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Samenvatting

Achttien procent van de gebruikers van het internet die informatie zoeken
verlangen geografische intelligentie in zoeksystemen (Sanderson en Koller,
2004). State-of-the-art information retrieval (IR) systemen missen de ge-
ografische intelligentie die nodig is om zoekvragen met een geografische com-
ponent effectief te beantwoorden. Een geografisch IR systeem (GIR) is een
IR systeem dat gebruik maakt van geografische kennis en dat kan redeneren
met deze kennis. GIR zoekt relevante documenten door gebruik te maken van
geografische en niet-geografische aspecten. Geografische informatie is volop
aanwezig in documenten en zoekvragen: in plaatsnamen, namen van perso-
nen en organisaties, bijvoeglijke naamwoorden die naar plaatsen en personen
verwijzen, etc. GIR systemen zijn ontwikkeld om deze informatie in tekst te
ontdekken, en te gebruiken om het geografische aspect van zoekvragen beter
te beantwoorden.

Deze dissertatie behandeld een aantal specifieke onderzoeksthema’s voor
GIR: (1) Hoe kan geografische informatie die impliciet aanwezig is in plaat-
snamen, in de namen van personen, en in geografische bijvoeglijke naam-
woorden worden gebruikt om automatisch het geografisch bereik van een
document te bepalen? (2) Hoe accuraat is het automatisch bepalen van ge-
ografisch bereik in vergelijking met handmatig bepaald geografisch bereik?
(3) Hoe kunnen de prestaties van verschillende systemen voor het bepalen
van geografisch bereik worden vergeleken? (4) Wat is de bijdrage van ge-
ografisch bereik voor het bepalen van de plaats waarnaar wordt verwezen
door een toponiem, i.e. een plaatsnaam die naar verschillende plaatsen kan
verwijzen? (5) Hoe kunnen de prestaties van verschillende systemen voor het
bepalen van de verwijzing van toponiemen worden vergeleken? (6) Hoe ef-
fectief is ’relevance feedback’ voor GIR? (7) Hoe effectief is ’query expansion’
met behulp van toponiemen gebaseerd op geografisch bereik voor ’relevance
feedback’? en (8) Hoe kan geografisch bereik worden gebruikt om de meest
relevante documenten voor een zoekvraag eerder aan de gebruiker te tonen?

Hoe kan geografische informatie die impliciet aanwezig is in plaatsnamen, in
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de namen van personen, en in geografische bijvoeglijke naamwoorden worden
gebruikt om automatisch het geografisch bereik van een document te bepalen?
Hoe accuraat is het automatisch bepalen van geografisch bereik in vergelijking
met handmatig bepaald geografisch bereik?

We ontwikkelen een strategie om geografisch bereik te bepalen die uitgaat
van twee assumpties: (1) plaatsnamen in een tekst die van hetzelfde type
zijn, die deel uitmaken van dezelfde bestuurlijke regio, of die nabijgelegen
zijn, zullen vaak samen voorkomen in een tekst, en (2) prominenten (zoals
politici) in dezelfde bestuurlijke regio of van hetzelfde type zullen vaak samen
voorkomen in een tekst. We maken gebruik van modellen voor geografisch
bereik die relevante plaatsnamen en persoonsnamen bevatten en die gerep-
resenteerd zijn als een document voor IR. Door de overlap te bepalen tussen
de model-documenten en een document in de collectie kan het geografisch
bereik van het document worden bepaald. Deze techniek behaalt een accu-
ratesse van 79% op basis van plaatsnamen en 58% op basis van prominente
persoonsnamen.

Wat is de bijdrage van geografisch bereik voor het bepalen van de plaats waar-
naar wordt verwezen door een toponiem, i.e. een plaatsnaam die naar ver-
schillende plaatsen kan verwijzen?

Resolutie van toponiemen is een essentieel onderdeel van GIR systemen.
Resolutie van toponiemen is het bepalen van de cordinaten voor plaatsna-
men in een tekstfragment die naar verschillende plaatsen kunnen verwijzen.
Het resolutie-systeem dat hier wordt voorgesteld maakt gebruik van het ge-
ografisch bereik van een document om de cordinaten van een toponiem te
bepalen. Andere informatie waar gebruik van wordt gemaakt is het type van
de naam (bv. stad of berg), de klasse (bv. regio of land), inwoneraantal,
en de frequentie van niet-ambigue plaatsnamen of toponiemen waarvan de
cordinaten reeds bepaald zijn. De techniek werkt goed voor nieuwsartikelen
en samenvattingen, en vermindert het aantal fouten ten opzichte van eerdere
state-of-the-art systemen (Leidner, 2007) met 58%. Op handmatig geanno-
teerd materiaal wordt een accuratesse van 70% 80% gehaald.

Hoe kunnen de prestaties van verschillende systemen voor het bepalen van
geografisch bereik worden vergeleken? Hoe kunnen de prestaties van ver-
schillende systemen voor bepalen van de verwijzing van toponymen worden
vergeleken?

Twee zaken zijn nodig voor de evaluatie van system voor het bepalen van ge-



183

ografisch bereik en resolutie van toponiemen: (a) een gouden standaard in de
vorm van een lijst geografische namen en een document collectie waarin ge-
ografisch bereik en de verwijzing van toponiemen handmatig is vastgesteld,
en (b) evaluatie-criteria om de prestaties van een automatisch systeem te
bepalen. De gangbare praktijk is om als evaluatie-criterium gebruik te maken
van precisie en recall scores die gebaseerd zijn op een binair systeem (goed/fout).
Hier stellen we een fijnmaziger systeem voor dat rekening houdt met de posi-
tie waarin het eerste goede antwoord gevonden wordt in de lijst van mo-
gelijkheden voor geografische bereik en mogelijke verwijzingen van een to-
poniem. Bovendien houden we rekening met het totaal aantal voorgestelde
plaatsen voor een toponiem, het aantal regio’s dat een voorgestelde plaats
scheidt van de correcte plaats, en de afstand in klassen tussen het type van
de voorgestelde plaats en de correcte plaats.

Hoe effectief is toponiem selectie op basis van geografisch bereik als onderdeel
van een ’relevance feedback’ procedure?

Het idee achter ’query expansion’ is dat zoekresultaten kunnen worden verbe-
terd door automatisch zoektermen aan een zoekvraag toe te voegen die synon-
iem of semantisch verwant zijn aan de zoektermen in de originele zoekvraag.
Voor GIR onderzoeken we twee methoden voor query expansion: het toevoe-
gen van plaatsnamen die zijn gevonden in documenten die relevant zijn voor
de oorspronkelijke zoekvraag (’relevance feedback’) en het toevoegen van
plaatsnamen die behoren tot het model document voor de het geografisch
bereik van relevante documenten. De laatste strategie voegt plaatsnamen
= {M ⊆ S} toe, waar M een frequente plaatsnaam uit relevante documenten
is, en S de meest relevante instanties van geografisch bereik voor relevante
documenten zijn. Deze methode verbetert de prestaties van een standaard
IR systeem (Lucene) met 9.5% op documenten die niet werden gebruikt voor
het bepalen van de query expansion zelf.

Hoe kan geografisch bereik worden gebruikt om de meest relevante documenten
voor een zoekvraag eerder aan de gebruiker te tonen?

Een IR systeem rangschikt documenten die corresponderen met een zoekvraag
op relevantie, zodat de meest relevante documenten eerst getoond kunnen
worden. Om geografische relevantie te integreren in het systeem dat de
relevantie-score bepaalt, wordt de geografische relevantie score gecombineerd
met de standaard relevantie-score op basis van lineaire interpolatie en op
basis van een gewogen gemiddelde. De techniek die gebruik maakt van een
gewogen gemiddelde verbetert de prestaties van een standaard IR systeem
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met 9%.


