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1. Inleiding 

Doel van dit document 

Dit document beschrijft de resultaten van de kwaliteitstest die uitgevoerd is op de automatisch 
gegenereerde aanbevelingen van het ZieOok-platform binnen het User Profile Repository project op 
de collectie van het Amsterdam Museum. Hierbij is getest wat de kwaliteit is van de  verwijzingen 
die door het ZieOok-platform gegeven worden.  

Het document geeft een beschrijving van de dataset waarop getest is, de evaluatiemethode, de 
testresultaten en conclusies met betrekking tot het onderstaande acceptatiecriterium (uit [1]).  

Om voor de acceptatie te slagen, moet de Recall van de recommendations die ZieOok doet significant 
hoger zijn dan de Recall van de baseline. Voor het bepalen van significantie hanteren we de Sparck-
Jones drempelmethode. Deze methode stelt dat een toename in kwaliteit significant is [bij] een 
toename van minstens 5 procentpunt. 

 

Referenties 

[1] GridLine; Evaluatieprocedure recommendations CatchPlus; versie 1.0; 08-12-2011. 
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2. Dataset 

De dataset waarop getest is, bevat 86.978 items in xml-formaat uit de collectie van het Amsterdam 
Museum. Voor een deel van deze items is aangegeven dat ze gerelateerd zijn aan andere items. 
Deze verwijzingen zijn handmatig aangebracht en vormen de Gold Standard van onze kwaliteitstest.  

Bij de evaluatie worden alleen items in overweging genomen die ten minste 1 handmatige verwijzing 
hebben in de Gold Standard, dat zijn 24.370 items. 

Hoe beter de automatisch gegenereerde verwijzingen van ZieOok overeenkomen met de 
handmatige verwijzingen in de Gold Standard, hoe hoger de testscore. Hierbij moet aangetekend 
worden dat het doel van het ZieOok-platform is om goede en verrassende aanbevelingen te doen, 
niet om de  handmatige verwijzingen perfect na te bootsen. 
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3. Evaluatiemethode 

Voor elk van de items geeft ZieOok een aantal andere items als verwijzing. Deze automatisch 
gegenereerde verwijzingen worden vervolgens vergeleken met de handmatig aangebrachte 
verwijzingen. Het aantal verwijzingen dat ZieOok in de tests per item gaf varieert tussen de 0 en de 
1000, met een gemiddelde van 96.3 en een mediaan van 80. Het aantal handmatig aangebrachte 
verwijzingen dat items in de testset hebben (de Gold Standard), varieert tussen de 1 en de 274 met 
een gemiddelde van 5.8 en een mediaan van 3. 

Voor ieder item worden de automatische en handmatige verwijzingen met elkaar vergeleken. 
Verwijzingen die zowel automatisch als handmatig gevonden zijn, worden als correct gezien en 
heten True Positives. Het aantal handmatige verwijzingen dat niet in de automatische verwijzingen 
voorkomt, is het aantal False Negatives. Het aantal automatische verwijzingen die niet in de 
handmatige voorkomen, is het aantal False Positives1.  

Op basis van de zojuist beschreven waardes berekenen we de statistieken precision en recall. Deze 
statistieken gebruiken we als evaluatiewaardes voor de kwaliteit van de automatische verwijzingen. 
Hierbij is een hoge recall belangrijker dan een hoge precision. De belangrijkste twee redenen 
hiervoor zijn dat enerzijds ZieOok ook wil verrassen en anderzijds de Gold Standard verre van 
compleet is. (Zie document [1] voor meer informatie hierover.) 

 

TP (True Positive) = Totaal aantal correcte automatische 

verwijzingen 

FN (False Negative) = (Totaal aantal handmatige verwijzingen) – 

(Totaal aantal correcte automatische verwijzingen) 

FP (False Positive) = (Totaal aantal automatische verwijzingen) – 

(totaal aantal handmatige verwijzinge) 

Precision = TP / (TP + FP) 

Recall = TP / (TP + FN) 

Ratio correcte verwijzingen = TP / (totaal aantal handmatige 

verwijzingen) 

 

Om te zien of de testscores die ZieOok behaalt goed zijn, vergelijken we ze met de testscores van 
een baseline methode. Deze baseline methode geeft voor ieder item 100 willekeurig gekozen andere 
items als verwijzingen.  

Het kan voorkomen dat een item meer handmatige verwijzingen heeft dan het aantal automatisch 
toegekende verwijzingen. In een dergelijk geval worden gewoon alle handmatige verwijzingen 
meegerekend en zullen er dus altijd false negatives zijn. 

                                                           
1
 Het uiteindelijke doel van ZieOok is het geven van goede en verrassende aanbevelingen. ZieOok probeert niet de 

handmatige aanbevelingen perfect na te bootsen. Dientengevolge accepteren we een hoge score op de False Positives 
metriek. 
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4. Metrieken 

Voor de Gold Standard, de Baseline en ZieOok zijn de volgende waardes gemeten voor TP, FP en FN: 

- Maximum waarde voor een item (en het aantal items dat die waarde heeft) 
- Minimum waarde voor een item (en het aantal items dat die waarde heeft) 
- Mediaan van alle gemeten waardes (en het aantal items dat die waarde heeft) 
- Gemiddelde van alle gemeten waardes 
- Standaarddeviatie van de waarde over alle items 
- Aantal items waarvan de waarde binnen een standaarddeviatie van het gemiddelde valt 

 

4.1 Gold Standard 

In de Gold Standard zijn alleen collectie-items opgenomen die ten minste 1 handmatige verwijzing 
hebben; dat zijn 24370 items. 

Voor de Gold Standard geldt per definitie dat alle verwijzingen binnen TP vallen. Wat een true 
positive is, wordt namelijk gedefinieerd door de Gold Standard. Verwijzingen in de Gold Standard 
noemen we daarom hier true positives. 

 TP 

Max. waarde 274 (2 items) 

Min. waarde 1 (6.560 items) 

Mediaan  3 (2.428 items) 

Gemiddelde waarde 5,813 

Aantal items met 
waarde binnen STD 

22.526 

Tabel 1: Gold Standard metrieken 

 

4.2 Baseline 

Voor ieder item zijn de automatische en handmatige verwijzingen met elkaar vergeleken. 
Verwijzingen die zowel automatisch als handmatig gevonden zijn, worden als correct gezien en 
heten true positives (TP). Het aantal automatische verwijzingen die niet in de handmatige 
voorkomen, is het aantal false positives (FN). Het aantal handmatige verwijzingen dat niet in de 
automatische verwijzingen voorkomt, is het aantal false negatives (FN).  

 TP FP FN 

Max. waarde 1 (164 items) 100 (24.205 items) 274 (1 item) 

Min. Waarde  0 (24.205 items) 99 (164 items) 0 (48 items) 

Mediaan 0 (24.205 items) 100 (24.205 items) 3 (2.437 items) 

Gemiddelde waarde 0,007 99,993 5,815 

Standaarddeviatie (STD) 0,082 0,082 9,135 

Aantal items met 
waarde binnen STD 

24.205 24.205 22.416 

Tabel 2: Baseline metrieken 
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4.3 ZieOok 

Voor ieder item zijn de automatische en handmatige verwijzingen met elkaar vergeleken. 
Verwijzingen die zowel automatisch als handmatig gevonden zijn, worden als correct gezien en 
heten true positives (TP). Het aantal automatische verwijzingen die niet in de handmatige 
voorkomen, is het aantal false positives (FN). Het aantal handmatige verwijzingen dat niet in de 
automatische verwijzingen voorkomt, is het aantal false negatives (FN). .  

 TP FP FN 

Max. waarde 88 (1 item) 1000 (20 items) 274 (2 items) 

Min. waarde  0 (9.568 items) 0 (130 items) 0 (4.424 items) 

Mediaan 1 (5.854 items) 79 (197 items) 2 (2.595 items) 

Gemiddelde waarde 2,058 94,211 3,764 

Standaarddeviatie (STD) 4,030 104,207 7,270 

Aantal items met 
waarde binnen STD 

22.792 22.968 22.783 

Tabel 3: ZieOok metrieken 
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5. Conclusie 

De resultaten tonen aan dat de kwaliteit van verwijzingen die ZieOok op de collectie van het 
Amsterdam Museum genereert, significant beter zijn dan verwijzingen van de baseline methode. We 
kijken met name naar de recall, omdat dit voor deze evaluatiemethode de belangrijkste graadmeter 
is.  

In tabel 4 is te zien dat de recall van ZieOok (35,35%) veel hoger is dan bij de baseline (1,16%). Het 
aantal correcte verwijzingen (TP) van ZieOok (50.158) ligt immers significant hoger dan het aantal 
correcte verwijzingen van de baseline (1.645). Ook het feit dat ZieOok een veel lagere hoeveelheid 
incorrect toegekende verwijzingen (FN) genereert (91.721 vs. 140.234), geeft aan dat het systeem 
goed in staat is relevante items te tonen (en irrelevante weg te filteren).  

 

Methode TP FP FN Precision Recall Verbetering 

Baseline 1.645 24.227.121 140.234 0,0006% 1,16 % -- 

ZieOok 50.158 2.204.106 91.721 2,22 % 35,35 % 29,5 % 

Tabel 4: Recall vergelijking ZieOok met baseline 

 

Tabel 5 toont de ratio correcte verwijzingen. Dit is de ratio tussen het totaal aantal correcte 
automatische verwijzingen en het totaal aantal handmatige verwijzingen.   

 

Ratio correcte verwijzingen 

35,5% 

Tabel 5: Ratio correctie verwijzingen 

 

De resultaten tonen aan dat ZieOok een verbetering van 29.5% boven de baseline geeft. Hiermee is 
ruimschoots aan Sprack-Jones drempelwaarde van 5% uit het acceptatiecriterium voldaan. 

Daarnaast is ZieOok in staat is om 35.5% van alle handmatige verwijzingen automatisch te 
genereren. Gezien de aard van de evaluatiemethode en de doelstelling van ZieOok is een 
voorspelling van ruim een derde van de handmatige verwijzingen een prachtige score.  

 

 

 


	1. Inleiding
	Doel van dit document
	Referenties

	2. Dataset
	3. Evaluatiemethode
	4. Metrieken
	4.1 Gold Standard
	4.2 Baseline
	4.3 ZieOok

	5. Conclusie

