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Het onderwerp van dit proefschri! is a"eelding van ontologieën, het leggen van verbin-
dingen tussen vocabulaires.

Het world wide web hee! demanier waarop informatie overgedragen wordt veranderd
door de toegang tot informatie te democratiseren. Iedereen kan op het web aan iedereen
informatie aanbieden vanaf zijn eigen computer. Dit hee! hetmogelijk gemaakt eenvoudig
tegelijkertijd informatie te ontlenen aan verscheidene bronnen, bijvoorbeeld bibliotheken,
weersdiensten of boekwinkels, zonder dat je fysiek hoe! te reizen. Dit nieuwe gemak hee!
het haalbaar gemaakt om verscheidene collecties te combineren voor taken als gedistribu-
eerd zoeken.

In de praktijkwordt het combineren van collecties bemoeilijkt door het feit dat objecten
in verschillende collecties beschreven worden met andere vocabulaires, elk met zijn eigen
kijk op het domein. De manieren van beschrijven kunnen op velerlei manieren van elkaar
verschillen. Er kan een andere taal gebruikt worden; er kunnen verschillendewoorden voor
de zelfde dingen gebruikt worden (bijvoorbeeld ander jargon); er kan vanuit een ander
perspectief beschreven worden (bijvoorbeeld insuline als hormoon of als eiwit) en er kan
een verschil van mening zijn over de betekenis (bijvoorbeeld als er een verschil is tussen
de ervaring van de partijen of als er verschillend idioom gebruikt wordt). Deze verschillen
introduceren een semantische kloof tussen de collecties, die overbrugd dient te worden,
voordat de collecties zonder conflicten gecombineerd kunnen worden. Vroeger was het
gebruikelijk dit te doen door de vocabulaires samen te voegen tot één nieuw vocabulaire.
In dit proefschri! onderzoeken we de mogelijkheid om a"eelding te gebruiken om de
kloof tussen de vocabulaires te overbruggen.

De afgelopen jaren is het onderzoeksveld van ontologie-a"eelding snel volwassen ge-
worden. Er zijn veel a"eeldingstechnieken ontwikkeld. Veel organisaties, vooral biblio-
theken en musea, hebben a"eeldingsprojecten opgezet om de ontologieën (meestal een-
voudige vocabulaires, thesauri, of classificatieschema’s) die ze gebruiken voor het beschrij-
ven van hun collecties te verbinden. Sinds #$$% hee! het Ontology Alignment Evaluation
Initiative (OAEI) een groeiend aantal sterk uiteenlopende a"eeldingstaken georganiseerd
om de kwaliteit van a"eeldingstechnieken in verschillende omstandigheden te evalueren.
De taken variëren van het verbinden van eenvoudig gestructureerde webdirectory’s tot rij-
ke medische ontologieën.

Het werk in dit proefschri! draagt op de volgendemanieren bij aan het onderzoeksveld
van ontologie-a"eelding.

We breiden het scala van ontologie-a"eeldingstechnieken uit. De meeste bestaande
a"eeldingstechnieken dienen voor het vinden van equivalentierelaties alleen gebruikma-
kend van de ontologieën als invoer. Wij opperen aanvullende methoden voor het vinden
van subklasse- en deel-geheelrelaties in tekstuele achtergrondkennis, bijvoorbeeld webpa-
gina’s of woordenboeken.
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We zetten vergelijkende evaluatietaken op voor a"eeldingstechnieken. De meeste af-
beeldingsprojecten hebben betrekking op bibliotheekcollecties die gëındexeerd zijn met
grote thesauri. Wij introduceren twee taken bij het OAEI, de voedsel- en milieutaken, om
de kwaliteit van a"eeldingstechnieken te meten op het a"eelden van de thesauri van het
Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten van Amerika (de thesaurus NALT), de
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (AGROVOC), en het Europees
Milieuagentschap (GEMET). We meten en vergelijken de prestaties van zeven a"eeld-
ingssystemen die aan deze taken deelnemen. We onderzoeken factoren die de prestaties
bëınvloeden van de verscheidene technieken die iin deze systemen gëımplementeerd zijn.

Kenmerkend voor veel thesauri, en in het bijzonder de thesauri binnen de voedsel- en
milieutaken van het OAEI, is hun grote omvang. In dit proefschri! beschrijven we een
methode om door middel van steekproeven de kwaliteit van een ontologie-a"eelding te
schatten. Ditmaakt het haalbaar a"eeldingstechnieken te vergelijken op grote ontologieën.

In het OAEI worden automatische ontologie-afbeeldingssystemen met elkaar verge-
leken. Hierdoor kunnen we concluderen welke technieken in bepaalde omstandigheden
beter werken dan andere. We kunnen alleen niets concluderen over de verhouding van
deze technieken tot menselijke experts. Het gros van het a"eeldingswerk wordt vandaag
de dag door mensen uitgevoerd. Om te kunnen concluderen hoe automatische technieken
het in de praktijk zouden doen, bekijken we het verschil tussen een handmatig gemaakte
a"eelding (die tussen de AGROVOC thesaurus en de thesaurus van deDuitse nationale bi-
bliotheek, de Schlagwortnormdatei) en de automatisch gemaakte a"eeldingen uit de voed-
seltaak van het OAEI.

De evaluatietaken van het OAEI houden er geen rekening mee welke delen van een af-
beelding nuttig zijn in de praktijk. De meeste taken zijn gebaseerd op de veronderstelling
dat elke verbinding even waardevol is. In de praktijk geldt dit niet. Een gemiddeld geval is
nog geen typerend geval. In dit proefschri! beschrijven we een methode om steekproeven
te nemen die typerend gebruik vertegenwoordigt.We passen dezemethode toe op de voed-
seltaak van het OAEI om een aanvullend resultaat te leveren naast de schatting van het
gemiddelde gedrag van de systemen.

De onderzoeksvragen die in dit proefschri! behandeld worden, gaan over de kwaliteit
en toepasbaarheid van ontologie-a"eelding in de praktijk. We ondervinden dat ontologie-
a"eelding nu al e&ectief ingezet kan worden om handwerk gedeeltelijk te automatiseren.
Verder concluderen wij dat taakspecifieke evaluatietechnieken het meest geschikt zijn voor
de evaluatie van ontologie-a"eelding, omdat de ervaring van de kwaliteit van een a"eeld-
ing grotendeels a'angt van kenmerken van het domein en het soort probleem dat je pro-
beert op te lossen.

We sluiten het proefschri! af met advies aan toekomstige gebruikers van a"eelding-
stechnieken hoe zij een a"eeldingsproject kunnen opzetten en we geven andere onder-
zoekers suggesties over veelbelovende onderwerpen voor toekomstig onderzoek.


