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MET AUTOMATISCHE VERRIJKING wordt bedoeld dat een

computersysteem zonder menselijke tussenkomst

trefwoorden of andere zoeksleutels toekent aan documen-

ten, met als speciale opmerking, dat die zoeksleutels niet

uit de documenten zelf komen, maar uit een externe rubri-

cering, bijvoorbeeld een thesaurus. Vrijwel al deze syste-

men zijn gebaseerd op het principe dat ze eerst moeten

aanleren wat ze later zelfstandig moeten doen.

Heel algemeen gesproken zijn er drie soorten automati-

sche verrijkingsmethodieken: 

1. op basis van statistiek;

2. op basis van regels;

3. op basis van taaltechnologie. 

De meeste systemen zijn overigens hybride, dat wil zeg-

gen: maken van een combinatie van methodieken gebruik.

Maar voor de eenvoud en het overzicht worden ze hieron-

der apart behandeld.

Bij de statistische methode wordt de belangrijkheid van een

woord afgeleid uit het aantal keren dat het woord in een

document voorkomt en de zeldzaamheid ervan in het cor-

pus. Een voorbeeld van zo’n formule is TF*IDF, ofwel

“term frequency” maal “inverse document frequency”: hoe

vaker een woord in een document voorkomt (term frequen-

cy), des te belangrijker wordt het. Komt het woord echter in

veel documenten in het corpus voor, dan moet daardoor

juist weer worden gedeeld. Zo voorkom je dat woordjes als

“de” of “met” een hoge belangrijkheidswaarde krijgen.

De regelgebaseerde methode gaat ervan uit, dat je met regels

kunt afleiden welke termen belangrijk zijn in een docu-

ment. Een eenvoudig voorbeeld van zo’n regel is: het

woord moet in de titel voorkomen. Of: het woord moet met

een hoofdletter geschreven zijn. Nadeel van deze methode

is dat die regels door de documentalisten veelal handmatig

moeten worden bijgehouden.

Bij de taaltechnologische methode wordt in feite ook van

regels uitgegaan, maar dit zijn de regels van de taal zelf.

Niemand hoeft de regels dus bij te houden, ze liggen in

onze taal besloten. Een goed voorbeeld is de zogenaamde

NP-extractie. NP staat voor Noun Phrase, ofwel “zelfstan-

dig naamwoordconstructie”. Onderzoek heeft aangetoond,

dat NP’s een hogere informatiewaarde bevatten dan andere

constructies. Een computerprogramma dat kan zien waar

de NP’s staan, kan daarmee ook bepalen welke woorden of

termen in een document belangrijk zijn. 

Zo kan bijvoorbeeld met taaltechnologie worden gedetec-

teerd, dat een NP als “customer relation management” een

belangrijke constructie is, iets dat op basis van statistiek niet

zo gemakkelijk kan: “customer”, “relation” en “manage-

ment” zijn immers woorden die in veel andere documenten

ook voor zullen komen. De taaltechnologie kan ook onder-

scheid maken tussen woordsoorten en zo een woord als

“haar” in de possessieve context van “haar eigen zaken” een

veel lagere informatiewaarde toekennen dan “haar” in de

context van “het scheren van haar op de benen”.

Maar hoe weet het systeem nu uiteindelijk welke the-

saurusterm het moet toekennen aan een document, nadat

het daarin karakteristieke begrippen heeft herkend? Dat is

een tamelijk complex proces, dat er in feite op neerkomt

dat het systeem tijdens het trainen leert welke woorden

sterk geassocieerd zijn met bepaalde thesaurustermen. Zo

worden met de thesaurusterm “voetbal” bijvoorbeeld de

termen “vrije trap” en “gele kaart” geassocieerd, indien die

termen in een of ander document in de trainingsset voor-

kwamen en dat document door de documentalist van de

term “voetbal” was voorzien. 

Bij het classificeren van een geheel nieuw document kijkt

het systeem naar de termen in dit nieuwe document en

berekent de overeenkomsten met de groepjes geassocieer-

de termen van alle thesaurustermen die het al kent. Bevat

dit nieuwe document eveneens de genoemde termen “vrije

trap” en “gele kaart”, dan kan het systeem daaruit afleiden,

dat “voetbal” wellicht een goede kandidaat-thesaurusterm

is. Deze afleidingsprocedure is overigens doorgaans een
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Figuur 1. Training in twee stappen: (1) uit een training set worden de
“signatures” gehaald, d.m.v. een analysemodule, (2) de signatures
worden met de trainingsmodule toegevoegd aan de thesaurus

complexe mathematische formule en maakt aldus – naast

de genoemde analysemethoden – een belangrijk deel uit

van de intelligentie van het systeem.

Situatieschets PCM
Factlane is de digitale uitgeverij van PCM uitgevers en

heeft als zodanig verschillende diensten ontwikkeld waar-

mee content digitaal wordt aangeboden aan de eindgebrui-

ker, die zich vooral bevindt in het midden en hoger

management kader binnen middelgrote en grote bedrijven.

De aard van de dienst verschilt al naar gelang de vraag en

het budget van de klant. Zo wordt in veel redactionele en

onderzoeksomgevingen gebruik gemaakt van een online

zoekmachine van Factlane. Grote klanten daarentegen, die

beschikken over een eigen intranet en daarvoor vaak ook al

zelf een eigen nieuwsvoorziening hebben opgebouwd,

maken veelal gebruik van de zogenaamde Corporate-

dienst: een op maat gemaakte, dagelijkse, aanlevering van

verrijkte en onverrijkte content.

In de database van Factlane zitten niet alleen artikelen uit

de PCM-dagbladen. Ook wordt dagelijks content toege-

voegd uit een scala van bronnen, zoals het ANP, Cobouw

en grote Nederlandstalige Belgische kranten, in totaal zo’n

twintig verschillende bronnen. De klant van Factlane kan

door middel van de aangeboden diensten een breed inzicht

krijgen in wat de Nederlandstalige pers schrijft over een

veelheid aan onderwerpen.

Om de content goed doorzoekbaar in de database te krij-

gen, is het niet alleen noodzakelijk dat deze eenduidig

gestructureerd wordt (XML-codes), maar is het zeker zo

belangrijk dat ze voorzien wordt van meta-informatie. De

bronnen in het archief zijn beperkt verrijkt: vanwege het

arbeidsintensieve proces is ervoor gekozen alleen de

belangrijkste bronnen te verrijken.

Probleemschets
De niet van de PCM-uitgaven afkomstige content wordt

alleen gecontroleerd op structuur alvorens ze in de databa-

se wordt geladen. De PCM-content wordt vanaf ’s ochtends

vroeg in een speciaal proces uniform gestructureerd, waar

nodig gecompleteerd en vervolgens handmatig verrijkt.

Deze verrijking is van belang om de data goed vindbaar te

maken in de database. Dit is – zoals vele lezers zullen

weten – een vak apart. Dit proces gebeurt momenteel nog

handmatig en is daardoor zeer arbeids- en tijdsintensief.

Het verrijken van de content wordt gedaan aan de hand

van een door de afdeling Content Management opgestelde

en beheerde thesaurus.

Hoewel al zeer lang de wens bestond om ook de data van

andere aanleverende partijen te verrijken, is dit in de huidi-

ge opzet simpelweg niet mogelijk, gezien het aantal men-

sen dat daarmee gemoeid zou zijn en de kosten die daaruit

zouden voortvloeien.

Een andere lang gekoesterde wens is om de verrijkte content

veel eerder in de database beschikbaar te hebben 

dan momenteel mogelijk is. In de afgelopen jaren is het con-

tentmanagementproces inzake tijdigheid en kwaliteit van de

verrijking aanzienlijk verbeterd, maar de mogelijkheden om

het huidige proces nog verder te optimaliseren zijn uitgeput,

terwijl de behoefte om verrijkte content 

op een eerder tijdstip beschikbaar te hebben dan momenteel

het geval is vanuit de markt juist steeds groter wordt.

Deze situatie heeft ertoe geleid dat is gezocht naar een

mogelijkheid het huidige verrijkingsproces te automatise-

ren, waarbij vooropstond dat de eigen thesaurus als basis

gebruikt moest kunnen worden. 

Er werd gekeken naar meerdere systemen die in de groei-

ende behoefte aan automatische verrijking zouden kunnen

voorzien. Al snel bleek echter dat met name de eis om zelf

sturing te kunnen blijven uitoefenen op de methode van

verrijking, door veel systemen niet kon worden beant-

woord. Ook was er een sterke voorkeur om niet slechts

voor één verrijkingsmethode te kiezen, maar een meer

hybride systeem in te zetten.
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Figuur 2. Classificatie in twee stappen: (1) de analysemodule haalt de
signatures uit de documenten, (2) de classificatiemodule vergelijkt deze
met de verrijkte thesaurus
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Aanpak
In het experiment bij PCM Factlane is uiteindelijk gekozen

voor een hybride verrijkingssysteem, gebaseerd op een

combinatie van statistiek en taalkundige analyse, namelijk

het systeem “Adjust” van Irion Technologies BV in Delft.

Dit systeem analyseert documenten taalkundig en verge-

lijkt ze vervolgens met data waarmee het systeem is

getraind (de trainingset). Op basis van die vergelijking wor-

den thesaurustermen toegekend. Het systeem kent verder

een thesaurus-editor, zodat het mogelijk is tijdens het ver-

rijkingsproces de thesaurus dynamisch aan te passen.

In een eerste proef werd in een samenwerkingsverband

met Van Dale onderzocht of het automatisch verrijken van

PCM-content met Adjust überhaupt mogelijk zou zijn.

Zowel in deze eerste proef, als in later gehouden work-

shops werd als eis gesteld dat minimaal 75 procent van de

aangeleverde artikelen automatisch correct moesten wor-

den verrijkt, waarbij als uitgangspunt voor ‘correct’ werd

genomen dat de automatische verrijking dezelfde term aan

het artikel moest toekennen als eerder handmatig door een

documentalist was gedaan. 

Later bleek overigens dat er wel wat kon worden afgedon-

gen op de aanname dat de documentalist altijd de correcte

term aan het artikel toekent. In de aangeleverde testset zat

een foutmarge van circa 13 procent, hetgeen echter voor

een deel werd veroorzaakt door de eis dat ieder artikel

slechts één categorie mocht hebben. Die factor niet meege-

rekend, bleef 6 procent foute classificaties over.

De kwaliteit van de automatische verrijking werd in een

dubbelblind opstelling bepaald door een tweede groep

documentalisten. Uit die eerste – nog onnauwkeurige –

proef bleek dat meer dan 75 procent van de artikelen moei-

teloos automatisch correct kon worden verrijkt, maar dat

de definitieve versie van Adjust verder getest zou moeten

worden om de daadwerkelijke kwaliteit van de verrijking

nader te bepalen. In een tweede fase zou de kwaliteit van

het product verder worden gemeten, en zou tevens worden

gekeken naar het inzetten van dit soort functionaliteit in de

workflow. Conform deze opzet is eind 2001 Adjust in een

tweetal workshops verder getest.

Trainen en bijtrainen
Een belangrijke vraag, die permanent speelde in beide

workshops was: hoe groot moet nu eigenlijk de trainingset

zijn en hoe lang duurt het trainen als je het systeem auto-

matisch wilt laten werken. Beide onderzoeken maakten

aannemelijk dat de grootte van de trainingset niet zozeer

afhangt van de grootte van de thesaurus, maar van de alge-

meenheid van de thesaurustermen. 

Dit is op zich ook niet verwonderlijk: voor een brede term

als “atletiek” zijn meer trainingsdocumenten nodig dan

voor bijvoorbeeld “schaken”. In een eerder experiment met

de thesaurus van de TROS (circa vijfduizend thesauruster-

Workshop 1

Voor de eerste workshop is een deel van de thesaurus geselec-
teerd bestaande uit 43 termen, alle subtermen van de hoofd-
term “sport”. Bij iedere term zijn ongeveer 60 artikelen bijeen-
gezocht, die door documentalisten waren voorzien van
trefwoorden, zodat een totale verzameling van ongeveer 2.600
artikelen ontstond. Deze verzameling is in twee gelijke delen
gesplitst: een trainingset en een evaluatieset. 
Bij de training is steeds per artikel maar één term toegekend, op
zich een onnatuurlijke situatie (het is immers gebruikelijk aan
een artikel meer dan één thesaurusterm toe te kennen), maar
voor de zuiverheid van de evaluatie noodzakelijk. Bij een eerste
proef bleek dat de trainingset “vervuild” was, dat wil zeggen:
lang niet alle artikelen bleken bij de juiste thesaurusterm te zijn
ondergebracht. Daarom is besloten de training geheel handma-
tig, “vanaf scratch”, uit te voeren. Het aldus trainen met 1.300
artikelen duurde circa acht uur (training door één persoon),
waarbij het “bijtrainen” van een nieuwe thesaurusterm geleide-
lijk aan telkens wat korter duurde.
Na de training bleek dat het systeem zelf aangaf dat de gebruik-
te circa dertig artikelen per thesaurusterm eigenlijk onvoldoen-
de waren. Omdat er echter verder geen artikelen voor de trai-
ning beschikbaar waren, is besloten de evaluatie op basis van
een matige training toch uit te voeren.

Vervolgens kon het automatisch classificeren beginnen. Het 
systeem stond daarbij toe “kritisch” te verrijken, of “niet kri-
tisch”. Bij “kritisch” mocht het systeem alleen dan een the-
saurusterm aan een artikel toekennen als het er vrijwel zeker
van was dat het de juiste term was. Bij “niet-kritisch” moest het
altijd een term toekennen, hoe onzeker ook.
De resultaten waren als volgt. Bij de “niet-kritische” optie werd
82 procent onmiddellijk correct toegekend, 18 procent fout. Bij
nadere studie van de foute toekenningen bleek, dat er een rela-
tief groot aantal door de documentalisten fout geclassificeerde
artikelen tussen zat. Na correctie werd het percentage correct
geclassificeerd circa 86 procent. 
Interessant was de vraag waarom die 14 procent alsnog fout
gaan. Hiervoor waren verschillende oorzaken aan te wijzen. De
scores bleken met name laag waar de thesaurusterm erg
“breed” was, zoals bijvoorbeeld “atletiek”. Atletiek is een verza-
melnaam voor een groot aantal sporten en in de trainingset
kwamen slechts enkele van deze sporten voor. De trainingset
was hier dus onevenwichtig.
Vervolgens werd een test uitgevoerd met de optie “kritisch”.
Het percentage correct werd nu circa 98 procent, maar het sys-
teem kende nu aan circa 20 procent “ongeclassificeerd” toe. Die
documenten zouden dus met de hand overgedaan moeten wor-
den, of opnieuw gebruikt om het systeem bij te trainen.

Interface van Adjust
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de praktijk kan vaak gewerkt worden met reeds verrijkte

data. Training is in dat geval een kwestie van minuten: het

systeem kan vierhonderd documenten per seconde verwer-

ken.

Bijtrainen van het systeem is tamelijk eenvoudig, omdat

het systeem zelf aangeeft op welke plaatsen in de the-

saurus nog bijgetraind zou moeten worden, omdat het

onvoldoende weet voor een toekenning. 

Constistenter dan de mens van het eerste onderzoek was,

dat het systeem zelfs in de matig getrainde toestand in

foutmarge niet of nauwelijks onderdeed voor de menselij-

ke verrijking en zeker consistenter was in de toekenning

dan een mens. Conclusie van het tweede onderzoek was,

dat wanneer men zou opteren voor de semi-automatische

verrijking, het systeem het proces aanzienlijk zou versnel-

len door steeds goede suggesties te geven.

Op basis van de resultaten uit de twee workshops heeft

Factlane besloten om Adjust in te zetten voor de Corporate-

dienstverlening, omdat hier de vraag naar nauwkeurig

geprofileerde nieuwsselecties het grootst is. Er is inmiddels

een project gestart, dat als doel heeft het contentmanage-

mentdistributieproces verder te optimaliseren, waarbij

Adjust wordt geïmplementeerd in een nieuw content-

managementsysteem en aldus geïntegreerd wordt in de

workflow.

Wanneer vervolgens de bronnen in de database van Factla-

ne ook langs deze weg verrijkt kunnen worden, kan geke-

ken worden of andere diensten waarbij goed verrijkte con-

tent van belang is, zoals de huidige zoekdienst, hiermee

verder kunnen worden ontwikkeld.

Joop van Gent is algemeen directeur van Irion Technologies. 
Onno Makor is manager productontwikkeling bij PCM Factlane.

men) zijn gemiddeld slechts drie à vier documenten per

thesaurusterm gebruikt en werd toch al een score gehaald

van 75 procent correct.

De tijd die nodig is om te trainen hangt dus sterk af van

het domein en van de kwaliteit van de thesaurus. Volgens

Irion zal voor een “breed spectrum” thesaurus van vijfhon-

derd tot duizend termen gemiddeld één week trainingstijd

nodig zijn, indien het geheel handmatig moet gebeuren. In

Workshop 2

In de tweede workshop was de doelstelling totaal anders. Het
idee was hier dat het systeem niet zozeer gebruikt zou worden
om volledig automatische verrijking te realiseren, maar als een
instrument om de handmatige verrijking te versnellen. Als test-
materiaal werd “de krant van vandaag” genomen. Verrijkt werd
met een nieuwe thesaurus van circa driehonderd termen.
Na een korte introductie in de ochtend is met een team van
specialisten bij PCM, waaronder documentalisten, begonnen
aan een gezamenlijke sessie waarbij de artikelen handmatig
werden geclassificeerd, en tegelijkertijd het systeem werd
getraind. Na ongeveer een half uur werd begonnen met een
semi-automatische verrijking, waarbij steeds eerst aan het sys-
teem werd gevraagd wat de beste thesaurusterm zou moeten
zijn. Aanvankelijk kwam het systeem met volstrekt willekeurige
suggesties en de verwachting was dat het dagen zou duren
voordat het systeem genoeg zou “weten” om met goede sug-
gesties te komen. 
Tot ieders verbazing, ook die van Irion, bleek het systeem al na
ongeveer twee uur trainen en classificeren in vijftig procent van
de gevallen de juiste thesaurusterm als belangrijkste te sugge-
reren, waardoor een aanzienlijke versnelling optrad in het ver-
rijkingsproces.
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Figuur 3. In de workflow-situatie trainen documentalisten de “monni-
ken” in Adjust. De eindgebruiker kan met een andere applicatie de
classificatie uitvoeren, automatisch of semi-automatisch




