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Probleemachtergrond
In de voedingsmiddelenindustrie zijn voortdurend innovaties noodzakelijk om nieuwe markten te ontwikkelen en te
zorgen dat de producten aan de hoogste eisen op het gebied
van kwaliteit, veiligheid en gezondheid voldoen. De meeste
bedrijven hebben hiervoor de beschikking over een eigen R&D
organisatie maar kunnen ook een deel van hun werkzaamheden uitbesteden. Door overnames en fusies hebben deze bedrijven steeds meer een mondiaal karakter gekregen. Het gevolg
is dat de R&D programma’s steeds vaker worden uitgevoerd op
verschillende locaties. Dit kunnen grotere centrale laboratoria zijn maar ook regionale ontwikkelingsafdelingen, welke
er vaak op gericht zijn om in te spelen op de specifieke wensen
van de lokale markten.  
Als gevolg van de toenemende omvang van de onderzoek en
ontwikkelingsprogramma’s en verspreiding van de activiteiten
over verschillende locaties vraagt het vastleggen en opslaan van
de resultaten de nodige aandacht. Voor zover het de “high level”
conclusies van de werkzaamheden betreft, welke zijn vastgelegd in elektronische bestanden bieden de huidige document
management technieken inmiddels redelijke oplossingen. Ook
het koppelen en op afstand toegankelijk maken van documentverzamelingen is met de tegenwoordige netwerken geen groot
probleem meer. Zoekmachines als Lucene of K2 kunnen verder
indexeerbare content goed ontsluiten. De problemen ontstaan
wanneer men de onderliggende experimentele gegevens, de
“raw data”, wil terughalen, bij voorbeeld voor een nadere analyse of hergebruik. Vaak worden deze gegevens door de onderzoeker in lokale, niet voor derden toegankelijke systemen opgeslagen en zijn zo onzichtbaar voor de rest van de organisatie.
Na vertrek van de “data-eigenaar” moeten deze gegevens in het
algemeen als verloren worden beschouwd. Echter, ook als deze
data in centrale repositories (LIMS) wordt opgeslagen, dan nog
blijkt deze vaak moeilijk te traceren te zijn door het ontbreken
van een adequate beschrijving en het kader waarbinnen deze
zijn gegenereerd. Zo kunnen vooral databestanden die uitsluitend numerieke of audiovisuele gegevens bevatten zonder de
toevoeging van de juiste metadata, welke de betekenis en context beschrijven, eveneens als verloren worden beschouwd. Afgezet tegen de vaak aanzienlijke jaarlijkse investeringen in
R&D betekent dit een substantieel verlies van resultaten.
Om deze oorzaak van gegevensverlies te voorkomen en ook
bij zeer grote databestanden deze goed toegankelijk en doorzoekbaar te houden is onderzoek gedaan naar methoden voor
selectie en gebruik van metadata voor het annoteren van gegevens, zonder dat dit proces door de dataproducent als belasdecember 2008

tend wordt ervaren. Door bij dit annotatieproces gebruik te
maken van domeinspecifieke vocabulaires kan het zoekproces
veel efficiënter worden, waardoor tijd wordt gespaard (minder
irrelevante hits) en minder kennis verloren gaat. Deze zelfde
vocabulaires, aangevuld met synoniemen kunnen helpen bij
het opstellen van een zoekvraag en zo de resultaten van een
search, binnen zowel als buiten de eigen organisatie, aanzienlijk verbeteren. Dit artikel gaat over het opzetten van een dergelijke vocabulaire.
Aanpak
De R&D researcher vervult twee rollen rondom de verzameling expliciete kennis die in een organisatie aanwezig is. Als
zoeker is hij bezig om een zo groot mogelijke recall en precisie
bij een zo laag mogelijke inspanning te verkrijgen. Nu constateren we vaak dat geavanceerde zoektechnieken zoals autocompletion en query expansion toegevoegde waarde hebben boven
de rechttoe rechtaan stringsearch. De onderliggende vraag is
dus niet welke techniek het beste is maar hoe een goede vocabulaire te construeren die als doel heeft de onderzoeksrapporten van een
R&D afdeling goed te ontsluiten. Als aanbieder is de R&D researcher bezig om expliciete kennis te updaten en toe te voegen
aan de kennisverzameling van de organisatie (zoals door het
schrijven van een technisch rapport). Bij documenten die niet
de context waarin ze bedoeld zijn beschrijven (zoals databestanden) is het adequaat en consequent ‘taggen’ van informatie van groot belang. Hierdoor kan dit soort bestanden worden
gekoppeld aan de zoekvraag. Deze tags vormen een vocabulaire. Bij bestanden die wel informatie bevatten over de context
wordt vaak door organisaties gekozen om ook hier handmatige tagging door de aanbieder toe te staan of zelfs te verplichten. Belangrijk is dan te weten wat de toegevoegde waarde nu
eigenlijk is van deze handmatig toe te voegen keywords.
Onderzocht is hoe een domein vocabulaire te construeren.
Hierbij is gekeken naar een beheersbaar proces waarin de
domein expert het meest effectief ingezet kan worden, en naar
een incrementele verbetering van de huidige situatie.
Begonnen is met het inventariseren van de randvoorwaarden
die gelden voor een domein vocabulair dat bedoeld is voor het
ondersteunen van autocompletion, query expansion en manual tagging. Deze technieken bij te weinig of te veel zoekresultaten kan worden gekeken naar een meer algemene of meer specifieke term. Vandaar is het 1) noodzakelijk dat de termen in de
vocabulaire onderling met elkaar verbonden zijn. Voorbeelden
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hiervan zijn: term1 <has broader term> term2 (zoals ‘milk’
<has broader term> ‘dairy’), term3 <has narrower term> term4
(zoals ‘dairy’ <has narrower term> ‘milk’). Gekozen is voor het
gangbare formaat om thesauri uit te kunnen wisselen: het
SKOS formaat [http://www.w3.org/2004/02/skos/]. Aangezien
de gebruiker uiteindelijk bepaalt waarnaar gezocht wordt, is
het ideaal dat 2) elke zoekterm die een zinvolle relatie heeft
met (termen uit) een rapport in het vocabulaire voorkomen.
Als input zijn de logs gebruikt van de keywords die zoekende
researchers hebben gebruikt. Verder dienen 3) zoveel mogelijk
zinvolle termen (dus niet de stopwoorden) uit de full text corpus in de vocabulair voor te komen, dit zorgt ervoor dat er in
ieder geval connecties zijn tussen een zoekvraag en de full text
index. Daarnaast heeft 4) de betrokken organisatie zelf vaak
ook nog invloed op deze vocabulaire (organisational vocabulary). Dit zijn termen waarvan zij vinden dat deze belangrijk zijn
om vast te leggen (zoals b.v. welke protocollen er zijn gebruikt).
Tenslotte is het de uitdaging om 5) termen die niet bijdragen
tot het vinden van een rapport NIET in het vocabulaire op te
nemen. Bij het samenvoegen van beschikbare SKOS thesauri
loopt men het risico dat de zoeker wel termen uit het vocabulaire gebruikt bij query expansion maar dat het geen enkele
invloed heeft op het zoekresultaat.
Om het vocabulaire te construeren is de ROC methode (zie het
artikel Experts aan het stuur – Modelleren met ROC) als basis genomen. Als input voor het te construeren vocabulaire bestaat
er een lijst van de core termen, de zoektermen uit de logs en
een set van termen die de betreffende organisatie belangrijk
vindt. Daarnaast is er een collectie van losse SKOS thesauri
beschikbaar(waaronder AGROVOC, NALT, MESH, en GEMET).
Een paar uitbreidingen zijn gemaakt om dit toepasbaar te
maken voor dit probleem.
1) het aantal start concepten in het experiment is aanzienlijk
(in de tienduizenden), waardoor het voor een expert ondoenlijk
is deze met de hand te doorlopen. Als oplossing is gekozen om
aan elk seed concept een maat van belangrijkheid te koppelen.
Door deze seed concepten te ordenen volgens deze ‘ranking’,
kan de expert in volgorde van belangrijkheid de startconcepten laten processen. Op deze manier kan de expert ‘timeboxen’
en elke minuut die ter beschikking is effectief inzetten.
2) wanneer een startconcept kan worden gematcht met een
term uit de aanwezige SKOS thesauri (die dan in de ROC repository staan) zijn vrijwel altijd alle broader termen ook relevant
voor de proto ontology. Bij de huidige ROC methode dient de
expert alle gerelateerde termen zelf te accorderen. Hier worden deze broader termen automatisch toegevoegd.
De ranking van de startconcepten gebeurt nu bij de core termen door een functie te gebruiken die uitdrukt hoe onderscheidend een term is in een document. De zoektermen uit
de logfile zijn gerankt volgens de frequentie, en de termen uit
de organisational vocabulary hebben alle dezelfde ranking.
Vervolgens is over deze drie sets een functie losgelaten waaruit
de uiteindelijk één gerankte seed concept list ontstaat.
Het aangepaste ROC experiment wordt op dit moment uitgevoerd en loopt als volgt (zie Figuur 1):
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Figuur 1: Het cyclisch construeren van een domein vocabulaire door content, logs en de organisational vocabulary te gebruiken voor het genereren
van een ranked seed list. Deze lijst wordt tezamen met beschikbare SKOS
thesauri gebruikt in de aangepaste ROC methode. Dit proces levert een
(aangepaste) domein vocabulary op wat gebruikt kan worden in advanced
search methoden (zoals auto completion & query expansion) en in controlled tagging.

1)	de gerankte seedlist (startconceptenlijst) wordt gematched
met de SKOS thesauri in de ROC repository.
2)	de gematchte termen met hun broader terms worden toegevoegd aan de domain vocabulaire (proto-ontology).
3)	de niet gematchte termen worden in volgorde van belangrijkheid door de expert behandeld.
4)	Elke versie van het domain vocabulaire is meteen beschikbaar voor advanced search technieken en controlled tagging, aangezien dit beschikbaar is in een benaderbare RDF
repository.
Voorlopige conclusies
Het construeren van een domein vocabulaire voor het ondersteunen van het zoeken (autocompletion, query expansion)
en aanbieden (taggen) is een cyclisch, deels te automatiseren,
en een beheersbaar handmatig proces. Het is een cyclisch proces omdat het zoekgedrag en de expliciete kennisverzameling
voortdurend verandert en het domein vocabulaire constant
deze ontwikkelingen moet bijhouden, wil het dezelfde kwaliteit behouden. Het is een deels te automatiseren proces omdat
er door automatisch te matchen met bestaande vocabulaires
er al een aanzienlijke startset gegenereerd kan worden. Het is
een beheersbaar handmatig proces omdat ondanks de grote hoeveelheden startconcepten de expert zijn kostbare tijd effectief
inzet door, met de gerankte startconcepten, voortdurend met
de op dat moment met belangrijkste concept bezig is. Dit voortdurend geupdate ‘vocabulaire-op-maat’ kan voor de zoeker een
nuttige toevoeging zijn in het ontsluiten van documenten, en
geeft de aanbieder een hulpmiddel om gecontroleerde en zinvolle termen te gebruiken bij het handmatig taggen.
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