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of … 
“het Anna Karenina 
probleem”

“Gelukkige verbindingen lijken 
allemaal op elkaar, maar elke 
ongelukkige verbinding is 
ongelukkig op zijn eigen 
manier.”

(TPDL 2011)



Introductie
Veel organisaties ontwikkelden hun thesaurus 

eerst voor intern gebruik

● Wat de doen bij samenvoegen van collecties? 

(e.g. aggregatie door Europeana, fusie, etc)

● Wat als een kleine collectie vindbaar wil zijn 

via de termen van een meer bekende 

thesaurus?

● Wat als een collectie meertalig ontsloten 

moet worden?



Verbinden van thesauri 
Hoe zijn de termen van de 
één gerelateerd aan de 
ander?  

Vandaag: ==

In deze lezing ligt de 
focus op de 
equivalentierelatie: 
zijn twee termen 
gelijk (of niet)

Lijst van relaties 
tussen termen noem 
ik een “alignment”



Maar: concepten in beide 
thesauri zijn gedefinieerd 
met het doel om 
ambiguïteit en verwarring 
te voorkomen…

Hoe moeilijk kan het zijn?

Best practices

● voorkeurspelling
● alternatieve spellingen
● synonymen
● niet-te-verwarren-met 

relaties
● …..



Size matters!

➔ Hoeveel mogelijke relaties
zijn er tussen twee thesauri met 10.000 
concepten elk?

➔ Vaak te veel voor handmatig 
en zo niet: doe het met de hand!

➔ Vaak te moeilijk voor machine
Te veel uitzonderingen om volledig op 
computer te vertrouwen. 

➔ Voorbeeld?



Voorbeeld:

Typische term uit de 
museumwereld:

“restorer”

Definitie uit Princeton’s 
WordNet (>175k) versus 
Getty’s AAT (> 55k)



wn:restorer

synonyms: refinisher, renovator, restorer, preserver 

gloss: a skilled worker who is employed to restore or 
refinish buildings or antique furniture. 

aat:restorer
labels: restaurateur (fr), Restaurator (de) , hersteller (nl), ...

scopeNote: Those engaged in making changes to an object 
or structure so that it will closely approximate its state at a 
specific time in its history. (...)

When changes made are to prevent further deterioration, 
see "preservationists." More generally, for those who 
undertake treatment, preventive care, and research 
directed toward long-term safekeeping of cultural and 
natural heritage, see "conservators."
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Vertrouwt u een 
computer deze 
beslissing toe?

Want: “het hangt er 
van af”

Of twee termen gelijk 
“genoeg” zijn hangt vaak 
af van de applicatie 
context

En daar zijn onze 
computers helaas nog 
niet zo goed in.



Aanpak in de “ontology 
alignment” research 
community:

● Maak slimme AI tools die dit volledig 
automatisch doen
○ Vooraf niet te voorspellen of het 

werkt op uw of mijn thesaurus
○ Achteraf lastig te bepalen waar de 

fouten zullen zitten
○ Vaak slechte scores op

informele thesauri 
(beter op formele ontologieën) 

○ Vaak slechte scores op grote data

OAEI 2005-2010 Directory track results
(“thesauri tracks” worden al een tijdje niet 

meer georganiseerd ...)



Onze aanpak:

● Maak “domme” AI tool
○ Simpele componenten
○ Makkelijk te begrijpen voor domein 

expert
○ Slimheid zit ‘m in hoe de expert de 

componenten combineert
○ Werkt ook voor (grote) thesauri
○ Probeer, analyseer, beslis cyclus



Amalgame
➔ Onderzoeks prototype (2010- ...)

➔ DOI 10.5281/zenodo.1228925

➔ https://github.com/jrvosse/amalgame

https://github.com/jrvosse/amalgame


cultuurlink.beeldengeluid.nl
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