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Samenvatting g 

Leerobjectt technologie is een recent ontwikkeld vakgebied dat zich bezig houdt met 
hergebtuikk van bestaand materiaal voor instructiedoeleinden. In de wereld van training en 
instructiee wordt hergebruik van bestaand materiaal gezien als de oplossing om hoge 
ontwikkelkostenn te voorkomen, en lesmateriaal voor iedereen op flexibele wijze toeganke-
lij kk te maken. Het ontwikkelen van lesmateriaal is namelijk steeds opnieuw nodig in een 
veranderendee context, maar het neemt vaak veel tijd in beslag. Daarom is het te duur om 
lesmateriaall  (van enige kwaliteit) steeds helemaal opnieuw te ontwikkelen, zeker omdat het 
naa enige tijd verouderd raakt. Het ontwikkelen en gebruiken van lesmateriaal is wel voor 
iedereenn bereikbaar als het materiaal kan worden opgebouwd uit herbruikbare com-
ponenten,, ook wel leerobjecten genoemd. Er is een enorme hoeveelheid materiaal beschik-
baarr op het Internet dat kan worden gebruikt voor instructiedoeleinden, bijvoorbeeld 
plaatjes,, videomateriaal, presentaties, enzovoort. Anders dan de gebruikelijke sequentiële 
structuurr van leerboeken, faciliteert het Internet bij uitstek een "onderzoekende" manier 
vann leren waarbij niet noodzakelijkerwijs een vaste volgorde van lesstof wordt aangehouden. 
Ookk binnen bedrijven en instanties bestaat vaak veel materiaal dat kan dienen als basis voor 
instructiedoeleindenn of informatiebehoeften, en voor velen is hergebruik dan ook een veel-
belovendd vooruitzicht. 

Err liggen een aantal processen ten grondslag aan hergebruik, zoals geschetst in Hoofdstuk i. 
Kortt gezegd zijn deze: analyse, opslag, ophalen en tenslotte hergebruiken van materiaal. 
Omdatt bestaand materiaal niet altijd het gewenste herbruikbare formaat heeft, kan het 
nodigg zijn dit materiaal eerst te analyseren en te segmenteren in fragmenten. De korrelgrootte 
vann de resulterende fragmenten is daarbij van belang. Kleine stukken materiaal, bijvoor-
beeldd een enkel plaatje, zijn makkelijker in diverse contexten opnieuw toe te passen. Grotere 
stukkenn materiaal (bijvoorbeeld een Web site) zijn, omdat ze meer context hebben, minder 
makkelijkk elders in te passen. De resulterende fragmenten dienen dus zo klein mogelijk te 
zijn,, maar inhoudelijk nog wel een coherent onderwerp te omvatten. Desalniettemin moeten 
groteree stukken materiaal natuurlijk ook toegankelijk zijn voor hergebruik. Vervolgens 
dienenn de fragmenten te worden geïndexeerd en opgeslagen. Het automatiseren van bovenge-
noemdee processen kan zeer lucratief zijn, zeker wanneer veel materiaal beschikbaar is. Pu-
bliekelijkk beschikbare leerobjecten worden meestal opgeslagen in speciaal daarvoor inge-
richterichte "leerobject-databases", zodat ze kunnen worden onderscheiden van ander materiaal 
opp het Internet. De indexering zorgt ervoor dat materiaal kan worden opgehaald. Opgehaald 
materiaall  wordt tenslotte hergebruikt, bijvoorbeeld in lesmateriaal, of om op andere wijze 
kenniss mee op te doen. 

Hergebruikk van materiaal vereist echter in de eerste plaats een rijke indexering van dat 
materiaal,, om het terug te kunnen vinden en om het doel van hergebruik te ondersteunen. 
Omdatt er een grote hoeveelheid divers materiaal beschikbaar is, en omdat mensen uiteen-
lopendee informatiebehoeften hebben, is een rijke indexering van cruciaal belang om de 
processenn die aan hergebruik ten grondslag liggen succesvol te laten verlopen. Een rijke 
indexeringg belicht het materiaal vanuit diverse perspectieven, waarbij taakondersteunende 
aspectenn een steeds belangrijkere rol spelen. Sinds kort is er een standaard beschikbaar, IEEE 
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LOMM (2002), om leerobjecten mee te indexeren. Deze wordt alom gebruikt, meestal iets 
aangepast,, en maakt hergebruik van (lesmateriaal door een groot publiek mogelijk. 
Hoewell  in korte tijd veel bereikt is, is de standaard op sommige punten niet gedetailleerd en 
gestructureerdd genoeg, en doen zich in elk proces nog een aantal problemen voor (aangestipt 
inn Hoofdstuk 1). De centrale hypothese in dit proefschrift is dat een kennisrijke indexering 
nodigg is om deze problemen op te lossen, en hergebruik te optimaliseren. Een kennisrijke 
indexeringg moet zijn gebaseerd op formeel gerepresenteerde kennis in een ontologie. In 
plaatss van een open indexeer-vocabulair, of één die bestaat uit een platte lijst woorden, heeft 
eenn ontologie een aantal eigenschappen waardoor het als kennisrijke indexeer-aanpak wordt 
beschouwd.. In essentie bestaat een ontologie uit een aantal unieke concepten geassocieerd 
mett synoniemen en afkortingen, die georganiseerd zijn in een hiërarchische structuur. 
Eigenschappenn van concepten, en relaties, kunnen worden uitgedrukt. Bijvoorbeeld, een 
conceptt "auto" (synoniem "wagen"), heeft eigenschap "kleur", en heeft een relatie met een 
anderr concept "eigenaar". Ontologieën staan bij uitstek toe om diverse perspectieven op het 
tee indexeren materiaal op georganiseerde wijze te representeren. De centrale vraag luidt dan 
ook:: hoe kunnen de processen die ten grondslag liggen aan hergebruik verbeterd worden 
middelss een kennisrijke, op ontologieën gebaseerde indexering? Deze vraag wordt beant-
woordd door middel van theoretisch onderzoek, een studie van een praktijk casus, en diverse 
experimenten. . 

Inn een literatuur onderzoek (Hoofdstuk z) passeren een aantal methoden en technieken de 
revuee die gebruikt worden in de processen die aan hergebruik ten grondslag liggen. Eerst 
wordenn een aantal soorten materiaal en verschillende korrelgrootten gedefinieerd. Ver-
volgenss worden verschillende manieren van indexeren besproken; wordt uitgelegd wat een 
ontologie-gebaseerdd indexeerraamwerk aan een index kan toevoegen, en worden relevante 
standaardd indexeerraamwerken met elkaar vergeleken. Ook worden problemen die zich in 
elkk afzonderlijk proces voordoen nader toegelicht, en wordt uitgelegd hoe ontologieën bij 
kunnenn dragen aan oplossingen. 

Eenn voorbeeld van een kennisrijke indexeer-vocabulair wordt gegeven in Hoofdstuk 3. Een 
praktijkgevall  schetst in detail hoe ontologieën worden toegepast in elk proces, en hoe 
ontologieënn de overgang tussen processen mogelijk maken. Een groot Europees onderzoeks-
projectt wordt beschreven, dat gezien kan worden als een kenmerkend voorbeeld waarin het 
herbruikbaarr maken van bestaand materiaal noodzakelijk is. Drie technische domeinen 
waarinn onderhoudstraining voor complexe systemen wordt gegeven zijn onderzocht: het 
reparerenn van auto's, wapensystemen, en het programmeren en configureren van systemen 
omm wegverkeer te regelen. Binnen deze instanties of bedrijven zijn de voornaamste bronnen 
omm lesmateriaal te ontwikkelen de vaak zeek omvangrijke technische handleidingen die bij 
eenn systeem geleverd worden. Deze zijn als zodanig niet geschikt voor instructie, en het 
makenn en regelmatig bijwerken van lesmateriaal kost dan ook veel tijd en moeite. Om de 
processenn (analyse, opslag, ophalen en hergebruiken van materiaal) te ondersteunen is een 
aantall  software applicaties ontwikkeld die gebaseerd zijn op ontologieën. Daarmee kunnen 
grotee hoeveelheden bronmateriaal automatisch worden geanalyseerd en gesegmenteerd in 
kleineree fragmenten. Deze fragmenten worden, eveneens automatisch, geïndexeerd met 
behulpp van ontologieën, en worden opgeslagen in een database. Het ontwikkelen van les-
materiaall  wordt ondersteund door een software applicatie waarmee een raamwerk voor les-
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materiaall  kan worden gemaakt, dat vervolgens kan worden ingevuld met relevant materiaal 
uitt de database. Het ophalen van materiaal wordt door een rijke indexering uitgebreid 
ondersteund.. Dit geheel laat zien hoe, door toepassing van ontologieën, de overgang van 
bronmateriaall  naar lesmateriaal wordt ondersteund en vergemakkelijkt. 
Nadatt is aangetoond dat het gebruik van ontologieën haalbaar is, wordt een aantal experi-
mentenn beschreven waarin conceptuele en economische variabelen met betrekking tot het 
gebruikk van ontologieën zijn onderzocht. Het effect van het gebruik van een kennisrijk 
indexeer-vocabulairr op het handmatig indexeren van materiaal, en op het ophalen materiaal 
enn samenstellen van lesmateriaal is onderzocht. Om een kennisrijke aanpak te ergens mee 
kunnenn vergelijken moest een uitgangspositie gecreëerd worden. Steeds is een kennisrijke, 
ontologie-gebaseerdee methode vergeleken met een methode gebaseerd op een ongestruc-
tureerdee set steekwoorden, die als ijkpunt diende. Ook namen steeds relatief onervaren 
personenn deel aan de experimenten, om van de slechtst denkbare situatie uit te kunnen 
gaan.. Er is ingeschat dat dit een realistische situatie nabootst, omdat de standaard indexeer-
raamwerkenn voor (les)materiaal nog maar pas tot wasdom zijn gekomen. Tegelijkertijd kan 
wordenn verwacht dat deze ervaring snel toeneemt. Naarmate in de praktijk mensen meer 
ervaringg hebben, kunnen dus betere resultaten op de onderzochte variabelen worden ver-
wacht.. Een aantal zaken is onderzocht. 

Omdatt indexeren veelal nog handmatig door mensen wordt gedaan, is het te verwachten dat 
verschillenn tussen indexeerders optreden. Deze "ruis" in indexeringen heeft tot gevolg dat 
zoekresultatenn onnauwkeuriger en onvollediger zijn, en moet dus zoveel mogelijk worden 
voorkomen.. Er is onderzocht of het gebruik van ontologieën bijdraagt tot meer consistentie 
tussenn verschillende indexeerders (Hoofdstuk 4). Dit onderzoek toont aan dat de structuur 
inn ontologieën bijdraagt tot een hogere consistentie tussen de waarden die verschillende 
indexeerderss toekennen aan hetzelfde materiaal en met gebruik van dezelfde indexeer-
vocabulair.. Daarnaast speelt het mediumtype een rol. Plaatjes en videomateriaal wordt over 
hett algemeen minder consistent geïndexeerd dan tekstueel materiaal en geluid, wellicht 
omdatt de eerste meer interpretatie vereisen. Het type eigenschap dat moet worden be-
schrevenn is ook van invloed op consistentie. Concrete eigenschappen (zoals "type represen-
tatie")) vertonen weinig verschillen tussen waarden die indexeerders toekennen. Hoe ab-
stracterr de eigenschap (bijvoorbeeld "type kennis", of "semantische dichtheid"), des te meer 
inconsistenties.. Over het algemeen kan gerekend worden op ongeveer 25% "ruis" in indexes, 
uitgaandee van relatief onervaren indexeerders die gebruik maken van een gestructureerd 
indexeer-vocabulair. . 

Inn een volgend onderzoek is de toegevoegde waarde van een rijke indexering voor het op-
halenn van materiaal uit een database, en maken van lesmateriaal gemeten (Hoofdstuk 5). Met 
toegevoegdee waarde wordt bedoeld: de efficiëntie en effectiviteit van het ophalen van 
materiaal,, de relevantie van materiaal dat in lesmateriaal wordt gebruikt, en de kwaliteit van 
hett lesmateriaal. Kwaliteit van het lesmateriaal wordt vervolgens vastgesteld in termen van 
degelijkheidd (zoals compleetheid en correctheid) en leesbaarheid (zoals coherentie en 
redundantie).. Uit dit onderzoek blijk t dat ook voor het ophalen en hergebruiken van mate-
riaall  het gebruik van ontologieën een toegevoegde waarde heeft. Materiaal kon efficiënter en 
effectieverr worden opgehaald, en meer relevant materiaal werd in het lesmateriaal gebruikt. 
Hett gebruik van ontologieën draagt ook bij aan een betere kwaliteit van het lesmateriaal. 
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Hett product was over het algemeen completer en correcter, maar het gebruik van ontol-
ogieënn droeg in dit onderzoek niet direct bij tot een betere leesbaarheid van het product. 
Inn een laatste twee experimenten is tenslotte de economische haalbaarheid van een kennis-
rijkee aanpak gemeten (Hoofdstuk 6). In dit onderzoek was de tijd die nodig is om een 
(deeljtaakk uit te voeren de indicator van kosten. Er is onderzocht hoeveel tijd nodig is voor 
hett indexeren van materiaal, en hoeveel tijd nodig is voor het ophalen van materiaal uit een 
database,, en voor het samenstellen van lesmateriaal. Dit is gedaan om te weten te komen of, 
enn zo ja, wanneer, de kosten van een kennisrijke indexeer-aanpak kunnen worden terugver-
diend.. Uit dit onderzoek blijk t dat de kosten vooral in het begin hoog zijn, maar dat bij het 
makenn van lesmateriaal kosten bespaard worden. Meer specifiek kostte het indexeren veel 
tijd,, en ook hett samenstellen van zoekopdrachten voor een zoekmachine. Echter, door deze 
tijdsinvesteringenn ging het bepalen van de relevantie van een verzameling opgehaalde 
fragmentenn daarentegen weer snel, en ook het maken van lesmateriaal werd aanzienlijk 
versneld.. Een methode gebaseerd op alleen een verzameling steekwoorden was over het 
geheell  genomen minstens zo snel, maar de afzonderlijke stappen vertoonden het tegenover-
gesteldee patroon. Het indexeren kostte weinig tijd, het geven van een zoekopdracht ook. 
Echterr door onnauwkeurige zoekresultaten kostte het bepalen van de relevantie uit een set 
opgehaaldee fragmenten veel tijd, evenals het samenstellen van lesmateriaal. Bij een kennis-
rijkee methode verschuift het aandachtspunt van de inhoud van het materiaal, naar de meta-
data.. Met andere woorden, in plaats van steeds de inhoud van materiaal te moeten bekijken 
omm de relevantie ervan te bepalen, wordt relevant materiaal verzameld op basis van indexes. 
Eenn kennisrijke methode kan gezien worden als een investering. De beslissing om die 
aanpakk te volgen hangt van diverse factoren af In het algemeen kan ervan uit worden gegaan 
datt wanneer precieze zoekresultaten belangrijk zijn, een investering in een kennisrijke index 
zichh uiteindelijk terugbetaalt. 

Inn Hoofdstuk 7 worden conclusies geformuleerd. De onderzoeken tonen aan dat het gebruik 
vann ontologieën in veel opzichten een positief effect hebben op de processen die aan herge-
bruikk ten grondslag liggen. Hoewel een methode gebaseerd op een set steekwoorden in de 
onderzoekenn als ijkpunt diende, vullen beide methoden elkaar in werkelijkheid aan. De 
onderzoekenn zijn uitgevoerd in een gecreëerde omgeving. Meer onderzoek naar de dage-
lijksee praktijk is nodig om het hanteren van materiaal en het gebruik van indexeer-vocabu-
lairss verder te verbeteren en vergemakkelijken. Bijvoorbeeld onderzoek naar het gebruik van 
(standaard)) indexeer-vocabulairs voor het indexeren van leerobjecten, en voor het ophalen 
vann leerobjecten uit huidige leerobject-databases, of onderzoek naar het toepassen van een 
theoriee om leerobjecten te ontwerpen. 
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