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Samenvatting: Conversie en Integratie van
Vocabulaires voor het Semantisch Web

Al eeuwen verzamelen bibliotheken, musea en andere archieven objecten als boeken, schilderijen,
standbeelden enzovoorts. Om zulke collecties te ontsluiten worden de objecten door archivarissen
omschreven middels hun titel, auteur, onderwerpen, materialen en andere attributen. Dit proces
wordt “indexeren” genoemd en vereenvoudigt het proces van zoeken door collecties. Een objec-
tomschrijving bestaat uit een set van attribuut-waarde paren. Zo’n beschrijving kan bijvoorbeeld
bestaan uit auteur=Rembrandt, titel=Anatomieles, datum=1632, type=schilderij, onderwerp =
groepsportret. Zulke beschrijvingen worden ook wel metadata genoemd (gegevens over het eigen-
lijke object).

De waarden in de paren komen meestal uit vocabulaires. Vocabulaires zijn lijsten concepten
met definities en spelen een sleutelrol in indexeren en zoeken. Ten eerste vormen ze een set van
concepten waarvan de archivarissen het over eens zijn dat ze nuttig zijn voor het beschrijven van
de objecten. Ten tweede geven concepten de mogelijkheid om synoniemen aan elkaar te koppelen
(bv. “clair-obscure” en “chiaruscuro” welke beide refereren aan de schilderstijl van Rembrandt).
Ten derde wordt aan concepten een unieke code toegekend, die het mogelijk maakt om het juiste
concept aan een object toe te kennen zelfs als het concept een ambigue term heeft (bv. “schilderen”
als het aanbrengen van een beschermlaag op een object tegenover “schilderen” als het weergeven
van een expressief of communicatief beeld). Ten vierde worden concepten vaak in een hierarchie
onder elkaar geplaatst (bv. “origami” onder “Japanse kunst”) waardoor zoeken naar Japanse kunst
ook boeken over origami zal opleveren.

Instituten geven gewoonlijk een aantal vocabulaires aan dat gebruikt kan worden, maar ook de
attributen die toegepast kunnen worden. Attributen worden ook wel elementen genoemd, en de set
van toegestane attributen heet het metadata element set.

Met de opkomst van het Web zijn mensen en instituten hun informatie gaan delen. Dit heeft
het potentiële voordeel dat alle informatie over een bepaald onderwerp, zeg de schilderijen van
Vincent van Gogh, kunnen worden opgezocht alsof ze in één systeem waren opgeslagen. Hier-
voor is het noodzakelijk dat de data geı̈ntegreerd is: het moet voldoen aan een bepaald formaat en
structuur dat het zoeksysteem kan verwerken. Twee obstakels voor integratie zijn de verschillende
formaten die gebruikt worden (het syntactische integratieprobleem) en verschillende termen voor
gelijkende concepten (het semantische integratie probleem). Een voorbeeld van het laatste is wan-
neer het ene instituut de term “clair-obscure” gebruikt en het andere de term “chiaroscuro”. Een
ander voorbeeld is wanneer het ene instituut een metadata element gebruikt met de naam “maker”
en het andere een element met de naam “auteur”. Deze concepten en elementen zijn zeer vergeli-
jkbaar en een zoekopdracht naar clair-obscure schilderijen van Rembrandt zal beide concepten en
elementen moeten gebruiken in de opdrachtformulering.
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Het Semantisch Web is een onderzoeksgebied dat bepaalde oplossingen voor deze problemen
voorstelt. Ten eerste stelt het voor een familie van representatietalen in te zetten die RDF als
onderliggend model gebruiken (RDFS en de verschillende versies van OWL). Conversie van data
naar deze talen lost een substantieel deel van het syntactische integratieprobleem op. Ten tweede
hebben de talen een paar simpele mechanismen om vergelijkbare concepten aan elkaar te relateren,
wat een deel van het semantische integratieprobleem oplost. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uit
te drukken dat “maker” en “auteur” equivalent aan elkaar zijn, zodat een zoekopdracht op één van
beide elementen automatisch ook resultaten opvraagt via het andere element.

In dit proefschrift nemen we aan dat de aanpak en talen voorgesteld door de Semantisch Web
onderzoekers bruikbaar zijn om integratie mogelijk te maken, en trachten ze toe te passen op het
terrein van cultureel erfgoed. Het probleem van het converteren van originele data sets naar RD-
F/OWL is nog niet veel onderzocht. In dit proefschrift richten we ons vooral op de conversie van
vocabulaires. De probleemomschrijving is als volgt: Hoe kunnen bestaande vocabulaires beschik-
baar worden gemaakt voor Semantisch Web applicaties? Obstakels daarbij zijn wat de betekenis is
van het originele syntactische formaat waarin het vocabulaire is gerepresenteerd, het conceptuele
model dat achter het ontwerp van het vocabulaire schuil gaat begrijpen, het conceptuele model
verbinden met het conceptuele model van RDF/OWL, en het vinden van een afdoende manier
om de ene in de andere om te zetten. Deze taken zijn moeilijk te automatiseren, terwijl de vraag
naar goede conversies de komende jaren zal gaan stijgen. Daarom richt dit proefschrift zich op
het ontwikkelen van methoden voor de conversie van vocabulaires. Methodes zijn stapsgewijze
processen met richtlijnen die door mensen uitgevoerd kunnen worden om een conversie tot stand
te brengen. Er moeten tijdens dit proces verschillende beslissingen genomen worden die het ein-
dresultaat beı̈nvloeden. Conversie kan uitgevoerd worden voor gebruik in een bepaalde applicatie,
maar het proces kan er ook op gericht zijn om een vocabulaire zo compleet en herbruikbaar mo-
gelijk te converteren voor welke applicatie dan ook. De voornaamste bijdrage van dit proefschrift
is het ontwikkelen van twee methoden die zich apart op deze situaties richten.

In hoofdstuk 2 ontwikkelen we een eerste versie van een generieke methode voor conversie.
De aanname is dat een waarheidsgetrouwe en complete conversie van een vocabulaire resulteert
in een representatie die voor de meeste applicaties herbruikbaar is. Een methode bestaande uit
verschillende stappen en richtlijnen werd opgesteld, en daarna getest in twee studies: conversies
van de MeSH en WordNet vocabulaires. Deze hielpen de methode te verbeteren; ze toonden
welke extra richtlijnen nodig waren om deze gevallen adequaat te verwerken. We kozen met
opzet twee complexe vocabulaires zodat een breed spectrum aan vocabulaire eigenschappen kon
worden behandeld. Twee op maat gesneden schema’s en complete conversies van de inhoud van
de vocabulaires naar deze schema’s was het resultaat.

Een andere manier om vocabulaires te converteren op een manier die bruikbaar is voor een
breed spectrum aan applicaties is om een standaard, breed gedragen schema te gebruiken. In
hoofdstuk 3 ontwikkelden we een methode gericht op de nieuwe SKOS standaard. We kozen drie
vocabulaires als toepassingsstudies: een simpele (GTAA), matig ingewikkelde (IPSV) en complex
geval (MeSH). De bevindingen waren dat SKOS bruikbaar was voor het converteren van GTAA
en IPSV (gebruik makend van de mogelijkheid in RDF/OWL om een schema te specialiseren),
maar MeSH kon niet compleet vertaald worden omdat SKOS niet toestaat om een de termen van
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een concept als zelfstandige instanties te representeren.
In hoofdstuk 4 keerden we terug naar het probleem van generieke conversies zoals we dat be-

naderden in hoofdstuk 2. De aanname dat gebruik van onze methode resulteert in vocabulaires die
geschikt zijn voor veel applicaties werd getest door het vergelijken van onze generieke conversie
van WordNet met een conversie ontwikkeld met specifieke toepassingen binnen een applicatie in
gedachten (binnen de W3C Semantic Web Best Practices Working Group). De vergelijking van
de twee Wordnets liet zien hoe onze generieke methode moest worden aangepast om te kunnen
voorzien in de behoeften van een breder spectrum aan applicaties. Een andere uitkomst was echter
dat een generieke methode niet altijd in alle behoeften kan voorzien, omdat het nodig kan zijn om
informatie uit het originele vocabulaire weg te laten of anders te structureren dan in de originele
bron. We verbeterden ook de WordNet conversie naar SKOS, door het toepassen van een nieuwe
SKOS extensie die wel toestaat dat concept termen als instanties worden gerepresenteerd.

Met behulp van de resultaten van hoofdstuk 4 ontwikkelden we een nieuwe methode gericht
op conversies voor specifieke applicaties in hoofdstuk 5. De generieke methode werd aangepast
door nieuwe stappen te introduceren die ontwerpeisen en toepassingsscenarios vastleggen. Het
principe van volledige en waarheidsgetrouwe conversie werd losgelaten. De studie bestond dit
maal uit de Multimedian E-Culture zoek- en weergavesysteem, waarvoor de AAT, TGN en ULAN
vocabulaires werden geconverteerd. Deze studie wees uit dat de conversies die het E-Culture team
zelf had gemaakt enkele stukken informatie misten die nodig waren in de toepassingsscenarios.

In hoofdstuk 6 zetten we het onderzoek naar conversies voor specifieke applicaties voort. We
concentreerden ons op zogenaamde alignment applicaties, die twee of meer vocabulaires in RD-
F/OWL als invoer nemen en “mappings” tussen vergelijkbare concepten in de vocabulaires pro-
duceren (de mappings heten tezamen een “alignment”). Onze analyse liet zien dat deze applicaties
niet om kunnen gaan met vocabulaires zoals geproduceerd door onze methodes. We presenteer-
den een conversie techniek om dit probleem te verhelpen. De analyse is onderdeel van een studie
naar nieuwe technieken om de kwaliteit van een alignment te evalueren. Alignment is een pri-
mair ingredient van integratie zoals gepropageerd door de Semantisch Web onderzoekswereld. De
uitkomst van de studie is dat de door ons voorgestelde technieken een betere weergave van de
kwaliteit van een alignment geven wanneer de alignment gebruikt moet worden in een bepaalde
toepassen (ten opzichte van bestaande evaluatie technieken).

Integratie van collecties is gebaseeerd op integratie van zowel vocabulaires als metadata el-
ement sets. In hoofdstuk 7 bestudeerden we hoe we bestaande metadata element sets gerepre-
senteerd kunnen worden in RDF/OWL op een manier die interoperabel is met vocabulaires zoals
geproduceerd door onze methoden. De bestudeerde metadata element set heet VRA en is gericht
op cultureel erfgoed. We lieten zien hoe VRA kan worden geı̈mplementeerd als een specialisatie
van de meer generieke Dublin Core element set. Het verbinden van VRA met Dublin Core maakt
integratie van collecties uit verschillende domeinen mogelijk (televisie archieven, bibliotheken,
etcetera) voor gebruik in één zoeksysteem. We lieten ook zien VRA gespecialiseerd kan worden
om weer te geven dat bv. het Rijksmuseum ULAN gebruikt als waardebereik voor het “auteur”
element (we noemen dit collectie-specifieke waardebereiken).

Resumerend, dit proefschrift draagt bij aan de integratie van metadata collecties op drie ma-
nieren. Ten eerste en primair door de ontwikkeling van methodes voor conversie van vocabulaires
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en een aantal daadwerkelijke conversies uitgevoerd met behulp van de methoden. Ten tweede,
door te onderzoeken hoe metadata schema’s gerepresenteerd kunnen worden op een manier die
het toelaat ze samen te gebruiken met vocabulaire representaties zoals geproduceerd met onze
methoden. Ten derde, door de studie naar hoe de kwaliteit van alignments beter kan worden
ingeschat met betrekking tot specifieke applicaties.


