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Martijn Spitters en Joop van Gent

Adjust

Automatische thesauriële ontsluiting van
grote hoeveelheden krantenartikelen

Bij TNO in Delft heeft intensief onderzoek naar taalkundige intelligentie en machine

learning onlangs geleid tot de implementatie van Adjust, een computersysteem dat

in staat is om ongeziene krantenartikelen volautomatisch en razendsnel te

classificeren. Een toelichting op het prototype door de bouwers van het systeem.

“De tetrachorische correlatiecoëfficiënt is vergelijkbaar
met de biseriële correlatie en wordt gebruikt in het geval
van twee variabelen met intervalschalen die beide kunst-
matig gedichotomiseerd worden. Bij voorbeeld bij het ont-
wikkelen van persoonlijkheidsvragen-lijsten met dicho-
toom gescoorde items is men geïnteresseerd in de correla-
ties tussen de scores op ieder tweetal items uit de lijst
(item-intercorrelaties).” (Van den Brink en Koele, 1993)

ALS LEZER VAN dit tijdschrift zult u vast overvallen zijn
door bovenstaand citaat. Vrees niet, dit artikel heeft

geen hoog wiskundig gehalte. Dat kunnen we u – en ons-
zelf – niet aandoen. Wij willen u over dit citaat slechts
twee vragen stellen, dat is alles.
De eerste vraag luidt: ‘Waar gaat dit citaat over?’, waarbij
‘gaan over’ ruim geïnterpreteerd mag worden. Er mag
zelfs gekozen worden: gaat dit document over chemie,
nano-fysica, statistiek, genetica, of  popmuziek?
De tweede vraag luidt: ‘Begrijpt u de inhoud van boven-
staande passage?’

We gokken erop dat u de eerste vraag juist heeft beant-
woord. Zo moeilijk was hij immers niet. De klasse popmu-
ziek heeft u hoogstwaarschijnlijk onmiddellijk uit het lijstje
mogelijkheden geschrapt. Vervolgens las u de eerste zin
van het citaat nog eens vluchtig door, waarna u ook geneti-
ca en chemie liet afvallen. Aan de termen ‘correlatie-
coëfficiënt’, ‘correlatie’ en ‘variabele’ zag u namelijk dat
het hier om statistiek gaat. Misschien weet u niet eens wat
nano-fysica precies inhoudt, tóch wist u dat de passage niet
tot deze categorie behoort. U associeert bepaalde termen
uit het citaat met statistiek.
Tenzij u een specialist bent op het gebied van datareductie
(een onderdeel van statistiek) en dus de exacte betekenis
kent van complexe termen of frasen als ‘tetrachorische cor-
relatie-coëfficiënt’ en ‘biseriële correlatie’, luidt uw ant-
woord op de tweede vraag hoogstwaarschijnlijk en zeer be-
grijpelijk “nee”. Een mens kan weten waar een bepaalde
tekst over gaat, terwijl deze persoon diezelfde tekst niet
begrijpt en niet uit kan leggen aan een ander.
Met bovenstaand voorbeeld willen we aantonen, dat we
een stukje tekst niet noodzakelijk hoeven te begrijpen om
het te kunnen bestempelen als behorende tot een bepaald

onderwerp. We putten uit onze individuele wereldkennis,
die opgeslagen ligt in onze hersenen. De mens wordt iede-
re dag weer bedolven onder enorm grote hoeveelheden in-
formatie, in de vorm van tekst, geluid of beeld. Onze ken-
nis ontwikkelt zich daardoor voortdurend. Ten gevolge
van indrukken die men – bijvoorbeeld op de middelbare
school, of tijdens opleiding of werkervaring – heeft opge-
daan, zijn termen als ‘correlatie’ en ‘regressie’ in het ge-
heugen verbonden met het bredere begrip ‘statistiek’.

Het is algemeen bekend dat computers nog steeds niet in
staat zijn de inhoud van een tekst te begrijpen. Als weten-
schappers op het gebied van kunstmatige intelligentie en
taaltechnologie kunnen we u verzekeren dat dit voorlopig
ook niet zal gebeuren. Zoals we in bovenstaand voorbeeld
hebben trachten aan te tonen, is ‘begrijpen’ echter geen
noodzaak voor het classificeren van teksten. Alles wat we
nodig hebben is ‘kennis’ in de vorm van relaties. Als we
een computer dus eenvoudigweg leren dat termen als
‘bomaanslag’, ‘daders’, ‘slachtoffers’ en ‘IRA’ typische indi-
catoren zijn voor het nieuwsdomein ‘aanslagen’ en dat ‘Jo-
han Cruijff’, ‘doelpunt’, ‘grasmat’ en ‘hooligans’ gerela-
teerd zijn aan het onderwerp ‘voetbal’, dan zou een simpe-
le analyse van een nieuwe tekst (termdetectie) genoeg zijn
om deze te kunnen classificeren als wel of niet behorende
tot een van deze twee categorieën. Dit is uiteraard een erg
eenvoudig voorbeeld, maar het illustreert wel de basisme-
thodiek van Adjust, een computersysteem dat in staat is on-
geziene krantenartikelen volautomatisch en razendsnel te
classificeren.

Wereldkennis
Een geroutineerd documentalist zou een krantenberichtje
over een steekpartij wellicht onder ‘zinloos geweld’ rang-
schikken of onder ‘criminaliteit’, ook als deze termen niet
letterlijk in het bericht voorkomen. Tot voor kort was au-
tomatisering van een dergelijke geavanceerde vorm van
ontsluiting nog niet gerealiseerd. Bij TNO heeft intensief
onderzoek naar taalkundige intelligentie en machine lear-
ning (zie kader) onlangs echter geleid tot de implementatie
van een systeem dat dit wél kan. Adjust, gebouwd door
medewerkers van de divisie Informatiesystemen van
TNO-TPD, is het prototype van een systeem voor de au-
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tomatische thesauriële ontsluiting van grote hoeveelheden
Nederlandse of Engelse krantenartikelen (op dit moment
wordt ook gewerkt aan een Adjust voor het Italiaans,
Frans, Duits en Spaans).
Met behulp van een statistische gelijkheidsmetriek verge-
lijkt het systeem de inhoud van een nieuw krantenbericht
met documentrepresentaties die in het geheugen liggen
opgeslagen. Deze set opgeslagen documentrepresentaties
wordt ook wel de trainingset genoemd. Dit is de wereld-
kennis van het systeem. Iedere documentrepresentatie die
in het geheugen ligt opgeslagen, is verbonden met één of
meerdere klassen uit een grote, hiërarchisch gestructureer-
de thesaurus. Adjust haalt haar kennis uit een thesaurus,
bestaande uit ongeveer tweeduizend categorieën en een
(volgens deze thesaurus) door documentalisten manueel
geclassificeerde set van zevenentwintigduizend krantenar-
tikelen. Deze kennis, die vereist is voor een accurate wer-
king van het systeem, is door een klant aan TNO geleverd.
Via het world wide web (http://twentyone.tpd.tno.nl/ad-
just/) is een demonstratieversie beschikbaar. Figuur 1 geeft
een impressie van deze demonstrator.

Bill Clinton rookt sigaren
De testresultaten van Adjust zijn tot op heden indrukwek-
kend te noemen. Na uitvoering van verscheidene tests met
nieuwe, zeer recente krantenartikelen, kunnen we conclu-
deren dat het systeem op dit moment in staat is ongeveer
tachtig procent van de ongeziene documenten correct te
classificeren. Beschouw het volgende tekstfragment, af-
komstig uit een krantenartikel in de Volkskrant van 16 au-
gustus 1999:

“Vredesproces zakt weg in moeras van stijfkoppigheid
De woede van Gerry Adams is gespeeld. Want de ver-
liezers in Noord-Ierland zijn de unionisten, die zich met
hun onbuigzaamheid steeds verder in de nesten werken.
Hun ‘God behoede de koningin’ klinkt als een klaaglied.
David Trimble waarschuwde er vorig jaar al voor, bij de
aanvaarding van zijn Nobelprijs voor de Vrede: het eer-
betoon kwam misschien een beetje vroeg. Want er was
in Noord-Ierland per slot van rekening nog niet meer
dan een blauwdruk voor vrede, het Goede Vrijdag-ak-
koord, en van echte vrede was nog geen sprake.”

Bovenstaand tekstfragment wordt door Adjust als volgt
geclassificeerd:

25 Noord-Ierland
15 vredesvraagstukken

5 IRA

Ondanks het feit dat de termen ‘vredesvraagstukken’ en
‘IRA’ in het geheel niet in het stukje tekst voorkomen,
worden ze toch als voorname klassen geretourneerd. De
cijfers voor de klassen geven aan hoe zeker het systeem is
over de betreffende klasse voor het tekstfragment.

Beschouw nu het tweede voorbeeld:
“Bill Clinton rookt een sigaar.”

Dit zinnetje, bestaande uit slechts vijf woorden, wordt ge-
heel terecht geassocieerd met de volgende categorieën:

11 Affaires Clinton
 5 Verenigde Staten

 4 tabaksindustrie

De naam ‘Bill Clinton’ en het zelfstandig naamwoord ‘si-
gaar’ lijken tezamen veel voor te komen in teksten over de
welbekende Lewinsky-affaire, welke voornamelijk verant-
woordelijk is voor het ontstaan van een nieuwe categorie
in de thesaurus: “Affaires Clinton”. Uiteraard is ook de
klasse ‘tabaksindustrie’ hier op zijn plaats. De termen
‘rookt’ en ‘sigaar’ zijn verantwoordelijk voor de toeken-
ning van deze klasse. Om optimale resultaten te kunnen
bereiken, moet het ongeziene document, afhankelijk van
de complexiteit van haar onderwerp, natuurlijk wel wat
langer zijn dan slechts één zin. Indien bovenstaand zinne-
tje in een tekst over de Lewinsky-affaire zou worden ge-
plaatst, zal de klasse ‘tabaksindustrie’ niet worden gere-
tourneerd. Wanneer de context over de gezondheidsrisi-
co’s van roken handelt, zal de klasse ‘Affaires Clinton’ een
veel minder belangrijke rol toegekend worden. Dit heeft
alles te maken met de wijze waarop Adjust de indicatie-
waarde van een bepaalde term voor een bepaalde klasse

Figuur 1. De interface van de Adjust demonstrator op Internet

Machine Learning voor Information Retrieval

Vaak spreekt men ten onrechte over ‘intelligente systemen’. De
geboden intelligentie is vaak flinterdun. Een heel jong en veelbelovend
wetenschapsgebied dat hier verandering in lijkt te gaan brengen, is
dat van Machine Learning. Onderzoekers in dit wetenschapsveld
houden zich bezig met de vraag hoe computerprogramma’s kunnen
worden gemaakt die automatisch hun taak beter gaan uitvoeren door
te leren van voorbeeldmateriaal. In het geval van Adjust wordt er dus
geleerd van voorbeelddocumenten, zodat het systeem nieuwe
documenten hiermee kan vergelijken en vervolgens classificeren.
Over het algemeen geldt voor dergelijke leersystemen dat ze hun taak
beter kunnen uitvoeren naarmate er meer voorbeeldmateriaal
voorhanden is. Er zijn inmiddels vele verschillende leertechnieken
ontwikkeld, die op uiteenlopende wijze overeenkomsten en verschillen
afleiden. Sommige machine learning-algoritmen maken een model
van de voorbeelddata, bijvoorbeeld in de vorm van een beslisboom of
een set regels. Aan de hand van zo’n model kunnen vervolgens
nieuwe instanties worden geclassificeerd. Andere algoritmen houden
alle voorbeelden in hun geheugen en zoeken simpelweg de meest
gelijkende voorbeelden terug. Aan de hand van de klassen van deze
teruggebrachte voorbeelden, wordt de nieuwe instantie geclassifi-
ceerd. Met goede voorbeelddata, zoals de documentset en de
thesaurus waarop Adjust is getraind, kan een lerend systeem een zeer
hoge mate van accuraatheid bereiken.
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berekent. Het systeem maakt tijdens de training gebruik
van de frequentieverdeling van woorden in de voorbeeld-
documenten: hoe vaker een woord immers voorkomt, hoe
belangrijker, maar naarmate een woord in meerdere docu-
menten voorkomt, wordt het juist weer onbelangrijker
(denk aan lidwoorden of voorzetsels). Dergelijke statis-
tische informatie wordt samen met taalkundige kennis ge-
bruikt om te bepalen welke termen en termcombinaties
kenmerkend zijn voor een bepaalde klasse.

We hebben verscheidene vergelijkingstests uitgevoerd,
waarbij de klassen die door Adjust aan willekeurig uitgeko-
zen krantenartikelen werden toegekend, vergeleken wer-
den met de klassen die door professionele documentalisten
aan diezelfde artikelen werden toegekend. De documenta-
listen zijn zeer deskundig op het gebied van tekstclassifica-
tie. Tevens zijn ze bekend met de gebruikte thesaurus. De
documentalisten en ook wijzelf waren verbaasd over de
hoge accuraatheid van Adjust. De klassen die door de do-
cumentalisten werden toegekend waren bij Adjust veelal te
vinden bij de vijf beste geretourneerde klassen. Bij het be-
kijken van de Adjust-resultaten klonk uit de monden van
de documentalisten niet zelden de opmerking “o ja, dat is
ook een goede categorie”. Het systeem zou dus ook toege-
past kunnen worden als hulpmiddel voor documentalisten
wier taak bestaat uit het classificeren van krantenartikelen.
Uiteindelijk is absoluut foutloze ontsluiting uiteraard al-
leen mogelijk door professionele informatiespecialisten.
Adjust is echter een zeer respectabele benadering.

Full-text retrieval
Een documentatieafdeling van een bedrijf heeft tegen-
woordig vaak toegang tot een databank met zeer grote
hoeveelheden elektronische artikelen, die dagelijks bin-
nenstromen, en die met de huidige capaciteit onmogelijk
handmatig ontsloten kunnen worden. Momenteel wordt
hier in de meeste gevallen genoegen genomen met stan-
daard full-text retrieval. Full-text retrieval houdt in dat er
kan worden gezocht op alle woorden in alle beschikbare
documenten in plaats van alleen op de trefwoorden die
een specialist, de documentalist, heeft toegekend. Het uit-
gangspunt is dat de woorden uit een tekst nu zelf als in-
dextermen dienen.
Een nadeel van deze aanpak is dat zeer veel irrelevante
documenten op een zoekvraag  worden teruggebracht. De
simpele zoekvraag ‘hond’, ingevoerd in Altavista, levert
bijvoorbeeld als beste hit de website van ‘De Brakke
Hond, HET literaire blad voor jonge honden in de Ne-
derlandse en Vlaamse letteren’. Een zoeksysteem dat op
full-text retrieval is gebaseerd, levert echter behalve te
véél informatie ook te weinig informatie. Als de zoekterm
namelijk niet letterlijk in een document voorkomt, wordt
het ook niet teruggebracht. Hierdoor worden veel rele-
vante documenten over het hoofd gezien. Als een gebrui-
ker de zoekterm natuurrampen invoert in een full-text re-
trieval-systeem, zal een tekst over de aardbeving in Tur-
kije niet worden teruggebracht, tenzij de term natuurram-
pen er letterlijk in voorkomt.
Met Adjust is het mogelijk grote databanken automatisch
thesaurieel te ontsluiten. Wanneer er vervolgens in die da-
tabank met de thesaurustermen naar documenten over een

bepaald specifiek onderwerp wordt gezocht, retourneert
het systeem altijd razendsnel precies die documenten die
de betreffende zoekterm vooraf toegekend hebben gekre-
gen. Dit resulteert in een veel accuratere documentset, met
weinig of geen overbodige documenten en tevens alle docu-
menten die over het gezochte onderwerp beschikbaar zijn.
Er komen steeds meer Internet-zoekservices (bijvoorbeeld
www.northernlight.com) op de markt die de documenten
vooraf classificeren om het de gebruiker gemakkelijker te
maken bij het zoeken en om de zoekresultaten te verbete-
ren. Dit wordt echter nog steeds veelal met de hand door
informatiespecialisten gedaan. Door de explosieve groei
van informatie in de laatste decennia, mede dankzij het
ontstaan van het Internet, is het echter onmogelijk gewor-
den deze enorme hoeveelheid informatie manueel te ont-
sluiten. Een automatisch classificatiesysteem als Adjust is
voor dit probleem dus een uitermate geschikte oplossing.

Debate lines
De Lewinsky-affaire, BSE, de Kosovo-crisis, de eclips – al-
lemaal gebeurtenissen die binnen zeer korte tijd een enor-
me hoeveelheid krantenartikelen opleverden. Het toevoe-
gen van krantenartikelen over dergelijke ‘hot-items’ (ook
wel debate lines genoemd in documentalisten-slang) aan
de Adjust-database, houdt in dat ook de thesaurus moet
worden aangepast. Als dit namelijk niet gebeurt, kan een
ongezien artikel over zo’n nieuw onderwerp niet juist wor-
den geclassificeerd, omdat er nu eenmaal geen goede klas-
se (zoals ‘Affaires Clinton’ en ‘Kosovo-crisis’) in de thesau-
rus aanwezig is. In tegenstelling tot een computersysteem,
weet een documentalist precies wanneer er een belangrijk
nieuw onderwerp moet worden toegevoegd aan de thesau-
rus. TNO doet op dit moment onderzoek naar methoden
om documenten apart te houden, die wat hun inhoud be-
treft erg veel afwijken van de voorbeelddocumenten in het
geheugen van het systeem. Dit moet resulteren in een ad-
ditioneel systeemonderdeel van Adjust, dat de gebruiker in
zo’n geval laat weten dat er mogelijk een nieuw onderwerp
moet worden toegevoegd aan de thesaurus. Hierdoor blijft
de thesaurus up-to-date en blijft de classificatie accuraat.

Toepasbaarheid
In principe is de Adjust-technologie toepasbaar op alle
soorten data. Met goede voorbeelden voor de training kan
bijvoorbeeld ook een ontsluitingssysteem worden ge-
bouwd voor een bepaald specifiek domein. De huidige
Adjust is gebaseerd op onderwerpen uit het nieuws en dus
ook alleen geschikt voor de ontsluiting van kranten-
artikelen. Echter, met de juiste trainingdata kan bijvoor-
beeld ook een systeem worden geconstrueerd dat teksten
over chemie classificeert volgens een chemische thesaurus.
De voornaamste problemen bij het bouwen van een der-
gelijke toepassing zijn vooralsnog de wijze waarop de tek-
sten moeten worden omgezet naar bruikbare kennis voor
het leersysteem en het vaak ontbreken van een goede
grote set voorbeelden. Immers, ook voor machines geldt:
kennis is macht.
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