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De opdracht

Werken met complexe 
bestanden

• Veelzijdige informatiebehoefte
• Informatie verspreid over 

verschillende bronnen
• Onbekende gegevenssets
• Hoe is alles met elkaar 

verbonden?



Onze aanpak

● Alexandria.Works verwacht geen exacte sleutelwoorden of zoektermen

● Het antwoord toont het relevante deel in het document

● Toont de samenhang van onderwerpen en associaties tussen 

onderwerpen

● Storylines volgen het informatiespoor. Een (gevalideerd) spoor kan 

bewaard worden om antwoord-coherentie te garanderen. 

● De gebruiker kan onderweg tekst-snippets verzamelen



Alexandria.Works vergeleken met zgn. ‘state-of-the-art’

Dataset: 7 jaar 
collegebesluiten
30000 bladzijden

Digipolis
Gent

Test: 100-tal reële vragen 
van burgers:

“Mag ik drones gebruiken 
in de stad?”

“Wat is het reglement 
voor de erkenning van 

studentenverenigingen?”



30 min. computer tijd

Maanden manuele voorbereiding

87%
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Alexandria.Works

82%
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Correct Incorrect

Tag-Based 
oplossing

Alexandria.Works vergeleken met zgn. ‘state-of-the-art’

Accurater, sneller, goedkoper



Unieke 
Technologie

• Tekst als een netwerk
• Taalkundig verantwoorde 

semantische relaties
• Zelflerend, unsupervised
• Helpt de gebruiker bij interactieve 

verkenning
• Extraheert zinvolle informatie
• Geen computertraining nodig, 

geen domeinspecialisten voor 
thesauri, taxonomieën

• Taalonafhankelijk



Waarom anders: Bag-of-Words vs Tekstnetwerk

• De standaard ‘bag-of-words’ methodiek veronderstelt dat de schikking 
van woorden geen belang heeft. Fout.

• De standaard ‘bag-of-words’ methodiek veronderstelt dat in de tekst 
de aanwezigheid van een woord onafhankelijk is van de aanwezigheid 
van een ander woord. Fout.

• De standaard ‘bag-of-words’ methodiek veronderstelt dat woorden 
normaal verdeeld zijn over de tekst. Fout.
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Waarom anders: Alexandria.Works gebruikt 
Topical Facets, een graaf-gebaseerde technologie



Bron: Kuropka, D. (2004). Modelle zur Repräsentation natürlichsprachlicher Dokumente. Ontologie-basiertes Information-Filtering und -Retrieval mit 
relationalen Datenbanken (Vol. 10). Berlin (DE): Logos Verlag.

Waarom anders: geen hocus pocus, solid math
Properties of the Model 
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De standaard technologie 
veronderstelt kennis van alle 
relevante sleutelwoorden in 
combinaties met AND’s en 
OR’s.

Onze oplossing:
STOP MET TAGGEN
Het is duur, onvolledig, 
breekbaar en nergens voor 
nodig.

Vlaanderenkiest OR #vlaanderenkiest OR
“vlaanderenkiest.be” OR kies18 OR #kies18 OR
kiesdecreet OR oproepingsbrief OR
verkiezingsbetwisting OR kiesrecht OR VK2018
OR VK18 OR telbureau OR stembureau OR
stemrecht OR stemplicht) OR (uitgaven OR 
borden OR provincie OR gemeente OR 
software
OR sperperiode OR lijstnummers OR 
hoofdbureau OR oproepingsbrief OR “lokale
besturen” OR bureaus OR Homans OR stem*
OR digitaal) AND (verkiezing* OR belg*) NOT
(zoekopdracht:”Spam” OR #dating OR
“#gr2018” OR “#PVV” OR site:www*nl OR 
“rt”)
(

#vlaanderenkiest

Tag Madness



Voorbeeld: contact center – help desk

First call resolution:

• Contact centers en klantendiensten genereren grote hoeveelheden 
gegevens.

• Online semantische analyse laat toe patronen te ontdekken in de 
vragen en de antwoorden.

• Alleen die informatie aanbieden aan de callcenter operator die best 
aansluit bij het probleem dat hij/zij dient op te lossen.



Use Case: Kinepolis

• Kinepolis verkoopt ± 50.000 tickets online per maand

• Klanten worden de volgende dag per mail uitgenodigd om 
een enquête in te vullen

• Dit levert tussen 5.000 en 10.000 antwoorden per maand

• Eén medewerker wordt verondersteld de berichten met 
vrije tekst te lezen  



Use Case: Kinepolis
Information Discovery: probleem met zitplaatsen

Voorbeeld :
” il ya eu une bagarre entre 2 couples pour 

une raison de reservation de place la bagarre 
a monopolise 10 personnes et les pauvres 

portiers gringalets ont eu du mal a separer les 
protagonistes”

(Imagibraine Braine-l’Alleud 06/03/2011)
“De plaatsen die ik via de online ticketing 

gereserveerd had waren bezet door mensen 
die hoogstwaarschijnlijk niet voor hun plaats 

betaald hadden …”
(Kinepolis Oostende 13/03/2011)

25+ comments between 04/03 and 01/04

Toewijzen van zitplaatsen is een issue



Use Case: Kinepolis
Information Discovery: de verwarming is stuk

Voorbeeld:
“ … l’odeur dans la salle n’est pas agréable et il 

fait trop froid  …  ” 
(Kinepolis Liège 11/03/2011)

“ enige opmerking die we hebben wij vonden 
het wat koud in de zaal en het geluid stond te 

luid maar dat vinden wij in alle bioscopen”
(Imagibraine Braine-l’Alleud 13/03/2011)
“Als je binnen komt in de zaal is het warm 
wanneer de film een eindje bezig is leg je 

waarschijnlijk de verwarming af en wordt het 
zeer fris …”

(Kinepolis Kortrijk 13/03/2011)

15+ comments between 12/03 and 27/03



Period Mar I Mar II Mar III Mar IV

Issue* Cold
Theater

Cold
Theater

Cold
Theater

Cold
Theater

Issue Monitor
De verwarming is een 
groot probleem in één 

zaal

* gebaseerd op spontane reacties



Take-Aways

Mainstream zoekmachine

• Geen menselijke 
tussenkomst vereist

• Snelle start, stop met taggen
• Taal onafhankelijk

• Geen menselijke interventies
• Instant toevoegen van 

nieuwe data
• Niet herindexeren

Tagging, taxonomie, enz. 
manuele/semi-manuele 
voorbereiding

• Schaalbare web API Schaalbare web API

Manueel onderhoud nodig
Nieuwe data: alles 
herindexeren

Setup

Implementati

e

Onderhoud

Alexandria.Works
Accurater, sneller, goedkoper
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Dynamic 
Interaction

Flexible & 
Scalable

Key Strengths



An Ontologist’s/Taxonomist’s Nightmare

• Een taglijst opstellen?  Doenbaar als je betaalt en tijd hebt

• Documenten toevoegen?  Makkie

• Nieuwe termen ontdekken en verwerken?  Moeilijker

• Bestaande termen die van betekenis veranderen?  Zeer lastig

• Achterhaalde relaties opzoeken en vervangen?  Niet aan te beginnen



An Ontologist’s/Taxonomist’s Nightmare

Alle taxonomieën of database-schema’s hebben een expert nodig die 
vandaag bepaalt welke features essentieel zijn om in de toekomst met 
de informatie te kunnen werken.

Helaas... nieuwe begrippen blijven voortdurend opduiken in 
elke taal, in elk domein

• Not content with the million or so words they already have at their disposal, 
English speakers are adding new ones at the rate of around 1,000 a year. Recent 
dictionary debutants include blog, grok, crowdfunding, hackathon, airball, e-
marketing, sudoku, twerk and Brexit.

https://www.theguardian.com/media/mind-your-language/2016/feb/04/english-neologisms-new-words.

https://www.theguardian.com/media/mind-your-language/2016/feb/04/english-neologisms-new-words


An Ontologist’s/Taxonomist’s Nightmare

Helaas ... ook de bestaande kennis is beperkt houdbaar

• According to Ronald Bailey scientific knowledge is growing by a factor of ten every 
50 years and half of what scientists may have known about a particular subject will 
be wrong or obsolete in 45 years.

Bailey, Ronald (2 October 2012). "Half of the Facts You Know Are Probably Wrong". 

• Google processes 2 trillions of searches every year, and still Google reaffirms that 
15% of searches done by users have never been seen before, every day again since 
1999. 

Apr 25, 2017  https://blog.google/products/search/our-latest-quality-improvements-search/

https://blog.google/products/search/our-latest-quality-improvements-search/

