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Ranking en context (I)

• Vraag:
- Gezocht op “pearl”
- Topresultaat? En Waarom?
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Ranking en context (II)

• Vraag? 
- Topresultaat voor iemand anders? En Waarom?
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Ranking en context (III)

• Vraag? 
- Wat met nummer 3 tot en met 6?

• Interesse?
• Ranking?
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Ranking en context (IV)

• Besluit:
- De ‘juiste’ ranking bestaat niet

• voor iedereen anders
• een momentopname
• moeilijk in te schatten voor iemand anders
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Ranking en context (V)

• Doel
- De resultaten van zoekactie tonen in een volgorde
- Zoeker bekijkt slechts een klein deel
- Ranking: dat wat de gebruiker wil – en wat 

voorhanden is – eerst tonen
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Ranking en context (VI)

• Brocade en Context
- Aantal contexten vooraf vastleggen

• Beschrijven in Brocade
- # voorbeelden

- VRAAG: 
• Hoe een gebruiker koppelen aan een context? 
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Indexering en Ranking (I)

• Google kijkt naar …
- Aantal linken van buitenaf naar een webpagina
- ‘https’ in plaats van ‘http’
- 1 afbeelding op de pagina
- Meta tags in de webpagina
- Inhoud
- Commerciële belangen
- Uw context (dynamisch) 



9

Indexering en Ranking (II)

• TD-IDF
- Term frequency–inverse document frequency

• Basis van praktisch alle ranking mechanismen in statische 
search indexen

• Beloont zoekwoorden die veel voorkomen in een 
document maar niet in de rest van het corpus

• Uitstekend voor full text (web pagina’s), minder voor 
databanken
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Indexering en Ranking (III)

• Index boek
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• Betere index
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Indexering en Ranking (IV)

• Databanken
- Weinig inhoud; redundante inhoud (titel, abstract 

en onderwerpsontsluiting zijn grotendeels 
equivalent)

• Discovery Services  bijkomende moeilijkheid
- heterogeen in ‘natuur’ en ‘structuur’
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Indexering en Ranking (V)

• Scope
- Zoeken in heterogene data (heterogeen in 

‘natuur’ en ‘structuur’)
- Geen processing tijdens het zoeken zelf
- Correctheid en compleetheid
- Ondersteuning van multiple contexten
- A.I.

• (Toepassing van Kasparov’s Law)
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A.I. (I)
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A.I. (II)
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A.I. en bibliotheken (III)
Voynich manuscript
(Beinecke MS 408)
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A.I. en bibliotheken (IV)
Voynich manuscript
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A.I. en bibliotheken (V)

• Hauer & Kondrak (University of Alberta, 2017)
• AI training

- ontcijferen van brontaal voor versleutelde tekst 
(97% / 380 talen)

- ontcijferen van anagramversleuteling van tekst 
(93% / 50 teksten / 5 talen)

• Voynich manuscript = (mogelijk) Hebreeuws in 
alfabetisch geordende anagrammen (bv. 80% 
lijn 1 = Hebreeuws)

Hauer, Bradley; Kondrak, Grzegorz. "Decoding Anagrammed Texts Written in an Unknown Language and
Script". Transactions of the Association for Computational Linguistics. 4: 75–86.

https://transacl.org/ojs/index.php/tacl/article/view/821
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A.I. (VI)

• Schrikt af, inspireert en … beroert ons

• Kasparov’s Law
- Best mogelijke resultaten door combinatie van:

• Sterke AI
• Goede menselijke operator met enig inzicht in de materie
• Optimale procedures

• = Basis van de ranking software
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Ranking in Brocade (I)

• Procedures en vakkennis
- Voorbereiding

• Vastleggen CONTEXTEN (beleid)
• Ranking scores geven aan alle records in Brocade 

(experten)
- ASPECTEN vastleggen + wegen

» catalografisch, leen, aankoop, impala, …
• Voeden een genetisch algoritme
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Ranking in Brocade (II)

- DOMEINEN (bevat de ASPECTEN) :
• https://dev.anet.be/menu/rankdomain
• Lijst van boeken  visualisatie scores/ranking

https://dev.anet.be/menu/rankdomain
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Ranking in Brocade (II)

• A.I.
- Gewichten worden voortdurend bijgestuurd

• Steeds andere ranking  getoetst aan een statistisch
corpus  beste blijft behouden

- Ideale ranking voor een bepaald doelpubliek
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Opdracht (xx)

• Gegeven een lijst van x aantal boeken over 
xxx  en de doelgroepen
- Kunsthistorisch onderzoek
- Lerarenopleiding

• Welke aspecten kunnen invloed hebben op  
ranking score

• Catalografie / Leen / Acquisitie
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Opdracht (xx)

• Gegeven een lijst van 55 boeken
- Kunsthistorisch onderzoek
- Lerarenopleiding

• Welke aspecten moeten meespelen bij
bepaling van ranking score
- Catalografisch / Leen / Acquisitie
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Doorbomen

• Ranking, A.I. en de GDPR?
• …
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Literatuur (I)

• Nogal wiskundig:
- Artificial Intelligence: A Modern Approach / Stuart 

Russell & Peter Norvig – ISBN 978-0136042594 
- Deep Learning / Ian Goodfellow, Yoshua Benglo, 

Aaron Courville
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Literatuur (II)

• Voor elke bibliotheek:
- The rise of the robots /  Martin Ford  – ISBN 978-

0465059997
- Thinking Machines: The Quest for Artificial 

Intelligence / Luke Dormehl – ISBN 978-
0143130581

- Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends 
and Human Creativity Begins / Gary Kasparov –
ISBN  978-1610397865
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