessie	  met	  Beeld	  en	  Geluid	  lag	  op	  de	  Gemeenschappelijke	  Thesaurus	  
Audiovisuele	  Archieven	  (GTAA),	  die	  het	  resultaat	  is	  van	  een	  samenwerking	  tussen	  de	  partners	  
Beeld	  en	  Geluid,	  Filmmuseum,	  RVD	  en	  SFW.	  Die	  samenwerking	  probeert	  Beeld	  en	  Geluid	  nog	  te	  
verbreden	  naar	  andere	  relevante	  partners	  zoals	  NPO	  en	  de	  publieke	  omroepen.	  

De	  GTAA	  heeft	  meerdere	  assen	  (concept	  schemes):	  onderwerpen	  (twee	  varianten),	  genres,	  
persoonsnamen,	  makers,	  namen	  (corporaties	  en	  overige	  eigennamen)	  en	  geografische	  namen.	  
Er	  zijn	  gezamenlijke	  assen	  (o.a.	  onderwerpen	  en	  genres)	  en	  vrije	  assen.	  Sommige	  assen	  zijn	  
helemaal	  vlak,	  andere	  hebben	  wel	  semantische	  relaties	  en	  enkele	  zijn	  ten	  slotte	  expliciet	  
opgevat	  als	  assen	  voor	  classificatie.	  De	  grootte-‐orde	  van	  het	  aantal	  termen	  in	  de	  verschillende	  
assen	  is:	  duizenden	  voor	  onderwerpen,	  tientallen	  voor	  rubrieken	  en	  subrubrieken	  in	  de	  
classificatie,	  honderdtal	  voor	  genres,	  tienduizenden	  voor	  namen,	  makers	  en	  geografische	  namen	  
en	  honderduizendtal	  voor	  persoonsnamen.	  De	  wekelijkse	  instroom	  aan	  nieuwe	  termen	  is	  100	  
tot	  200	  termen,	  vooral	  persoonsnamen.	  Het	  onderhoud	  vereist	  een	  inzet	  van	  ongeveer	  1	  FTE.	  

Heel	  relevant	  voor	  deze	  haalbaarheidsstudie	  is	  de	  samenwerking	  die	  Beeld	  en	  Geluid	  met	  NPO	  
en	  de	  publieke	  omroepen	  probeert	  op	  te	  zetten.	  Een	  belangrijke	  vereiste	  van	  deze	  partijen	  is	  het	  
kunnen	  inpassen	  van	  de	  GTAA	  in	  de	  bestaande	  annotatie-‐	  en	  zoeksystemen.	  Helaas	  hebben	  ze	  
elk	  typisch	  meerdere	  systemen	  waar	  metadata	  bijgehouden	  wordt,	  wat	  de	  koppeling	  sterk	  
bemoeilijkt,	  en	  maken	  ze	  vaak	  nog	  geen	  gebruik	  van	  gecontroleerde	  woordenlijsten.	  Ook	  de	  
weloverwogen	  genericiteit	  van	  de	  GTAA	  beantwoordt	  vaak	  niet	  aan	  de	  specifieke	  wensen	  van	  
de	  omroepen	  zodat	  ze	  uiteindelijk	  toch	  eigen	  uitbreidingen	  willen.	  

De	  lessons	  learned	  van	  Beeld	  en	  Geluid	  zijn	  steeds	  de	  trade-‐off	  tussen	  genericiteit	  en	  specificiteit	  
goed	  te	  bewaken,	  voor	  nieuwe	  termen	  telkens	  de	  geldigheid	  en	  reikwijdte	  goed	  vast	  te	  leggen	  
en	  het	  beheer	  niet	  te	  onderschatten.	  Het	  centraal	  begrippenkader	  van	  de	  GTAA	  heeft	  effectief	  
veel	  toegevoegde	  waarde	  voor	  de	  samenwerkende	  partijen.	  Gespecialiseerde	  controlled	  
vocabularies	  horen	  niet	  thuis	  in	  de	  GTAA	  maar	  bij	  de	  partners.	  
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Beeld	  en	  Geluid	  heeft	  verscheidene	  toepassingen	  ontwikkeld	  voor	  automatische	  metadatering,	  
zoals	  automatische	  spraakherkenning	  voor	  Radio,	  extractie	  van	  metadata	  uit	  
teletekstondertiteling	  voor	  TV,	  user-‐generated	  metadata	  met	  behulp	  van	  een	  tagging	  game,	  
visuele	  conceptdetectie,	  enz.	  De	  GTAA	  speelt	  ook	  een	  centrale	  rol	  in	  de	  “Digitale	  Collectie”	  
waarmee	  Beeld	  en	  Geluid	  participeert	  aan	  Europeana,	  een	  virtuele	  Europese	  bibliotheek	  
waarmee	  Europa's	  cultureel	  en	  wetenschappelijk	  erfgoed	  voor	  iedereen	  toegankelijk	  gemaakt	  
wordt	  en	  waar	  nu	  al	  13	  miljoen	  objecten	  in	  beschreven	  staan.	  Onder	  meer	  onder	  impuls	  van	  
Beeld	  en	  Geluid	  werd	  een	  OpenSKOS	  editor	  ontwikkeld	  waarmee	  de	  GTAA	  kan	  onderhouden	  
worden.	  Om	  de	  arbeidsintensieve	  taak	  van	  het	  mappen	  van	  verschillende	  thesauri	  te	  
ondersteunen	  gebruikt	  Beeld	  en	  Geluid	  de	  AMsterdam	  ALignment	  GenerAtion	  MEtatool	  
(Amalgame).	  

NEWZ.NL	  

Het	  belangrijkste	  doel	  van	  het	  newz.nl	  platform	  is	  om	  één	  delivery	  platform	  te	  realiseren	  voor	  
B2B	  toepassingen	  op	  basis	  van	  de	  inhoud	  van	  alle	  nieuwsuitgevers	  uit	  Nederland.	  Het	  gaat	  om	  
15.000	  nieuwsartikelen	  per	  dag.	  Deze	  standaardisatie	  zal	  leiden	  tot	  significante	  
efficiëntiewinsten.	  	  

Als	  deel	  van	  de	  workflow	  verwerkt	  het	  platform	  ook	  alle	  aangeleverde	  inhoud	  en	  verrijkt	  ze	  de	  
inhoud	  op	  geautomatiseerde	  wijze.	  Zo	  worden	  personen,	  organisaties,	  locaties,	  gebeurtenissen,	  
trefwoorden,	  e.d.	  gedetecteerd.	  Het	  blijkt	  immers	  dat	  de	  meeste	  inhoud	  zonder	  metadata	  wordt	  
aangeleverd	  terwijl	  goede	  metadata	  essentieel	  is	  voor	  de	  B2B-‐vermarkting	  van	  de	  inhoud.	  De	  
technologieën	  die	  gebruikt	  worden,	  zijn	  gebaseerd	  op	  Linked	  Open	  Data	  en	  semantische	  
technologieën.	  Er	  wordt	  een	  eigen	  nieuwsontologie	  ontwikkeld,	  gekoppeld	  aan	  DBpedia,	  
GeoNames	  en	  Freebase.	  De	  inhoudscuratie	  gebeurt	  centraal	  door	  een	  semantische	  redacteur.	  

TERMINOLOGY	  MANAGEMENT	  PLATFORM	  (VIA	  PACKED)	  

Het	  Terminology	  Management	  Platform	  (TMP)	  is	  een	  toolbox	  voor	  het	  maken,	  bewerken	  en	  
beheren	  van	  thesauri,	  classificaties,	  trefwoorden,	  ontologieën,	  e.d..	  Het	  platform	  is	  vooral	  
opgezet	  voor	  culturele	  instellingen	  om	  hun	  terminologieën	  te	  creëren	  en	  bij	  te	  houden.	  Het	  
Terminology	  Management	  Platform	  normaliseert	  termen	  van	  opgeladen	  terminologieën	  zodat	  
ze	  kunnen	  gelinkt	  worden	  aan	  elkaar.	  Een	  belangrijk	  onderdeel	  daarin	  is	  de	  SKOSificatie	  die	  het	  
platform	  uitvoert	  op	  niet-‐SKOS	  terminologieën.	  

Uit	  voorafgaande	  bevragingen	  bij	  hun	  doelgroep	  bleek	  dat	  de	  meeste	  terminologieën	  vlakke	  
lijsten	  met	  termen	  zijn	  en	  dat	  brede	  normen	  zoals	  AAT	  in	  slechts	  weinig	  gevallen	  wordt	  
gebruikt.	  Wanneer	  er	  normen	  worden	  gebruikt,	  dan	  zijn	  het	  doorgaans	  regionale	  normen.	  Zo	  
goed	  als	  alle	  terminologieën	  waren	  al	  digitaal	  beschikbaar,	  uitgezonderd	  enkelen	  die	  alleen	  op	  
papier	  bestonden.	  

	  



	   	  

Unified	  Thesaurus	  haalbaarheidsstudie	   	  
25	  

Het	  metadata-‐schema	  van	  TMP	  is	  gebaseerd	  op	  DublinCore.	  Data	  wordt	  geïmporteerd	  via	  CSV-‐
bestanden.	  Het	  aligneren	  en	  mappen	  van	  eigen	  termen	  naar	  bestaande	  termen	  (of	  andere	  talen)	  
moet	  nog	  manueel	  gebeuren,	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  aligment	  server	  van	  Beeld	  en	  Geluid.	  De	  code	  
van	  TMP	  staat	  op:	  https://github.com/florent-‐andre/LinkedHeritage.	  

De	  lessons	  learned	  van	  de	  partners	  zijn	  dat	  thesaurusbeheer	  op	  een	  centrale,	  open	  manier	  kan	  
en	  dat	  dit	  voordelen	  met	  zich	  mee	  brengt	  maar	  ook	  dat	  het	  moeilijk	  is	  om	  de	  open	  linked	  data	  
manier	  terug	  te	  koppelen	  aan	  eigen	  systemen	  en	  dus	  de	  meerwaarde	  te	  voelen	  binnen	  een	  
bedrijf.	  Hiervoor	  zijn	  typisch	  heel	  dure	  aanpassingen	  aan	  de	  eigen	  systemen	  nodig.	  

LESSONS	  LEARNED	  INTERNATIONALE	  CASES	  

Uit	  de	  internationale	  cases	  en	  vooral	  uit	  de	  discussies	  met	  hun	  vertegenwoordigers	  hebben	  we	  
het	  volgende	  geleerd:	  

● SKOS	  is	  de	  de	  facto	  standaard	  om	  een	  thesaurus	  te	  representeren	  en	  op	  het	  web	  aan	  te	  
bieden.	  

● OpenSKOS	  is	  een	  open	  source	  platform	  dat	  je	  zelf	  kan	  forken	  (het	  staat	  op	  Github).	  Als	  je	  
updates	  wilt	  doorvoeren,	  moet	  je	  een	  platform	  hebben	  dat	  het	  mogelijk	  maakt	  om	  deze	  
updates	  te	  distribueren/delen.	  

● Het	  is	  beter	  om	  in	  te	  zetten	  op	  één	  Unified	  Thesaurus	  dan	  verschillende	  thesauri	  te	  
mappen.	  Het	  manueel	  mappen	  is	  onbegonnen	  werk.	  

● De	  GTAA	  lijkt	  al	  een	  goeie	  match	  te	  zijn	  voor	  Vlaanderen,	  vooral	  dan	  wat	  onderwerpen	  
betreft.	  Uiteraard	  geldt	  dit	  niet	  voor	  de	  personen	  controlled	  vocabulary.	  De	  GTAA	  op	  
Benelux-‐niveau	  brengen	  zou	  een	  gigantisch	  werk	  zijn,	  maar	  zorgt	  wel	  voor	  een	  grote	  
meerwaarde	  in	  de	  samenwerking	  tussen	  Vlaanderen	  en	  Nederland.	  

● De	  GTAA	  heeft	  een	  moderne	  organisatie	  en	  is	  heel	  nuttig	  voor	  linked	  (open)	  data.	  De	  
VRT	  thesaurus	  is	  een	  zeer	  rijke	  bron,	  maar	  mist	  de	  moderne	  links	  die	  bijvoorbeeld	  een	  
GTAA	  heeft.	  Een	  hybride	  versie	  zou	  misschien	  wel	  een	  goed	  idee	  zijn.	  

● Voor	  geografische	  thesauri	  zijn	  de	  enige	  relevante	  opties	  GeoNames	  (open)	  of	  Getty	  
(commercieel).	  Dit	  domein	  is	  eigenlijk	  helemaal	  beschreven	  en	  vergt	  dus	  niet	  veel	  extra	  
onderhoud.	  Hiernaast	  zijn	  er	  nog	  een	  aantal	  (sub-‐)domeinen	  waarvoor	  mature	  externe	  
controlled	  vocabularies	  bestaan.	  

● De	  trade-‐off	  tussen	  genericiteit	  en	  specificiteit	  moet	  steeds	  bewaakt	  worden.	  Zeker	  
wanneer	  de	  unified	  thesaurus	  voor	  zowel	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  als	  de	  
mediasector	  bruikbaar	  moet	  zijn,	  zal	  de	  nodige	  aandacht	  moeten	  gaan	  naar	  dit	  punt.	  

● De	  unified	  thesaurus	  zal	  niet	  alle	  use	  cases	  ondersteunen	  die	  de	  partners	  aanbrengen.	  
De	  belangrijkste	  toegevoegde	  waarde	  ervan	  is	  dat	  iedereen	  elkaar	  kan	  verstaan.	  	  
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UNIFIED	  THESAURUS	  ADVIES	  

Op	  basis	  van	  de	  vereisten	  van	  de	  mediasector	  en	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector,	  op	  basis	  van	  de	  
internationale	  state	  of	  the	  art	  voor	  controlled	  vocabularies	  en	  op	  basis	  van	  de	  internationale	  
best	  practices	  uit	  vorige	  sectie,	  wordt	  aangeraden	  om	  de	  controlled	  vocabularies	  uit	  de	  unified	  
thesaurus	  in	  SKOS	  te	  representeren.	  Het	  document	  “Unified	  Thesaurus	  -‐	  possibilities,	  
representation	  and	  design”,	  beschikbaar	  op	  de	  website,	  licht	  de	  keuze	  voor	  SKOS	  verder	  toe.	  	  

Een	  redelijke	  startscope	  voor	  de	  unified	  thesaurus	  lijkt	  “algemeen	  nieuws”	  te	  zijn,	  zoals	  uit	  de	  
bevragingen	  van	  de	  mediasector	  naar	  voren	  kwam.	  Binnen	  die	  scope	  moeten	  de	  relevante	  
domeinen	  geïdentificeerd	  worden	  en	  daarbinnen	  de	  concepten.	  Afhankelijk	  van	  de	  toepassingen	  
moeten	  representatie	  en	  verrijkingsmogelijkheden	  gekozen	  worden.	  Maar	  in	  principe	  is	  SKOS	  
de	  aanbevolen	  representatie	  voor	  de	  controlled	  vocabularies	  binnen	  unified	  thesaurus.	  Ten	  
slotte	  moet	  ook	  het	  beheer	  van	  de	  controlled	  vocabularies	  de	  nodige	  aandacht	  krijgen.	  In	  
volgend	  overzicht	  wordt	  deze	  aanpak	  schematisch	  weergegeven.	  	  

	  

	  

Voor	  de	  aanpak	  om	  tot	  één	  gezamenlijke	  thesaurus	  te	  komen	  binnen	  de	  mediasector	  en	  de	  
archief-‐	  en	  erfgoedsector	  bestaan	  verschillende	  strategieën.	  De	  eerste	  is	  de	  controlled	  
vocabularies	  van	  nul	  op	  te	  bouwen	  met	  alle	  partners	  waarna	  deze	  partners	  hun	  eigen	  thesaurus	  
(waar	  relevant)	  vervangen.	  Deze	  strategie	  zorgt	  evenwel	  voor	  een	  unified	  thesaurus	  die	  niet	  
backward	  compatible	  is	  bij	  de	  partners.	  Een	  tweede	  strategie	  is	  de	  controlled	  vocabularies	  van	  
alle	  partners	  te	  verbinden	  met	  rechtstreekse	  links	  (optie	  a	  in	  de	  figuur	  hieronder).	  Het	  grote	  
nadeel	  van	  deze	  aanpak	  is	  dat	  elke	  partner	  steeds	  zijn	  controlled	  vocabularies	  zal	  moeten	  
updaten	  bij	  wijzigingen	  bij	  anderen.	  De	  derde	  aanpak,	  en	  ook	  het	  uitgangspunt	  van	  deze	  
haalbaarheidsstudie,	  is	  een	  nieuwe	  set	  van	  controlled	  vocabularies	  opstellen	  die	  samen	  de	  
unified	  thesaurus	  vormen	  en	  waarmee	  de	  verschillende	  partners	  gemakkelijk	  kunnen	  koppelen	  
(optie	  b	  in	  de	  figuur	  hieronder).	  Op	  deze	  wijze	  is	  het	  beheer	  van	  de	  controlled	  vocabularies	  
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gecentraliseerd,	  wordt	  het	  aantal	  mappings	  tussen	  controlled	  vocabularies	  geminimaliseerd	  en	  
blijven	  controlled	  vocabularies	  bij	  de	  partners	  in	  principe	  backward	  compatible.	  

	  

	  

(a)	   (b)	  

Om	  de	  relevante	  domeinen	  te	  identificeren	  waarvoor	  controlled	  vocabularies	  moeten	  opgesteld	  
worden,	  moet	  er	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  een	  aantal	  aspecten:	  type	  concepten,	  
verwachte	  grootte	  van	  de	  controlled	  vocabulary,	  nood	  aan	  hiërarchie	  en	  verwachte	  aangroei	  en	  
onderhoud.	  

Na	  analyses	  uitgevoerd	  in	  het	  kader	  van	  deze	  haalbaarheidsstudie	  worden	  volgende	  vier	  
domeinen	  naar	  voren	  geschoven:	  

● actoren:	  personen	  en	  organisaties;	  
● locaties;	  
● concepten:	  de	  relevante	  termen	  of	  trefwoorden	  voor	  “algemeen	  nieuws”	  die	  in	  een	  

controlled	  vocabulary	  zonder	  hiërarchie	  worden	  bijgehouden	  (een	  “woordenlijst”);	  
● categorieën:	  de	  hiërarchische	  structuren	  bovenop	  bv.	  de	  concepten	  controlled	  

vocabulary.	  
	  

Onderstaande	  tabel	  geeft	  de	  eigenschappen	  van	  de	  (controlled	  vocabularies	  in	  de)	  vier	  
domeinen	  weer.	  Omwille	  van	  de	  sterk	  uiteenlopende	  eigenschappen	  zal	  de	  controlled	  
vocabulary	  voor	  elk	  domein	  een	  eigen	  ontwerp-‐,	  mapping-‐	  en	  onderhoudsstrategie	  vragen.	  
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	   Actoren	   Locaties	   Concepten	   Categorieën	  

Verwachte	  
grootte	   groot	   groot	   heel	  groot	   klein	  

Nood	  aan	  
hiërarchie	   minimaal	   sterk	   minimaal	   sterk	  

Verwachte	  
aangroei	   groot	   groot	   heel	  groot	   beperkt	  

Aan	  de	  controlled	  vocabularies	  voor	  actoren	  en	  voor	  locaties	  kan	  snel	  begonnen	  worden	  omdat	  
actoren	  en	  locaties	  gemakkelijk	  eenduidig	  te	  bepalen	  zijn.	  Concepten	  en	  categorieën	  hebben	  
daarentegen	  van	  nature	  een	  subjectieve	  en	  soms	  dubbelzinnige	  interpretatie.	  Hierdoor	  is	  er	  
meer	  overleg	  nodig	  tussen	  de	  partners	  om	  de	  scope	  (in	  breedte	  en	  diepte)	  en	  de	  ruggegraat	  van	  
deze	  controlled	  vocabularies	  af	  te	  bakenen.	  

Locaties	  zijn	  in	  principe	  gemakkelijk	  ondubbelzinnig	  te	  identificeren,	  nl.	  op	  basis	  van	  hun	  
coördinaten.	  Een	  bottom-‐up	  benadering	  werkt	  goed:	  eerst	  de	  nodige	  locaties	  toevoegen	  en	  later	  
er	  (een	  aantal)	  hiërarchieën	  bovenop	  definiëren.	  Een	  goed	  startpunt	  voor	  een	  controlled	  
vocabulary	  voor	  locaties	  is	  GeoNames.	  

Actoren	  zijn	  in	  principe	  ook	  ondubbelzinnig	  te	  identificeren,	  typisch	  aan	  de	  hand	  van	  de	  
combinatie	  van	  naam,	  geboortedatum	  en	  geboorteplaats.	  In	  de	  praktijk	  kan	  de	  identificatie	  wel	  
moeilijk	  zijn	  wanneer	  er	  onvoldoende	  informatie	  beschikbaar	  is	  om	  deze	  gegevens	  eenduidig	  
vast	  te	  stellen.	  Dergelijke	  ambiguïteit	  komt	  overigens	  in	  de	  praktijk	  ook	  regelmatig	  voor	  bij	  de	  
identificatie	  van	  locaties.	  Een	  goed	  startpunt	  voor	  deze	  controlled	  vocabulary	  is	  de	  VRT	  
thesaurus	  en	  de	  ODIS-‐databank.	  Deze	  databank	  bevat	  gegevens	  over	  de	  geschiedenis	  van	  het	  
middenveld	  in	  Vlaanderen	  en	  België.	  Andere	  bronnen	  of	  zelfs	  mogelijke	  startpunten	  zijn	  
DBpedia	  en	  Freebase,	  die	  evenwel	  niet	  zo	  gespecialiseerd	  zijn	  in	  Belgische	  actoren.	  De	  meest	  
geschikte	  aanpak	  is	  zeker	  bottom-‐up.	  Een	  hiërarchie	  is	  niet	  aan	  de	  orde	  voor	  actoren	  wegens	  de	  
regelmatige	  wijzigingen	  in	  locatie,	  rollen	  en	  zelfs	  naam	  van	  de	  actoren.	  

Voor	  de	  concepten	  controlled	  vocabulary	  is	  een	  bottom-‐up	  aanpak	  het	  meest	  geschikt.	  De	  
controlled	  vocabulary	  is	  het	  best	  vlak	  waarbij	  alle	  relevante	  concepten	  kunnen	  toegevoegd	  
worden,	  zowel	  manueel	  als	  automatisch	  (bv.	  vanuit	  extraction	  tools).	  Semantische	  relaties	  
tussen	  concepten,	  zoals	  associatieve	  en	  gelijkwaardigheidsrelaties,	  hebben	  veel	  toegevoegde	  
waarde	  maar	  zijn	  soms	  dubbelzinnig	  en	  zijn	  ook	  moeilijk	  te	  onderhouden.	  Mogelijke	  
startpunten	  voor	  de	  concepten	  controlled	  vocabulary	  zijn	  de	  huidige	  thesauri	  van	  de	  partners	  
uit	  de	  mediasector	  (bv.	  de	  VRT	  thesaurus)	  en	  uit	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  (bv.	  AM-‐Move)	  en	  
WordNet,	  DBpedia	  en	  Freebase.	  

Het	  opstellen	  en	  onderhouden	  van	  de	  categorieën	  controlled	  vocabulary	  zal	  heel	  moeilijk	  zijn.	  
Het	  doel	  van	  deze	  controlled	  vocabulary	  is	  om	  hiërarchie	  aan	  te	  brengen	  bovenop	  de	  concepten	  
controlled	  vocabulary.	  Een	  dergelijke	  ordening	  is	  sowieso	  subjectief	  waardoor	  het	  proces	  om	  
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tussen	  (veel)	  partners	  overeenstemming	  te	  vinden	  traag	  en	  moeilijk	  dreigt	  te	  zullen	  verlopen.	  
Een	  goede	  aanpak	  lijkt	  te	  starten	  met	  een	  eerder	  beperkt	  aantal	  topconcepten	  en	  ook	  de	  diepte	  
te	  beperken,	  tot	  bv.	  twee	  niveau’s.	  Mogelijke	  startpunten	  zijn	  DBpedia,	  die	  al	  een	  sterke	  
hiërarchie	  heeft	  in	  zijn	  categorieën,	  en	  WordNet,	  die	  een	  enkellaags	  hiërarchie	  heeft.	  Ook	  de	  
GTAA	  is	  een	  mogelijk	  startpunt.	  Het	  is	  ten	  slotte	  wel	  mogelijk	  om	  meerdere,	  verbonden	  of	  
volledig	  gescheiden,	  categorieën	  naast	  elkaar	  te	  laten	  bestaan.	  Op	  die	  manier	  kunnen	  
verschillende	  (wereld-‐)visies	  toch	  in	  één	  controlled	  vocabulary	  onderhouden	  worden.	  
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ROADMAP	  VOOR	  IMPLEMENTATIE	  

Wanneer	  de	  partners	  uit	  de	  mediasector	  en	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  beslissen	  om	  een	  
unified	  thesaurus	  te	  realiseren	  zijn	  volgende	  stappen	  belangrijk	  in	  de	  implementatieroadmap.	  

BOUW	  VAN	  DE	  UNIFIED	  THESAURUS	  

Zoals	  in	  de	  voorgaande	  secties	  geschetst,	  moeten	  keuzes	  gemaakt	  worden	  op	  het	  gebied	  van	  
scope	  en	  representatie	  van	  de	  unified	  thesaurus.	  Uit	  deze	  haalbaarheidsstudie	  volgt	  het	  advies	  
om	  voor	  SKOS	  te	  opteren	  voor	  representatie	  en	  om	  te	  starten	  met	  vier	  onderliggende	  controlled	  
vocabularies,	  nl.	  locaties,	  actoren,	  concepten	  en	  categorieën.	  

Voor	  het	  basisbeheer	  van	  controlled	  vocabularies	  bestaan	  voldoende	  commercieel	  beschikbare	  
toepassingen,	  zoals	  Mondeca	  en	  Pool	  party.	  

MAPPEN	  EN	  VERBINDEN	  VAN	  DE	  THESAURI	  VAN	  DE	  PARTNERS	  

De	  doelstellingen	  van	  de	  unified	  thesaurus	  zijn	  een	  gemeenschappelijke	  set	  controlled	  
vocabularies	  uit	  te	  baten	  voor	  alle	  partners	  op	  zo’n	  manier	  dat	  ze	  die	  gemakkelijk	  in	  hun	  eigen	  
annotatieprocessen	  kunnen	  gebruiken.	  Sommige	  partners	  zullen	  opteren	  om	  de	  transitie	  te	  
maken	  van	  de	  eigen	  controlled	  vocabularies	  naar	  de	  unified	  thesaurus.	  Partners	  met	  meer	  
uitgebreide	  controlled	  vocabularies	  dan	  de	  unified	  thesaurus	  zullen	  niet	  migreren	  maar	  wel	  
koppelen.	  Belangrijk	  is	  de	  koppelingen	  met	  de	  eigen	  controlled	  vocabularies	  zo	  te	  maken	  dat	  het	  
annotatie-‐	  en	  zoekprocessen	  backward	  compatible	  blijven.	  	  

De	  eerste	  stap	  in	  de	  koppeling	  is	  het	  technologisch	  kunnen	  linken	  van	  de	  controlled	  
vocabularies.	  Het	  advies	  vanuit	  deze	  studie	  is	  om	  dat	  via	  SKOS	  te	  realiseren.	  Dit	  betekent	  
mogelijks	  wel	  dat	  de	  eigen	  controlled	  vocabularies	  ook	  naar	  een	  SKOS-‐representatie	  moeten	  
omgezet	  worden.	  

De	  tweede	  stap	  is	  het	  inhoudelijk	  mappen	  van	  de	  eigen	  controlled	  vocabularies	  met	  de	  unified	  
thesaurus.	  Het	  uitgangspunt	  moet	  zijn	  om	  dit	  zo	  automatisch	  mogelijk	  te	  doen.	  Helaas	  bestaan	  
hier	  nog	  geen	  commerciële	  tools	  voor.	  Beeld	  en	  Geluid	  toonde	  evenwel	  met	  de	  AMsterdam	  
ALignment	  GenerAtion	  MEtatool	  (Amalgame)	  dat	  in	  onderzoek	  aan	  tools	  wordt	  gewerkt.	  	  

ONDERHOUD	  VAN	  DE	  UNIFIED	  THESAURUS	  

Het	  onderhoud	  van	  de	  unified	  thesaurus	  moet	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  controlled	  vocabularies	  up-‐
to-‐date	  blijven.	  Het	  onderhoud	  zal	  altijd	  voor	  een	  stuk	  een	  manueel	  proces	  blijven,	  zeker	  
wanneer	  beslist	  moet	  worden	  over	  mogelijk	  dubbelzinnige	  interpretaties.	  Toch	  lijkt	  er	  een	  
belangrijke	  rol	  weggelegd	  voor	  ondersteunende	  tools	  die	  automatisch	  suggesties	  aanreiken	  
voor	  nieuwe	  termen.	  Het	  gebruik	  van	  extractietools	  voor	  named	  entity	  recognition	  en	  
disambiguation,	  voor	  locatieherkenning	  en	  voor	  trefwoordextractie	  kan	  helpen	  om	  nieuwe	  
actoren,	  locaties	  en	  concepten	  te	  detecteren.	  Het	  is	  vervolgens	  de	  taak	  van	  de	  beheerder	  de	  
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suggesties	  te	  aanvaarden,	  te	  verwerpen	  of	  aan	  te	  passen.	  De	  categorieën	  zullen	  voor	  het	  
overgrote	  deel	  manueel	  moeten	  onderhouden	  worden	  wegens	  hun	  inherente	  subjectiviteit.	  	  

Voor	  het	  onderhoud	  van	  de	  unified	  thesaurus	  moeten	  uiteraard	  de	  nodige	  corpora	  voorhanden	  
zijn.	  Goede	  kandidaten	  hiervoor	  zijn	  de	  inhoudsbronnen	  van	  de	  partners,	  zoals	  het	  Mediargus	  
archief,	  maar	  externe	  corpora	  zoals	  het	  Corpus	  Gesproken	  Nederlands	  (CGN)	  en	  het	  Corpus	  
Geschreven	  Nederlands	  (SoNaR)	  kunnen	  als	  benchmark	  meegenomen	  worden.	  

INHOUDSVERRIJKING	  OP	  BASIS	  VAN	  DE	  UNIFIED	  THESAURUS	  

Een	  optionele	  stap	  is	  verder	  te	  gaan	  dan	  de	  unified	  thesaurus	  zelf	  en	  ook	  diensten	  van	  
inhoudsverrijking	  op	  te	  zetten	  op	  basis	  van	  de	  unified	  thesaurus.	  De	  extractietools	  die	  o.a.	  voor	  
het	  onderhoud	  noodzakelijk	  zijn,	  kunnen	  ingezet	  worden	  voor	  de	  analyse,	  annotatie,	  verrijking	  
en	  categorisatie	  van	  aangeboden	  inhoud.	  Het	  voordeel	  van	  dit	  proces	  centraal	  te	  organiseren	  is	  
de	  schaalvergroting	  die	  gerealiseerd	  wordt	  waardoor	  substantiële	  investeringen	  in	  
automatisering	  mogelijk	  worden.	  

ONDERSTEUNING	  IN	  HET	  REDACTIE-‐	  EN	  ANNOTATIEPROCES	  

Een	  tweede	  optionele	  stap	  is	  het	  koppelen	  van	  de	  controlled	  vocabularies	  uit	  de	  unified	  
thesaurus	  met	  de	  redactie-‐	  en	  annotatietools.	  Hierdoor	  hebben	  journalisten,	  redacteuren	  en	  
documentalisten	  bij	  het	  aanmaken	  of	  annoteren	  van	  inhoud	  en	  objecten	  steeds	  de	  beschikking	  
over	  de	  meest	  recente	  versie	  van	  de	  relevante	  controlled	  vocabularies	  uit	  de	  unified	  thesaurus.	  
Uiteraard	  is	  dit	  vooral	  van	  waarde	  voor	  die	  partners	  die	  voor	  die	  controlled	  vocabularies	  
wensen	  te	  migreren	  naar	  de	  unified	  thesaurus.	   	  
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STATE	  OF	  THE	  ART	  VAN	  TEKSTUELE	  INFORMATIE-‐EXTRACTIE	  

In	  het	  kader	  van	  deze	  haalbaarheidsstudie	  werd	  een	  overzicht	  gemaakt	  van	  de	  state	  of	  the	  art	  
van	  de	  hedendaagse	  technieken	  voor	  tekstuele	  informatie-‐extractie.	  In	  het	  document	  “Unified	  
Thesaurus	  -‐	  tekstuele	  informatie-‐extractie”,	  beschikbaar	  op	  de	  website,	  staat	  het	  volledige	  
overzicht.	  Hier	  wordt	  alleen	  een	  beknopte	  samenvatting	  gegeven.	  

Techniek	   Part-‐of-‐Speech	  tagging	  

Omschrijving	   Part-‐of-‐speech	  (PoS)	  tagging	  is	  gewoonlijk	  de	  eerste	  vorm	  van	  
tekstannotatie.	  Nadat	  een	  tekst	  is	  opgesplitst	  in	  zinnen	  en	  in	  
tokens	  (woorden	  en	  niet-‐woordvormen	  zoals	  leestekens),	  
worden	  alle	  tokens	  geannoteerd	  met	  een	  PoS	  tag.	  Deze	  tag	  is	  een	  
label	  dat	  de	  woordsoort	  aanduidt	  en	  vormt	  de	  sleutel	  tot	  verdere	  
annotatie,	  in	  het	  bijzonder	  voor	  parsing	  en	  named	  entity	  
recognition.	  	  

Toepassingen	   De	  annotatie	  van	  PoS	  tags	  vormt	  de	  basis	  voor	  vele	  toepassingen	  
in	  de	  taaltechnologie.	  Een	  typisch	  voorbeeld	  is	  de	  ontwikkeling	  
van	  spellingcheckers	  of	  het	  samenstellen	  van	  een	  
basiswoordenschat	  op	  basis	  van	  de	  meest	  frequente	  woorden	  uit	  
een	  representatief	  corpus.	  De	  woordsoort	  en	  het	  lemma	  vormt	  
ook	  de	  sleutel	  voor	  allerlei	  toepassingen	  waar	  verdere	  informatie	  
over	  woorden	  in	  een	  lexicon	  moeten	  worden	  opgezocht.	  

Status	  in	  onderzoek	   Zoals	  voor	  elke	  fase	  in	  taaltechnologie	  wordt	  algemeen	  een	  
onderscheid	  gemaakt	  tussen	  regelgebaseerde	  en	  statistische	  
taggers.	  De	  eerste	  vereist	  heel	  wat	  werk	  voor	  het	  uitschrijven	  van	  
regels	  die	  de	  context	  beschrijven	  waarin	  een	  bepaalde	  
woordsoort	  voor	  een	  bepaald	  woord	  wordt	  geselecteerd.	  De	  
statistische	  aanpak	  gaat	  uit	  van	  probabiliteitsberekeningen:	  hoe	  
waarschijnlijk	  heeft	  een	  bepaald	  woord	  in	  een	  bepaalde	  context	  
een	  bepaalde	  woordsoort.	  Een	  statistische	  tagger	  wordt	  hiervoor	  
getraind	  op	  basis	  van	  grote	  tekstsamples	  of	  tekstcorpora.	  Op	  dit	  
ogenblik	  gaat	  de	  voorkeur	  meestal	  uit	  naar	  statistische	  taggers,	  
vooral	  omdat	  de	  ontwikkeling,	  in	  verhouding	  tot	  regelgebaseerde	  
taggers,	  minder	  tijd	  vraagt.	  Niettegenstaande	  dat	  zijn	  er	  ook	  een	  
aantal	  taggers	  die	  features	  van	  beide	  of	  andere	  type	  taggers	  
bevatten.	  	  

Voor	  het	  Nederlands	  zijn	  verschillende	  taggers	  ontwikkeld,	  
waaronder:	  MBT	  tagger,	  CGN	  tagger	  fabriek,	  MXPost,	  PAROLE	  
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tagger.	  Als	  algemene	  referentie	  wordt	  tegenwoordig	  vooral	  Frog	  
aangehaald	  als	  representatieve	  tagger	  specifiek	  voor	  het	  
Nederlands.	  	   	   	   	   	  

Commerciële	  en	  open	  
source	  producten	  

Open	  source:	  Frog	  

	  

Techniek	   Parsing	  

Omschrijving	   Met	  parsen	  bedoelt	  men	  automatische	  zinsontleding.	  Een	  zin	  
bestaat	  uit	  woorden	  die	  woordgroepen	  vormen	  en	  een	  functie	  in	  
de	  zin	  hebben.	  Een	  parse	  tree	  of	  een	  ontledingsboom	  is	  een	  
boomstructuur	  die	  de	  verbanden	  tussen	  de	  verschillende	  
zinsdelen	  of	  constituenten	  toont.	  Door	  middel	  van	  parsing	  
probeert	  men	  dus	  de	  zinsdelen	  en	  de	  relatie	  tussen	  die	  zinsdelen	  
op	  te	  sporen.	  	  

Toepassingen	   Parsers	  worden	  gebruikt	  voor	  bv.	  correctie	  van	  grammaticale	  
fouten,	  waarbij	  de	  verbanden	  tussen	  woorden	  noodzakelijk	  is	  
(bv.	  congruentie	  tussen	  onderwerp	  en	  werkwoord).	  Parsers	  
worden	  ook	  ingezet	  voor	  de	  analyse	  van	  vragen	  in	  information	  
retrieval.	  Shallow	  parsing	  is	  ook	  belangrijk	  voor	  het	  opsporen	  
van	  named	  entities.	  

Status	  in	  onderzoek	   Voor	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  parser	  maakt	  men	  algemeen	  
gebruik	  van	  een	  grammatica	  die	  de	  syntactische	  structuren	  van	  
de	  taal	  beschrijft	  en	  een	  lexicon	  dat	  de	  mogelijke	  
morfosyntactische	  klassen	  van	  een	  woord	  opgeeft.	  De	  parser	  
tracht	  dan	  de	  zinnen	  te	  analyseren	  overeenkomstig	  de	  regels	  van	  
de	  grammatica.	  De	  ontwikkeling	  van	  de	  grammatica	  is	  evenwel	  
een	  arbeidsintensieve	  opdracht.	  Naast	  deze	  deductieve	  methode	  
wordt	  ook	  meer	  en	  meer	  gebruik	  gemaakt	  van	  zogenaamde	  
treebanks,	  die	  een	  verzameling	  syntactisch	  geannoteerde	  teksten	  
bevatten,	  waarmee	  een	  grammatica	  op	  inductieve	  manier	  kan	  
worden	  afgeleid.	  Voor	  het	  parsen	  maken	  we	  een	  onderscheid	  
tussen	  full	  parsing	  en	  chunk	  parsing	  (of	  shallow	  parsing).	  In	  het	  
eerste	  geval	  probeert	  men	  een	  volledige	  syntactische	  boom	  op	  te	  
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bouwen,	  in	  het	  tweede	  geval	  beperkt	  men	  zich	  tot	  het	  selecteren	  
van	  typische	  clusters.	  

Vooral	  voor	  het	  Engels	  zijn	  een	  aantal	  parsers	  ontwikkeld	  op	  
basis	  van	  een	  handmatig	  opgestelde	  grammatica.	  Belangrijke	  
parsers	  zijn	  MaltParser	  en	  de	  Stanford	  en	  de	  Berkeley	  parsers.	  Er	  
zijn	  een	  aantal	  chunk	  parsers	  beschikbaar,	  dikwijls	  geïntegreerd	  
in	  NLP	  toolkits:	  o.a.	  Illinois	  chunk	  parser,	  Apache	  OpenNLP,	  
GATE.	  

Voor	  het	  Nederlands	  werden	  een	  aantal	  parsers	  ontwikkeld:	  o.a.	  
Amazon-‐casus,	  Carper	  Technologies,	  Corrie.	  Sinds	  de	  STEVIN	  
projecten	  is	  duidelijk	  ALPINO	  het	  meest	  bekend.	  Voor	  chunk	  
parsing	  zijn	  ook	  andere	  tools	  beschikbaar,	  waaronder	  Frog.	  	  

Commerciële	  en	  open	  
source	  producten	  

Open	  source:	  Alpino,	  Frog	  

Open	  source:	  Gate	  (ENG)	  

Open	  soure:	  Apache	  OpenNLP	  (ENG)	  

	  

Techniek	   Named	  Entity	  Recognition	  (NER)	  

Omschrijving	   NER	  of	  naamherkenning	  is	  een	  techniek	  om	  named	  entities	  op	  te	  
sporen	  in	  ongestructureerde	  tekst.	  Named	  entities	  zijn	  o.a.	  
eigennamen	  die	  verwijzen	  naar	  personen,	  organisaties	  of	  
plaatsnamen.	  

Toepassingen	   NER	  wordt	  vooral	  gezien	  als	  de	  basis	  om	  extra	  informatie	  (bv.	  op	  
basis	  van	  Wikipedia)	  over	  personen,	  organisaties	  en	  locaties	  te	  
linken	  aan	  de	  named	  entity.	  Het	  is	  hierdoor	  de	  sleutel	  tot	  verdere	  
semantische	  analyse	  van	  teksten,	  wat	  de	  mogelijkheid	  biedt	  om	  
teksten	  gemakkelijker	  automatisch	  te	  classificeren.	  NER	  speelt	  
ook	  een	  belangrijke	  rol	  in	  faceted	  search,	  waar	  de	  automatisch	  
gedetecteerde	  eigennamen	  het	  mogelijk	  maken	  om	  flexibel	  door	  
collecties	  te	  browsen.	  
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Status	  in	  onderzoek	   Dankzij	  een	  goede	  annotatie	  van	  woordsoorten	  en	  het	  (shallow)	  
parsen	  van	  teksten	  kan	  men	  gemakkelijker	  zelfstandige	  
naamwoorden	  en	  woordgroepen	  opsporen,	  die	  typisch	  in	  
aanmerking	  komen	  voor	  named	  entities.	  Net	  zoals	  bij	  andere	  
toepassingen	  van	  taaltechnologie,	  wordt	  ook	  hier	  een	  
onderscheid	  gemaakt	  tussen	  regel-‐gebaseerde	  en	  statistische	  
modellen.	  Bij	  het	  laatste	  wordt	  gebruikgemaakt	  van	  supervised	  
en	  non-‐supervised	  methodes.	  Om	  efficiënter	  te	  zoeken,	  wordt	  
niet	  alleen	  gebruikgemaakt	  van	  de	  karakteristieken	  van	  het	  te	  
onderzoeken	  woord	  zelf.	  Er	  wordt	  ook	  rekening	  gehouden	  met	  
de	  context	  van	  de	  woorden	  en	  het	  domein	  waartoe	  de	  tekst	  
behoort.	  	  

De	  meeste	  NER	  tools	  zijn	  taalonafhankelijk,	  maar	  het	  vraagt	  voor	  
elke	  taal	  en	  elk	  domein	  een	  specifieke	  training	  van	  de	  tools.	  De	  
bekendste	  tools	  hebben	  ook	  een	  taalmodel	  voor	  het	  Nederlands,	  
maar	  meestal	  is	  het	  vrij	  beperkt	  getraind.	  

Tools	  die	  specifiek	  voor	  het	  Nederlands	  zijn	  gemaakt,	  zijn	  de	  
volgende.	  Binnen	  het	  iReadplus	  iMinds-‐ICON-‐project	  maakt	  NER	  
deel	  uit	  van	  de	  NLP	  pipeline.	  Daarnaast	  heeft	  Zeticon	  een	  NER	  
tool	  ontwikkeld,	  gebaseerd	  op	  de	  conditional	  random	  fields	  
techniek,	  en	  verrijkt	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  unsupervised	  
features	  getrokken	  uit	  grote	  hoeveelheden	  Nederlandstalige	  
data.	  Tenslotte	  omvat	  ook	  het	  product	  van	  Newz.nl	  de	  NER	  
functionaliteit.	  

Commerciële	  en	  open	  
source	  producten	  

Commercieel:	  Zeticon	  MediaHaven	  Analytics,	  Alchemy	  API	  (ENG)	  

Open	  source:	  Gate	  (ENG)	  

Webdienst	  (gratis):	  	  OpenCalais	  (ENG),	  DBPedia	  Spotlight	  (ENG)	  

	  

Techniek	   Named	  Entity	  Disambiguation	  (NED)	  	  

Omschrijving	   NED	  is	  de	  procedure	  om	  named	  entities	  te	  linken	  aan	  
kennisbanken.	  In	  de	  juiste	  context	  kan	  ‘Elio’	  dan	  worden	  gelinkt	  
naar	  de	  identiteit	  ‘Elio	  Di	  Rupo’.	  Het	  volstaat	  bv.	  ook	  niet	  om	  
Michael	  Jackson	  te	  herkennen	  als	  persoon.	  Je	  moet	  ook	  het	  
onderscheid	  kunnen	  maken	  tussen	  de	  muzikant	  en	  de	  bierexpert.	  
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Via	  NED	  probeert	  men	  de	  dubbelzinnigheid	  van	  de	  named	  entity	  
te	  disambigueren,	  zodat	  de	  juiste	  informatie	  in	  bv.	  Wikipedia	  kan	  
worden	  opgezocht	  en	  getoond.	  

Toepassingen	   NED	  kan	  in	  heel	  wat	  toepassingsgebeiden	  van	  nut	  zijn.	  Zo	  kan	  het	  
een	  rijkere	  leeservaring	  bieden	  aan	  lezers	  en	  taalleerders	  op	  een	  
digitaal	  platform.	  Het	  kan	  de	  performantie	  van	  (interne)	  
zoeksystemen	  verbeteren.	  Het	  kan	  een	  belangrijk	  onderdeel	  zijn	  
van	  tagging/categorisatie-‐systemen,	  enz.	  	  

Status	  in	  onderzoek	   De	  meeste	  algoritmes	  bekomen	  disambiguatie	  door	  het	  
combineren	  van	  a	  priori	  kennis	  (bv.,	  gegeven	  een	  
vermeldingsvorm,	  welke	  entiteit	  zal	  volgens	  de	  kennisbank	  
hiermee	  hoogstwaarschijnljik	  bedoeld	  worden)	  en	  contextuele	  
informatie.	  Verschillende	  modellen	  en	  methodes	  zijn	  in	  gebruik	  
zoals	  bv.	  bag-‐of-‐words	  (BOW),	  graafgebaseerde	  methodes,	  
methodes	  gebruikmakend	  van	  machinaal	  leren	  (meestal	  
gesuperviseerd,	  zoals	  bv.	  Support	  Vector	  Machines),	  enz.	  

Nagenoeg	  alle	  NED	  systemen	  hanteren	  hetzelfde	  algemene	  
schema	  van	  documentannotatie	  gevolgd	  door	  kandidaatselectie,	  
gevolgd	  door	  het	  scoren	  van	  deze	  kandidaten.	  Er	  bestaat	  wel	  veel	  
variatie	  in	  hoe	  deze	  verschillende	  stappen	  concreet	  
geïmplementeerd	  worden,	  alsook	  welke	  informatie	  gebruikt	  
wordt	  voor	  het	  disambigueren.	  Zo	  gebruikt	  een	  van	  de	  best	  
scorende	  systemen	  geo-‐coördinaten	  om	  aldus	  bij	  de	  
disambiguatie	  van	  locaties	  rekening	  te	  kunnen	  houden	  met	  de	  
onderlinge	  afstanden	  tussen	  alle	  mogelijke	  kandidaten.	  

In	  de	  literatuur	  ligt	  de	  focus	  vooral	  op	  het	  disambigueren	  van	  
Engelstalige	  teksten.	  Echter,	  de	  ontwikkelde	  algoritmes	  kunnen	  
in	  principe	  ook	  toegepast	  worden	  op	  Nederlandstalige	  teksten.	  
Dit	  werd	  o.a.	  geillustreerd	  in	  het	  DBpedia	  Spotlight	  project	  dat	  
meerdere	  talen	  ondersteunt.	  Ook	  binnen	  het	  iReadPlus	  project	  
werd	  een	  pipeline	  ontwikkeld	  waar	  NED	  kan	  uitgevoerd	  worden	  
op	  zowel	  Nederlandstalige	  als	  Franstalige	  teksten.	  Binnen	  het	  
BEAMER	  iMinds-‐MiX-‐ICON-‐project	  werd	  een	  variant	  voor	  het	  
Nederlands	  ontwikkeld	  van	  het	  model	  dat	  werd	  ontworpen	  in	  het	  
kader	  van	  de	  internationale	  TAC	  challenge,	  maar	  dan	  gebaseerd	  
op	  het	  NER	  systeem	  van	  Zeticon.	  	  

Commerciële	  en	  open	  
source	  producten	  

zie	  NER	  
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Techniek	   Documentclassificatie	  

Omschrijving	   Het	  doel	  van	  documentclassificatie	  is	  om	  documenten	  toe	  te	  
wijzen	  aan	  één	  of	  meerdere	  klassen	  of	  categorieën,	  bv.	  
“economie”,	  “politiek”,	  e.d.	  In	  het	  geval	  van	  een	  mapping	  op	  
categorieën	  spreekt	  men	  ook	  van	  categorisatie.	  	  

Toepassingen	   Het	  classificeren	  van	  media	  items	  is	  van	  uitzonderlijk	  belang	  naar	  
de	  consument	  toe,	  en	  eveneens	  voor	  een	  vlot	  intern	  beheer	  van	  
de	  data.	  Voor	  de	  verwerking	  van	  grote	  corpora	  niet-‐
gestructureerde	  teksten	  worden	  automatische	  
classificatietechnieken	  gebruikt	  die	  typisch	  getraind	  worden	  via	  
annotaties	  van	  een	  kleine	  sample	  van	  documenten,	  en	  vaak	  
krachtiger	  worden	  gemaakt	  via	  unsupervised	  features,	  zoals	  
automatisch	  gedetecteerde	  topics.	  

Status	  in	  onderzoek	   Categorisatie	  is	  typisch	  een	  supervised	  taak	  waarbij	  men	  het	  
systeem	  zal	  trainen	  aan	  de	  hand	  van	  een	  reeks	  
voorbeelddocumenten	  die	  reeds	  manueel	  aan	  een	  correcte	  
categorie	  zijn	  toegekend.	  Nieuwe	  documenten	  kunnen	  daarna	  
automatisch	  worden	  toegekend	  aan	  deze	  categorieën.	  	  

In	  de	  literatuur	  zijn	  reeds	  heel	  wat	  
documentclassificatiesystemen	  beschreven,	  typisch	  gebaseerd	  op	  
de	  machine	  learning	  technieken.	  De	  twee	  grote	  nadelen	  van	  deze	  
technieken	  zijn	  de	  grote	  hoeveelheid	  aan	  trainingsdata	  die	  nodig	  
zijn	  en	  het	  beperkte	  aantal	  categorieën	  waarvoor	  een	  voldoende	  
hoeveelheid	  aan	  trainingsdata	  een	  afdoende	  nauwkeurigheid	  kan	  
opleveren.	  	   	   	  

Een	  alternatief	  voor	  supervised	  leren	  is	  het	  gebruik	  van	  een	  
bestaande	  ontologie	  of	  categorieboom,	  zoals	  de	  Wikipedia	  
categorieboom,	  met	  als	  doel	  zeer	  fijne	  categorisatie	  uit	  te	  voeren.	  
Ook	  kunnen	  topic	  models	  gebruikt	  worden	  om	  thematische	  
informatie	  te	  ontdekken	  in	  grote	  corpora	  van	  documenten	  of	  om	  
het	  abstracte	  “onderwerp”	  te	  ontdekken	  in	  collecties	  van	  
documenten.	  Beide	  alternatieven	  hebben	  evenwel	  hun	  eigen	  
specifieke	  nadelen.	  

Binnen	  het	  BEAMER	  project	  werd	  een	  eerste	  prototype	  
ontwikkeld	  rond	  automatische	  toewijzing	  van	  fijnverdeelde	  
categorieën,	  in	  samenwerking	  met	  Zeticon,	  en	  op	  data	  van	  
Mediargus.	  Verder	  hebben	  we	  niet	  onmiddellijk	  kennis	  van	  
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software	  die	  specifiek	  voor	  het	  Nederlands	  een	  volledig	  
geautomatiseerde	  categorisatie	  aanbiedt.	  	  

Commerciële	  en	  open	  
source	  producten	  

	  

	  

Techniek	   Detectie	  van	  gebeurtenissen	  

Omschrijving	   Event-‐detectie	  wordt	  gebruikt	  voor	  het	  automatisch	  detecteren	  
van	  gebeurtenisssen	  in	  inhoud.	  

Toepassingen	   Event-‐detectie	  is	  nuttig	  voor	  mediabedrijven	  die	  op	  deze	  manier	  
hun	  artikels	  automatisch	  kunnen	  bundelen	  of	  grafisch	  
voorstellen	  in	  functie	  van	  de	  tijd,	  en	  om	  het	  doorzoeken	  van	  hun	  
artikelenset	  te	  vereenvoudigen.	  	  

Status	  in	  onderzoek	   De	  bestaande	  technieken	  die	  gebruikt	  worden	  om	  automatisch	  
gebeurtenissen	  te	  detecteren	  in	  grote	  corpora	  nieuwsmateriaal	  
kunnen	  opgesplitst	  worden	  in	  data-‐gebaseerde	  en	  
kennisgebaseerde	  technieken.	  De	  eerste	  soort	  werkt	  op	  basis	  van	  
statistische	  relaties	  tussen	  verschillende	  woorden	  in	  een	  corpus,	  
zoals	  hun	  frequenties	  en	  co-‐frequenties	  in	  verschillende	  artikels.	  
Hierbij	  zijn	  er	  dus	  veel	  artikels	  nodig	  om	  de	  invloed	  van	  ruis	  te	  
beperken	  en	  zinvolle	  resultaten	  te	  krijgen.	  De	  tweede	  soort	  
(kennisgebaseerde)	  gebeurtenissendetectie	  heeft	  minder	  data	  
nodig	  en	  gebruikt	  kennis	  (bv.	  kennis	  uit	  semantische	  lexicons	  als	  
WordNet).	  Op	  basis	  van	  deze	  kennis	  worden	  dan	  lexico-‐
semantische	  of	  lexico-‐syntactische	  regels	  gegenereerd	  om	  events	  
te	  detecteren.	  Een	  regel	  kan	  hierbij	  heel	  simpelweg	  als	  volgt	  
uitzien:“aanslag	  gepleegd	  in	  [STAD]”.	  Het	  voordeel	  is	  dus	  dat	  
gebeurtenissen	  sneller	  kunnen	  worden	  gedetecteerd	  en	  dat	  
hiervoor	  veel	  minder	  data	  noodzakelijk	  is.	  Verder	  kan	  bij	  deze	  
manier	  van	  event-‐detectie	  ook	  automatisch	  data	  geëxtraheerd	  
worden	  (bv.	  soort	  gebeurtenis,	  locatie	  van	  de	  gebeurtenis).	  Het	  
nadeel	  is	  dat	  er	  bij	  deze	  technieken	  veelal	  veel	  manueel	  werk	  
nodig	  is	  en	  dat	  deze	  technieken	  minder	  goed	  schalen.	  Er	  bestaan	  
eveneens	  technieken	  die	  een	  combinatie	  zijn	  van	  beide	  soorten.	  	  
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In	  het	  Nederlands	  is	  er	  veel	  minder	  kennis	  (bv.	  semantische	  
lexicons)	  voorhanden	  dan	  voor	  het	  Engels.	  Hierdoor	  wordt	  er	  
meer	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  data-‐gebaseerde	  technieken.	  	  

Commerciële	  en	  open	  
source	  producten	  

Wij	  hebben	  geen	  weet	  van	  bedrijven	  die	  echt	  inzetten	  op	  event-‐
detectie.	  Echter,	  Oxynade.com	  is	  een	  lokaal	  bedrijf	  dat	  de	  
mogelijkheid	  biedt	  aan	  consumenten	  om	  events	  in	  te	  brengen	  en	  
te	  omschrijven,	  waarop	  ze	  na	  automatische	  classificatie	  van	  het	  
event-‐type	  een	  service	  aanbieden,	  gebaseerd	  op	  deze	  data.	  	  

	  

Techniek	   Sentimentpredictie	  

Omschrijving	   Traditioneel	  is	  de	  bedoeling	  van	  sentimentpredictie	  (opinie-‐
extractie,	  sentimentanalyse),	  het	  bepalen	  van	  de	  algemene	  
contextuele	  polariteit	  van	  een	  document	  (artikel,	  review,	  blog...)	  
of	  het	  (subjectief)	  standpunt	  van	  de	  auteur	  ten	  aanzien	  van	  een	  
bepaalde	  topic.	  	  

Toepassingen	   De	  toepassingsmogelijkheden	  volgen	  rechtstreeks	  uit	  de	  taak	  
zelf.	  Vaak	  gaat	  het	  om	  monitoring	  en	  analyse	  van	  grote	  
hoeveelheden	  data,	  om	  een	  idee	  te	  krijgen	  van	  sentiment	  
aangaande	  specifieke	  entiteiten	  (zoals	  films,	  bedrijven,	  ...).	  	  

Status	  in	  onderzoek	   Veel	  van	  de	  technieken	  maken	  sterk	  gebruik	  van	  lexica	  met	  
sentimenthoudende	  termen	  en	  uitdrukkingen,	  bv.	  in	  de	  vorm	  van	  
een	  lange	  lijst	  woorden	  met	  hun	  a	  priori	  polariteit	  (positief	  /	  
negatief	  /	  neutraal).	  Een	  aantal	  van	  de	  belangrijkste	  problemen	  is	  
de	  invloed	  van	  de	  context,	  waardoor	  a	  priori	  eerder	  negatieve	  
woorden	  in	  de	  tekst	  zelf	  als	  neutraal	  of	  zelfs	  positief	  worden	  
aangevoeld.	  	  

Algemeen	  worden	  meestal	  basistechnieken	  uit	  de	  taaltechnologie	  
gebruikt	  om	  geschikte	  features	  te	  genereren	  en	  machine	  learning	  
technieken	  voor	  de	  sentimentpredicties.	  

Commerciële	  en	  open	   In	  het	  Nederlands	  zijn	  bestaande	  tools	  die	  sentiment	  detecteren	  
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source	  producten	   heel	  beperkt,	  en	  dat	  zijn	  dan	  vooral	  platformen	  die	  monitoring	  en	  
analyse	  van	  sociale	  media	  voorzien.	  Zo	  zijn	  er	  coosto.com,	  en	  
obi4wan.nl.	  Deze	  laatste	  integreert	  naast	  sociale	  media	  ook	  
nieuwsbronnen,	  fora,	  en	  weblogs,	  en	  voorziet	  een	  totaal	  
sentiment	  rond	  de	  klant	  in	  functie	  van	  de	  tijd.	  

Commercieel:	  Alchemy	  API	  (ENG)	  

Webdienst	  (onderzoek):	  etcML	  (ENG)	  

	  

Techniek	   Detectie	  van	  topic-‐gerelateerde	  trefwoorden	  

Omschrijving	   Trefwoorden	  geven	  een	  beknopte	  samenvatting	  van	  een	  
document.	  	  

Toepassingen	   Gebruikers	  kunnen	  zich	  baseren	  op	  trefwoorden	  om	  sneller	  
queries	  te	  formuleren	  en	  informatie	  uit	  een	  collectie	  te	  
extraheren.	  Trefwoorden	  worden	  ook	  gebruikt	  door	  bedrijven	  
die	  content	  produceren	  of	  beheren,	  om	  inhoud	  te	  organiseren,	  
automatisch	  te	  classificeren,	  of	  om	  hun	  zoekmachines	  te	  
verbeteren.	  	  

Status	  in	  onderzoek	  
Bestaande	  methodes	  voor	  extractie	  van	  trefwoorden	  kunnen	  

opgesplitst	  worden	  in	  gesuperviseerde	  (supervised)	  en	  
ongesuperviseerde	  (unsupervised)	  technieken.	  Gesuperviseerde	  
methodes	  maken	  gebruik	  van	  documenten	  met	  reeds	  
toegewezen	  trefwoorden	  om	  eigenschappen	  van	  de	  trefwoorden	  
te	  herkennen,	  en	  zo	  uit	  nieuwe	  documenten	  relevante	  
trefwoorden	  te	  leren	  extraheren.	  Ongesuperviseerde	  methoden	  
gebruiken	  geen	  reeds	  geannoteerde	  documenten,	  maar	  
concentreren	  zich	  op	  woordfrequenties	  en	  het	  samen	  
voorkomen	  van	  woorden.	  De	  meest	  populaire	  techniek	  is	  TF-‐IDF,	  
waarbij	  woorden	  een	  hogere	  score	  krijgen	  naarmate	  ze	  frequent	  
voorkomen	  in	  het	  document	  maar	  niet	  in	  de	  volledige	  collectie.	  
Andere	  technieken	  gebruiken	  (on)gerichte	  grafen	  en	  worden	  
woorden	  geclusterd	  op	  basis	  van	  verwantschap	  of	  wordt	  het	  
PageRank	  algoritme	  op	  de	  graaf	  uitgevoerd.	  Op	  basis	  van	  de	  
uitkomst	  van	  deze	  algoritmen	  worden	  woorden	  gerangschikt	  
naar	  relevantie	  met	  het	  document	  zelf,	  en	  de	  bestscorende	  
worden	  geselecteerd	  als	  trefwoorden.	  	   	   	  
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Voor	  de	  Engelse	  taal	  zijn	  een	  reeks	  commerciële	  producten	  onder	  
de	  vorm	  van	  Web	  API	  beschikbaar,	  voorbeelden	  zijn	  de	  Yahoo	  
Term	  Extraction	  Service,	  Open	  Calais	  en	  Zemanta.	  Voor	  de	  
Nederlandse	  taal	  zijn	  deze	  voorlopig	  nog	  onbestaande,	  hoewel	  
methodes	  voor	  het	  Engels	  relatief	  eenvoudig	  kunnen	  worden	  
toegepast	  op	  Nederlandse	  documenten.	  Afhankelijk	  van	  de	  
techniek	  zijn	  een	  POS-‐tagger,	  geannoteerde	  data,	  een	  
Nederlandstalige	  Wikipedia,	  of	  WordNet	  nodig.	  	  

Commerciële	  en	  open	  
source	  producten	  

Webdienst:	  Yahoo	  Term	  Extraction	  Service	  (ENG)	  

Webdienst	  (gratis):	  	  OpenCalais	  (ENG)	  

Webdienst:	  Zemanta	  (ENG)	  

	  

In	  de	  tabel	  hieronder	  worden	  de	  voorgestelde	  methoden	  samenvattend	  gescoord	  naar	  
maturiteit,	  zowel	  in	  commerciële	  tools	  als	  in	  onderzoek.	  Voor	  de	  commerciële	  tools	  houden	  we	  
uiteraard	  ook	  rekening	  met	  de	  ondersteuning	  voor	  het	  Nederlands.	  

Deze	  scoring	  is	  vanzelfsprekend	  zeer	  kwalitatief	  en	  heeft	  alleen	  als	  doel	  de	  lezer	  een	  inzicht	  te	  
geven	  in	  welke	  methoden	  klaar	  zijn	  voor	  commercieel	  gebruik	  en	  voor	  welke	  nog	  (veel)	  
onderzoek	  nodig	  is.	  

Methode	   Commerciële	  maturiteit	  	   Onderzoeksuitdagingen	  

Part-‐of-‐Speech	  tagging	   heel	  matuur	   beperkt	  

Parsing	   heel	  matuur	   beperkt	  

Named	  Entity	  Recognition	   heel	  matuur	   beperkt	  

Named	  Entity	  Disambiguation	   weinig	  matuur	   groot	  

Documentclassificatie	   niet	  matuur	   heel	  groot	  
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Detectie	  van	  gebeurtenissen	   niet	  matuur	   groot	  

Sentimentpredictie	   niet	  matuur	   heel	  groot	  

Detectie	  van	  trefwoorden	   matuur	   groot	  
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CONCLUSIES	  EN	  VOLGENDE	  STAPPEN	  

Deze	  haalbaarheidsstudie	  heeft	  de	  noden	  in	  de	  media,	  maar	  ook	  die	  voor	  de	  archief-‐	  en	  
erfgoedsector	  in	  kaart	  gebracht.	  In	  beide	  sectoren	  is	  er	  een	  duidelijke	  nood	  aan	  het	  
homogeniseren	  van	  de	  annotatie	  van	  digitale	  assets.	  En	  in	  beide	  sectoren	  werden	  reeds	  diverse	  
initiatieven	  genomen	  om	  annotatie	  te	  faciliteren,	  vaak	  gefocust	  op	  afspraken	  rond	  trefwoorden	  
en/of	  thesauri.	  De	  doelstellingen	  in	  beide	  sectoren	  hebben	  een	  gemene	  deler:	  beide	  willen	  op	  
een	  zo	  uniform	  mogelijke	  manier	  digitaal	  materiaal	  kunnen	  ontsluiten	  dat	  van	  verschillende	  
bronnen	  komt.	  Tegelijkertijd	  zijn	  er	  zowel	  binnen	  elk	  van	  beide	  sectoren	  als	  over	  de	  twee	  
sectoren	  heen	  duidelijke	  verschillen,	  met	  name	  op	  het	  gebied	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  thesauri.	  

Gegeven	  de	  gemeenschappelijke	  noden	  en	  de	  tijd	  die	  geïnvesteerd	  wordt	  in	  diverse	  projecten	  is	  
een	  samenwerking	  tussen	  de	  mediasector	  enerzijds	  en	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsectoren	  
anderzijds	  zeker	  opportuun.	  De	  initiële	  uitgangspositie	  van	  de	  haalbaarheidsstudie,	  namelijk	  
het	  realiseren	  van	  één	  gemeenschappelijke	  Unified	  Thesaurus	  voor	  het	  hele	  Nederlandstalige	  
landschap	  en	  over	  de	  twee	  sectoren,	  blijkt	  echter	  niet	  houdbaar.	  Deze	  oplossing	  laat	  te	  weinig	  
ruimte	  voor	  de	  sectorspecifieke	  noden.	  Een	  oplossing	  moet	  eerder	  bestaan	  uit	  aparte	  maar	  
interoperabele	  thesauri	  die	  vlot	  beheerd	  kunnen	  worden	  door	  mensen	  met	  de	  juiste	  
inhoudelijke	  know-‐how.	  

Zoals	  uit	  de	  studie	  blijkt,	  biedt	  SKOS	  hiervoor	  de	  nodige	  technologische	  ondersteuning	  op	  het	  
niveau	  van	  de	  thesaurustermen.	  De	  technologie	  achter	  SKOS	  is	  open	  en	  matuur.	  Een	  aantal	  
belangrijke	  internationale	  use-‐cases	  illustreren	  het	  nut	  van	  SKOS:	  zo	  heeft	  het	  Nationaal	  
Instituut	  voor	  Beeld	  en	  Geluid	  in	  Nederland	  recent	  een	  SKOS-‐gebaseerde	  thesaurus	  uitgerold	  
ten	  behoeve	  van	  de	  hele	  Nederlandse	  omroepsector.	  	  

De	  studie	  deed	  een	  voorstel	  voor	  de	  implementatie	  van	  de	  thesauri.	  Grosso	  modo	  werd	  
gesuggereerd	  een	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  locaties,	  actoren,	  concepten	  en	  categorieën.	  In	  
de	  praktijk	  zal	  de	  moeilijkheidsgraad	  qua	  beheer	  zich	  voornamelijk	  situeren	  op	  het	  gebied	  van	  
het	  aantal	  termen	  die	  beheerd	  moeten	  worden	  en	  de	  dynamiek,	  of	  de	  snelheid,	  waarmee	  termen	  
ontstaan	  of	  wijzigen.	  Ten	  slotte	  is	  automatische	  metadata-‐extractie	  een	  belangrijke	  factor	  waar	  
rekening	  mee	  gehouden	  moet	  worden:	  de	  mapping	  van	  de	  termen	  op	  bestaande	  thesauri	  is	  
cruciaal	  voor	  het	  verder	  structureren	  van	  annotaties.	  De	  metadata-‐extractie	  kan	  overigens	  op	  
zich	  ook	  een	  uitstekende	  voedingsbodem	  zijn	  voor	  nieuwe	  termen.	  

Voor	  de	  archief-‐	  en	  erfgoedsector	  zal	  VIAA	  zich	  concreet	  richten	  op	  2	  trajecten:	  

1. Het	  efficiënte	  beheer	  van	  grote	  vocabularia	  omdat	  dit	  een	  noodzakelijke	  voorwaarde	  is	  
om	  een	  goede	  thesaurusfunctionaliteit	  uit	  te	  bouwen.	  VIAA	  zal	  dan	  ook	  investeren	  in	  een	  
software-‐oplossing	  om	  dit	  te	  realiseren.	  Hierbij	  wordt	  gekeken	  naar	  ondersteuning	  van	  
SKOS,	  maar	  ook	  voor	  andere	  gangbare	  (open)	  formaten.	  VIAA	  zal	  in	  eerste	  instantie	  
kijken	  naar	  bestaande	  thesauri	  en	  waar	  nodig	  leemtes	  invullen	  met	  een	  nieuw	  
vocabularium.	  
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2. De	  mapping	  van	  thesauri	  om	  concepten	  en	  categorieën	  te	  kunnen	  “vertalen”	  tussen	  de	  
thesauri	  van	  de	  verschillende	  stakeholders.	  Er	  wordt	  een	  onderzoekstraject	  opgestart	  
dat	  als	  doel	  heeft	  om	  technologie	  te	  ontwikkelen	  om	  de	  verschillende	  en	  vaak	  heel	  
verscheiden	  thesauri	  maximaal	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  met	  een	  minimum	  aan	  manuele	  
input.	  Het	  project	  “Thema”	  werd	  ingediend	  bij	  MiX.	  De	  media-‐,	  archief-‐	  en	  
erfgoedsectoren	  worden	  in	  dit	  traject	  betrokken,	  alsook	  Beeld	  en	  Geluid.	  

Bij	  de	  geschreven	  pers	  is	  er	  vooral	  nood	  aan	  homogene	  categorisering.	  Onder	  impuls	  van	  
Mediargus	  wordt	  nu	  werk	  gemaakt	  van	  een	  gemeenschappelijke	  categorisatietool	  voor	  
persartikels.	  Hiervoor	  wordt	  gebruikgemaakt	  van	  het	  IPTC	  Media	  Topics	  raamwerk.	  De	  
integratie	  met	  automatische	  extractie-‐tools	  zit	  eveneens	  binnen	  de	  scope	  van	  dit	  project.	  

	  

Alle	  deze	  vervolgtrajecten	  bouwen	  in	  meerdere	  of	  mindere	  mate	  verder	  op	  de	  bevindingen	  van	  
het	  Unified	  Thesaurus	  traject.	  VIAA	  en	  Mediargus	  wensen	  dan	  ook	  alle	  researchers	  en	  partners	  
te	  bedanken	  voor	  hun	  input.	  


