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Samenvatting

Het gebruik van thematische informatie wordt al lang bestudeerd in het vakgebied van
Information Retrieval. Het groeperen van zoekresultaten in thematische categorieën
leidt bijvoorbeeld tot een meer effectieve presentatie van informatie aan de gebruiker,
terwijl het groeperen van documenten in een collectie voor meer efficiënte toegang
tot informatie kan zorgen. We definiëren thema als het belangrijkste onderwerp in
een (verzameling van) document(en). Terwijl thema’s informatie verschaffen over de
onderwerpen die in een document aan bod komen, geeft de structuur van thema’s ons
informatie over de mate waarin een verzameling documenten is gericht op bepaalde
thema’s, de diversiteit van thema’s in documenten, en de semantische relaties tussen
thema’s.

Het werk in dit proefschrift richt zich op het modelleren van de structuur van
thema’s. In het bijzonder bekijken wij een aantal IR taken waarin de notie van rel-
evantie verder gaat dan “aboutness” en waarin de structuur van thema’s een belang-
rijke rol speelt in het vervullen van de informatiebehoefte van gebruikers. De volgende
onderzoeksonderwerpen komen aan bod: (1) Thema-coherentie; hier ontwikkelen we
een coherentiescore die effectief de thematische samenhang van een verzameling doc-
umenten beschrijft. Deze score wordt toegepast op twee IR taken, namelijk, blog feed
retrieval en query performance prediction. (2) Diversiteit en de clusterhypothese; hier
onderzoeken we de relatie tussen diversiteit, relevantie en de cluster hypothese. We
werpen opnieuw een blik op de clusterhypothese maar nu in relatie tot ambigue vra-
gen of vragen met meerdere aspecten en onderzoeken de effectiviteit van zoekvraag-
specifieke clustering voor het diversifiëren van zoekresultaten. (3) Het verbinden van
thema’s in verschillende representaties. Thema’s kunnen op verschillende manieren
worden gerepresenteerd, bijvoorbeeld, door middel van clusters, definities in een the-
saurus en statistieken over term frequenties. We bestuderen het probleem van het
verbinden van thema’s die worden gerepresenteerd in verschillende vormen in de con-
text van automatische linkgeneratie. We identificeren significante termen in een bron-
tekst en linken deze termen aan corresponderende items in een kennisbank gevuld met
achtergrondinformatie over deze termen.
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