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S A M E N VAT T I N G

Semantic Web technologie stelt cultureel-erfgoedinstellingen in staat
om data te publiceren, waarvan de betekenis is vastgelegd en welke
van context is voorzien door middel van externe bronnen. Beperkte
metadata over objecten, bedoeld voor het beheren van collecties, vormt
veelal de basis voor de gepubliceerde data. De uitgebreide informatie
waar tentoonstellingen normaal gezegd in voorzien, ontbreekt daar-
door voor gebruikers. Om dit probleem aan te pakken en de toegang
tot online collecties te verbeteren, zijn instellingen begonnen met het
verbeteren van objectbeschrijvingen. Crowdsourcing is een manier om
snel grote hoeveelheden beschrijvingen te verzamelen. Het blijft ech-
ter een uitdaging om de kwaliteit te borgen van informatie die door
crowdsourcing verkregen is. Dit geldt in het bijzonder voor annotatie-
taken die specifieke kennis vereisen. In deze dissertatie introduceren
we nichesourcing, een methode voor het uitvoeren van kennisinten-
sieve taken, waarbij gespecialiseerde groepen in het annotatieproces
worden betrokken. Deze dissertatie beschrijft een methode om met
behulp van nichesourcing objectbeschrijvingen te verrijken en te con-
textualiseren, waardoor online collecties beter toegankelijk worden.
Deze methode bestaat uit vijf stappen.

analyse van collectiedata De eerste stap van de methode
betreft de analyse van collectiedata. We kijken tijdens deze stap naar
de geschiktheid van het gekozen datamodel en het aantal verwijzin-
gen naar externe datasets. In hoofdstuk 2 analyseren we als casestudy
de Linked Data van het Rijksmuseum Amsterdam. De Rijksmuseum
collectie bestaat uit meer dan een miljoen objecten, waar op enig mo-
ment enkel een fractie kan worden tentoongesteld. Om ook de rest
van de collectie toegankelijk te maken, is het museum gestart met het
digitaliseren van objecten en het online publiceren van informatie.
De Linked Data van het museum bestaat uit 2.846.996 statements, die
351.814 objecten beschrijven, waarvan 207.441 een corresponderende
afbeelding hebben. De data wordt gebruikt om de collectie toeganke-
lijk en doorzoekbaar te maken, relevante objecten aan te raden en de
collectie te integreren met andere collecties.

Het Rijksmuseum gebruikt concepten van gestructureerde vocabu-
laires om objecten te beschrijven. Ondanks dat het museum er ook
voor kiest een eigen vocabulaire te onderhouden, wordt een toene-
mend aantal concepten gerelateerd aan externe datasets. De collectie-
data wordt gestructureerd met behulp van het Europeana Data Mo-
del. Niet alle aspecten van de objecten kunnen echter adequaat wor-
den beschreven met de door Europeana voorgeschreven elementen.
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Daarom bespreken we de uitdagingen van het modelleren en contex-
tualiseren van cultureel-erfgoeddata in het volgende hoofdstuk.

cultureel-erfgoeddata contextualiseren Een ontologie
maakt de betekenis van data expliciet, door middel van een gedeelde
conceptualisatie. Wanneer een cultureel-erfgoedinstelling Linked Data
wil publiceren, moet er worden gekozen welke ontologie het meest
geschikt is. Deze beslissing heeft gevolgen voor welke data er kan
worden opgenomen in de dataset, maar ook voor de structuur van de
resulterende Linked Data. In hoofdstuk 3 kijken we hoe ontologiën
gebruikt kunnen worden voor het structureren en representeren van
contextuele informatie over objecten in cultureel-erfgoedcollecties. We
bespreken uitdagingen op het gebied van data modelleren, met be-
trekking tot specialisatie, object- of gebeurtenisgerichte aanpakken,
tijd, representatie, perspectieven en onderwerpontsluiting. Elke uit-
daging illustreren we met de benaderingen van twee veel gebruikte
ontologiën in het cultureel-erfgoeddomein: het Europeana Data Mo-
del en het CIDOC Conceptual Reference Model.

Gebaseerd op bovenstaande uitdagingen, formuleren we zes ver-
eisten voor cultureel-erfgoedontologiën: 1) een ontologie kan worden
gespecialiseerd zonder dat de interoperabiliteit daar onder lijdt, 2) zo-
wel eigenschappen van objecten, als wel gebeurtenissen gerelateerd
aan objecten kunnen worden vastgelegd, 3) veranderingen als gevolg
van het verstrijken van tijd kunnen worden beschreven, 4) er kan on-
derscheid worden gemaakt tussen objecten en hun representaties, 5)
verschillende bronnen over hetzelfde object kunnen worden vastge-
legd en 6) objecten kunnen van context worden voorzien door middel
van onderwerpontsluiting. Instellingen kunnen een afgewogen keuze
maken over welke ontologie te gebruiken, wanneer ze deze vereisten
in overweging nemen.

nichesourcing De waarde van cultureel-erfgoeddata hangt af
van de kwaliteit en diversiteit van de beschrijvingen van collectieob-
jecten. In veel gevallen zijn al bestaande beschrijvingen niet geschikt
voor het ondersteunen van onderzoek of voor het online toeganke-
lijk maken van de collectie, waardoor extra annotaties nodig zijn. Het
uitvoeren van deze annotatietaken wordt bemoeilijkt doordat er vaak
domein-specifieke kennis voor nodig is. Waar crowdsourcing vaak
succesvol kan worden gebruikt voor het uitvoeren van eenvoudige
taken, is het vinden van mensen met de vereiste expertise voor het
uitvoeren van complexere taken vaak een uitdaging. Nichesourcing
lost dit probleem op door de expertise van bestaande groepen aan te
spreken.

In hoofdstuk 4 presenteren we Accurator: een methode voor het
uitvoeren van nichesourcing-campagnes, waarbij specifieke groepen
betrokken worden, evenementen worden georganiseerd en een online
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applicatie wordt gebruikt, aangepast aan het gekozen domein. Onze
bijdragen zijn: 1) een nichesourcing methodologie, 2) een annotatie-
applicatie voor experts, 3) validatie van de methodologie in drie case-
studies en 4) een dataset met de verzamelde annotaties. De casestu-
dies betreffen kunstwerken met vogelafbeeldingen, bijbelprenten en
afbeeldingen van mode. We vergelijken de kwaliteit en kwantiteit van
de verkregen annotaties en tonen daarmee aan dat de nichesourcing
methodologie in combinatie met de annotatie-applicatie gebruikt kan
worden voor het verzamelen van annotaties van hoge kwaliteit in
verschillende domeinen. Een gebruikersstudie toont aan dat de appli-
catie geschikt is voor domein-specifieke annotatietaken.

diversificatie van zoekresultaten In hoofdstuk 5 onder-
zoeken we of, en in welke mate, de verrijking van objectbeschrijvin-
gen in de vorm van Linked Data, exploratief zoeken mogelijk maakt.
Als casestudy gebruiken we de Linked Data van het Rijksmuseum,
gerelateerd aan verschillende gestructureerde vocabulaires. We pas-
sen een bestaand zoekalgoritme voor graafstructuren toe op de data,
welke verbanden vindt tussen een zoekterm en objecten. Daarna groe-
peert het algoritme soortgelijke objecten gebaseerd op de gevonden
verbanden. We gebruiken het aantal gevonden verbanden en de af-
stand tussen zoekterm en object als indicator voor diversiteit. De
zoektermen die we gebruiken zijn in de loop van een maand inge-
voerd door gebruikers van de website van het museum.

De resultaten tonen aan dat binnen dit domein de verrijking leidt
tot 1) een toename van het aantal zoekresultaten en 2) een toename
van de variatie in zoekresultaten. Onze hypothese is dat er twee fac-
toren invloed hebben op de geschiktheid van vocabulaires voor ex-
ploratief zoeken: 1) het aantal connecties tussen unieke concepten en
objecten en 2) de rijkdom van interne connecties tussen concepten
in vocabulaires. Deze vierde stap van de methode illustreert dat toe-
gevoegde betekenis in de vorm van gestructureerde vocabulaires ge-
bruikers kan helpen bij het verkennen van collecties en het bereiken
van objecten waarin zij geïnteresseerd zijn.

integratie van collecties Online collecties van verschillende
cultureel-erfgoedinstellingen bevatten vaak objecten die elkaar aan-
vullen, wat het integreren van heterogene collecties de moeite waard
maakt. In hoofdstuk 6 beschrijven we het DigiBird-systeem. Dit sys-
teem geeft gebruikers toegang tot vier verschillende collecties en ver-
eenvoudigt crowdsourcing initiatieven. Het systeem is ontworpen om
metadata van collectieobjecten op elkaar af te stemmen, crowdsour-
cing bijdragen onmiddellijk beschikbaar te maken en de voortgang
van crowdsourcing initiatieven in de gaten te houden op één centrale
plek.
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Het is uitdagend om data te harmoniseren van verschillende sys-
temen, welke gebruik maken van een veelvoud aan standaarden en
protocollen. De onderliggende data is onderhevig aan een continue
stroom van crowdsourcing bijdragen. Met het DigiBird-systeem kun-
nen instellingen beslissen om data in een vroeg stadium van het
crowdsourcing proces te gebruiken. Door het samen uitvoeren van
crowdsourcing initiatieven, kunnen benodigde middelen worden ge-
deeld en kan er inzicht worden verkregen in de tijd die nodig is
om goede resultaten te behalen. Met het gebruik van gestandaardi-
seerde datamodellen en annotaties uit gestructureerde vocabulaires,
illustreert het DigiBird-systeem de toegevoegde waarde van verrijkin-
gen en de voordelen van Linked Data voor collectie integratie.

conclusie In deze dissertatie presenteren we een methode voor
het contextualiseren en verrijken van cultureel-erfgoedcollecties, om
daarmee exploratief zoeken en collectie-integratie mogelijk te maken.
Musea met soortgelijke collecties als het Rijksmuseum zullen de me-
thode kunnen toepassen zonder dat grote aanpassingen nodig zijn.
We verwachten dat veel van de stappen van deze methode ook in
andere domeinen toepasbaar zijn. Het uitdragen van kwalitatieve
informatie over objecten is onderdeel van de missie van cultureel-
erfgoedinstellingen. Instellingen die rijke, gecontextualiseerde data
online willen publiceren, moeten een inschatting maken van de kwa-
liteit van beschikbare externe vocabulaires en efficiënte methodes vin-
den om collectiedata te relateren aan deze nieuwe bronnen. Niche-
sourcing is één van deze methodes, welke instellingen in staat stelt
om op een nieuwe manier het publiek te betrekken. Om mensen te
motiveren is het van belang dat ze weten dat hun werk er toe doet.
In onze systemen laten wij direct de invloed zien van annotaties op
zoekfunctionaliteit en de mogelijkheid tot collectie integratie, waar-
mee we de kracht van crowdsourcing en Linked Data benadrukken.
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