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Samenvatting

In het begin van de eenentwintigste eeuw vertoonde het web een explosieve groei, voor-
namelijk veroorzaakt door de webgebruikers. Er kwam een groot aantal platformen
beschikbaar waarop gebruikers informatie kunnen publiceren, kunnen communiceren
met elkaar, contact kunnen zoeken met gelijkgestemden en alles kunnen delen wat ze
zouden willen delen. Deze platformen zijn beter bekend als sociale media. Sociale
media zijn een manier van many-to-many communicatie: iedereen kan content creëren
welke in principe door iedereen gelezen kan worden. Om deze content echter beschik-
baar te maken voor iedereen is het noodzakelijk dat mensen de “juiste” content of de
“geschikte” schrijvers kunnen identificeren. Met andere woorden, we hebben behoefte
aan intelligente toegang tot informatie in sociale media.

De belangrijkste motivatie voor het onderzoek in dit proefschrift is dat we intelligente
toegang tot, en analyse van, informatie, die besloten ligt in de rommelige en ongeordende
sociale mediateksten, mogelijk willen maken. Hiervoor moeten we de relevantie van
sociale mediadocumenten bepalen, waarbij we de uitdagingen die gesteld worden door
het rommelige karakter van deze documenten niet uit de weg gaan. We identificeren
twee richtingen waar vanuit we de informatie in sociale media kunnen benaderen: (i) de
mensen die actief zijn binnen sociale media en (ii) hun uitingen. We refereren aan deze
“richtingen” als ingangen, aangezien ze als een ingang tot de informatie dienen. Het
belangrijkste doel van dit proefschrift is het verbeteren van zoekmethodes voor mensen
en hun uitingen in sociale media om zo intelligente toegang te bieden tot informatie in
deze media.

In het proefschrift onderzoeken we verscheidene manieren om zoekprestaties te ver-
beteren voor zowel mensen als hun uitingen. De methodes lopen uiteen van analyses van
een mensenzoekmachine tot indicatoren van geloofwaardigheid in blogs, en van zoeken
naar bloggers tot het gebruik van wereldkennis is het modelleren van zoekvragen. Onze
methodes leiden tot een beter inzicht in zoekgedrag. We tonen aan dat ze helpen bij het
verbeteren van zoekprestaties voor verschillende kennisontsluitingstaken.
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