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Nederlandse samenvatting

Om de effecten van een crisis the verminderen, is het belangrijk zo snel mogelijk
informatie te verzamelen. Gewone mensen die betrokken zijn bij een crisissit-
uatie zijn tot op heden vaak genegeerd als bron van informatie. Tegenwoordig
worden ze steeds meer beschouwd als de echte ‘eerste reageerders’. In deze the-
sis wordt een raamwerk voorgesteld waarmee snel betrouwbare informatie van
gewone mensen over een crisissituatie kan worden verzameld. Dit raamwerk
is gerealiseerd in een toepassing: de Situation Awareness Question Generator
(SAQG). SAQG genereert automatisch vragen van een ontologie en gebruikt de
antwoorden om een situatie te bepalen. In dit raamwerk zijn vorm en inhoud
van vragen bepaald door de specifieke ontology die gebruikt wordt, zijn er ver-
schillende experimenten uitgevoerd om de ontologie die het meest geschikt is te
karakteriseren.

De centrale vraag in dit proefschrift is als volgt: Is het mogelijk automa-
tisch vragen te genereren die beantwoord kunnen worden op zo een manier door
gewone mensen dat de aard van een crisissituatie bepaald kan worden op een be-
trouwbare wijze? Deze algemene vraag is onderverdeeld in de volgende specifieke
onderzoeksvragen:

1. Wat is een geschikt raamwerk voor formalisatie van crisissituaties?

2. Gegeven een model om situaties te formaliseren, hoe kunnen we dit model
gebruiken om relevante vragen te genereren?

3. Welke methoden zijn geschikt voor het ontwikkelen van een domein spe-
cifieke ontologie voor crisis situaties?

4. Welke methoden kunnen gebruikt worden om overeenkomst tussen domein
specifieke ontologieën en natuurlijke categorisatie te meten?

5. Wat is de betrouwbaarheid van de antwoorden van gewone mensen op
automatisch gegenereerde vragen over situaties?

Om situaties te formaliseren gebruiken we Situation Theory dat een rijkere
structuur heeft dan andere gerelateerde formalismen en daardoor de moge-
lijkheid geeft tot een veel meer gedetailleerde representatie. In Situation Theory
worden situaties gerepresenteerd door (samengestelde) infons. Door gebruik te
maken van parameters kunnen infons abstraheren over verschillende mogelijke
situaties in de echte wereld. Om een ontologie te maken hebben we Situation
Theory vertaald naar Web Ontology Language (OWL). Hiervoor gebruikten we
Situation Theory Ontology en hebben dat verbeterd om het meer in overeen-
stemming te laten zijn met prinicipes van kennisrepresentatie.
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We hebben verschillende strategieën ontwikkeld om vragen automatisch te
genereren. Karakteristieken van een ontologie bepalen welke strategie geschikt
is. Wanneer de infons om een situatie te definiëren niet aan elkaar gerelateerd
zijn, wordt een nogal moeizame strategie gebruikt. Wanneer een situatie wordt
gedefinieerd door geparametriseerde infons is het afhankelijk van het type pa-
rameter welke strategie wordt gebruikt. Wanneer regels belangrijk zijn, wordt
hiervan gebruik gemaakt zodat sommige vragen niet meer gesteld hoeven te wor-
den. Voor een ontologie bestaande uit relaties gebaseerd op overerving wordt
weer een andere strategie gebruikt. Deze strategieën zijn gëımplementeerd in
SAQG, dat een algoritme gebruikt om een strategie te kiezen.

Voor een experiment dat moest uitwijzen welke rol mensen betrokken bij
een crisissituatie willen innemen, ontwikkelden we een ontologie die verschil-
lende rollen (Slachtoffer, Niet-Aktief, Waarnemer en Helper) representeert. Ver-
schillende scenario’s die een crisissituatie beschrijven, werden gepresenteerd aan
deelnemers. Nadat ze deze scenario’s hadden gelezen, beantwoordden de deel-
nemers vragen. De antwoorden werden gebruikt om de rol van elke deelne-
mer te bepalen. Het experiment toonde aan dat onze ontologie niet de vragen
genereerde die leidden tot de rollen die we voor ogen hadden. We concludeerden
dat onze ontologie niet overeenkwam met hoe gewone mensen mogelijke rollen
tijdens een crisissituatie categoriseren.

Voor het ontwikkelen van een andere ontologie, dit keer van auto ongevallen,
gebruikten we concepten genoemd door experts in relevante literatuur. Daar-
naast betrokken we concepten uit twee databases die worden gebruikt door pro-
fessionals op het gebied van auto ongevallen. Een experiment waarbij we SAQG
gebruikten, toonde aan dat deze ontologie wél de vragen genereerde waarbij deel-
nemers betrouwbare antwoorden gaven, d.w.z. de antwoorden kwamen overeen
met de werkelijke situatie.

Voor het karaktiseren van een ontologie die geschikt is voor het automatisch
genereren van vragen, hebben we drie verschillende ontologieën ontwikkeld. Een
pragmatisch-gebaseerde ontologie die we ontwikkelden uit een vocabulair, dat
door de Amsterdamse brandweer wordt gebruikt om meldingen die binnenkomen
bij 112 te categoriseren. Een expert-gebaseerde ontologie die we ontwikkelden
met behulp van twee ontologieën gecreëerd door enerzijds kennisexperts en an-
derzijds experts op het gebied van kunst. Een basic-level ontologie werd gecon-
strueerd van concepten en hun attributen die we eerder gevraagd hadden aan
gewone mensen. Door gebruik te maken van de attributen ontwikkelden we
een ontologie met behulp van een algoritme dat gebaseerd was op de basic-level
theorie van Rosch.

De bruikbaarheid van deze drie ontologieën werd gemeten in een raamwerk
waarin we de ontologieën evalueerden op basis van vier aspecten: a) de ontolo-
gie moet een structuur hebben die geschikt is voor het automatisch genereren
van vragen, b) de constructie van de ontologie moet efficiënt zijn, c) de ontolo-
gie moet compleet zijn en d) de ontologie moet overeenkomen met natuurlijke
categorisatie. Voor dit raamwerk hebben we verschillende bestaande metrieken
gebruikt zoals maximum padlengte, aantal concepten, entropie en het Ingve-
Miller getal. Daarnaast hebben we een nieuwe metriek ontwikkeld die we ’se-
mantische afstand validatie’ hebben genoemd. Dit metriek vergelijkt de afstand
van de concepten gemeten in padlengte met hoe deelnemers aan een experiment
deze afstand evalueren.

Van deze metrieken hebben we geleerd dat de expert-gebaseerde ontologie



een structuur heeft die het minst geschikt is voor het automatisch genereren van
vragen, omdat het een groot aantal concepten, de grootste padlengte, het hoog-
ste maximum aantal subconcepten en een hoge entropie heeft. De constructie
van de basic-level ontologie was het minst efficiënt omdat het verkrijgen van
de concepten en hun attributen veel werk vraagt. Het herontwikkelen van de
vocabulaire om een pragmatisch-gebaseerde ontologie te verkrijgen, kostte meer
tijd dan het toepassen van een algoritme zoals is gedaan bij het ontwikkelen van
een expert-gebaseerde ontologie. De expert-gebaseerde ontologie is het meest
compleet en de pragmatisch-gebaseerde ontologie het minst. Als het gaat om de
overeenkomst met natuurlijke categorisatie scoort de basic-level ontologie het
best.

Op basis van deze resultaten concludeerden we dat de meeste informatie
wordt verkregen wanneer een expert-based ontologie wordt gebruikt wanneer
deze wordt gebruikt door experts. Maar het aantal vragen zal groter zijn dan
indien een andere ontologie wordt gebruikt. De basic-level ontologie komt het
meest overeen met natuurlijk categorisatie, maar kost veel tijd om te ontwikke-
len. De pragmatisch-gebaseerde ontologie genereert het minst aantal vragen,
maar de hoeveelheid informatie die wordt verkregen is ook het minst.

Vervolgens hebben we een experiment uitgevoerd om dit raamwerk, m.u.v.
de efficiency van het ontwikkelen, te valideren. Deelnemers werden diverse
video’s getoond en zij moesten vragen beantwoorden om de situatie te bepalen.
In dit experiment werd aangetoond dat de basic-level ontologie het meest ge-
schikt is voor SAQG wanneer de vragen worden gesteld aan gewone mensen. De
expert-gebaseerde ontologie kan worden gebruikt wanneer meer gedetailleerde
informatie nodig is. Deze conclusie bevestigt de resultaten van het raamwerk.

Het antwoord op de algemene onderzoeksvraag is dat het mogelijk is automa-
tisch vragen te genereren over een situatie die betrouwbaar worden beantwoord
door gewone mensen. Gedurende het onderzoek kwamen we diverse vragen
tegen die aanleiding gaven tot discussie zoals welke criteria voor overeenkomst
met natuurlijke categorisatie zijn beschikbaar, kunnen andere bronnen gebruikt
worden het maken van een geschikte ontologie, hoe kan informatiewaarde of
entropie van een ontologie gemeten worden en of microblogs zoals Twitter ook
geschikt zijn voor het vergaren van informatie.


