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Samenvatting
Semi-gestructureerde Web Data Vertrouwen

Dit proefschrift behandelt het probleem van vertrouwen in semi-gestructureerde gege-
vens, in het bijzonder in verband met het Web. Verschillende definities van vertrouwen
zijn in gebruik op verschillende gebieden. Onze definitie hiervan is toegesneden op de
toepassingsgebieden van onze analyses. Met name volgen we de definitie van Castel-
franchi en Falcone, de definitie van Camp en de theorie van O’Hara.

Onze aandacht richt zich op het op een juiste wijze gebruiken van metadata bij
een schatting van het vertrouwen in de corresponderende gegevens, aangezien dit soort
informatie tot onze beschikking staat en de kennis of tijd ontbreekt om de betrouw-
baarheid van de inhoud van deze gegevens te bepalen. We zijn uitgegaan van het
bestaan van een correlatie tussen metadata en de betrouwbaarheid van de gegevens
zelf. Bijvoorbeeld, we kunnen de betrouwbaarheid van een stukje informatie afschat-
ten als we weten wie het heeft gecreëerd, en door zijn of haar gedrag te bestuderen. Er
bestaat een probabilistische relatie tussen de identiteit en de betrouwbaarheid van een
gebruiker, die wordt samengevat door de reputatie van deze gebruiker. Door geschikte
transformaties uit te voeren kan de reputatie van de gebruiker betrouwbaar worden
afgeschat, gebaseerd op een verzameling onservaties. De kracht van deze correlatie is
niet hetzelfde voor alle metadata, maar onze evaluaties bevestigen dat deze aanpak
(mogelijk na het combineren van gegevens om de correlatie te versterken) geschikt is
voor onze doeleinden.

Hoofdstuk 1 geeft een eerste aanwijzing over het gebruik van metadata verrijkt met
gegevens van het Web bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van museumaan-
tekeningen. Dit hoofdstuk presenteert een algoritme voor het bepalen van vertrouwen
in aantekeningen, en een evaluatie hiervan op aantekeningen bij de vogelverzameling
van het Naturalis museum in Leiden. Het algoritme hanteert subjectieve logica om
van een trainingverzameling bestaande uit geëvalueerde aantekeningen de relaties te
leren tussen niveaus van betrouwbaarheid en metadata van annotaties, deels afkom-
stig uit nieuwsbronnen op het Web. Dit hoofdstuk geeft een aantal nuttige inzichten.
Eén daarvan is het feit dat het maken van een beoordeling van vertrouwen bestaat uit
twee verschillende fasen: afschatting van betrouwbaarheid en bepaling van betrouw-
baarheid (oftewel de beslissingsstrategie). Een ander inzicht is dat het laat zien hoe
metadata gebruikt kunnen worden om het vertrouwen in de gegevens te leren, en hoe
we het gebruik van de metadata die ons ter beschikking staan kunnen vergroten door
middel van bronnen op het Web, om aldus de informatie uit te breiden die kan wor-
den ingezet voor het bereiken van ons doel. Hierop voortbouwend laat Hoofdstuk 2
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zien dat niet alle metadata- en Web-gebaseerde heuristieken voor het bepalen van
vertrouwen daadwerkelijk zinvol zijn, en bijgevolg dat deze heuristieken heel precies
moeten worden geselecteerd. In dat hoofdstuk evalueren we een serie heuristieken voor
het schatten van vertrouwen in een verzameling van geo-informatie voorziene anno-
taties bij voorwerpen uit het Naturalis museum, en laten we zien dat de combinatie
van al deze heuristieken niet optimaal is. Ook zijn er voor de heuristieken die in deze
studie worden toegepast ruime marges voor verbetering mogelijk.

Hoofdstukken 1 en 2 delen het gebruik van zowel statistisch redeneren als analyse
van gegeven metadata, vooral om met de onzekerheid om te gaan die aanwezig is in
onze berekeningen. We gebruiken een aantal informatiebronnen voor onze schattingen,
zonder voorafgaande garantie over het nut of de representativiteit van de steekproef
waarmee we worden geconfronteerd. Desondanks gebruiken we zulke informatie, om-
dat dit het enige houvast is dat ons ter beschikking staat, maar we behandelen het
omzichtig. Analyse van gegeven metadata maakt het mogelijk om er rekening mee
te houden dat gegevens die we niet hebben gezien zouden kunnen leiden tot andere
conclusies. Aldus kunnen we prudente conclusies trekken over de gegevens die tot
onze beschikking staan. Hoofdstuk 3 bevat een aantal studies waarin redeneren met
onzekerheid wordt gebruikt om aanvallen van piraten die zijn geregistreerd in een
Web-database te analyseren. Ook presenteren we een aantal uitbreidingen van subjec-
tieve logica om de logica beter bruikbaar te maken voor het Web, doordat de logica
om kan gaan met semantische gelijkenis, gedeeltelijke waarnemingen en opinies in een
open wereld. Hoofdstuk 4 toont, door middel van een studie gebaseerd op open data
afkomstig van de politie, dat redeneren met onzekerheid ook kan helpen om zorgvuldig
indicaties te extrapoleren van betrouwbaarheidsveranderingen in de gegevens die ons
ter beschikking staan. Indien we niet vast kunnen stellen of deze gegevens betrouwbaar
zijn, kunnen we ze analyseren vanuit verschillende gezichtspunten (relatief, absoluut,
etc.), om aldus mogelijk inzicht te krijgen in hun betrouwbaarheid. Als we aldus
niet kunnen vaststellen of de gegevens die ons ter beschikking staan betrouwbaar zijn,
kunnen uiteindelijk technieken voor het redeneren met onzekerheid opnieuw worden
toegepast, om resultaten van dergelijke analyses te aggregeren en zwakkere maar nog
steeds prudente conclusies te trekken over hun betrouwbaarheid.

Nadat we aldus het inzicht hebben verworven dat statistisch redeneren en analyse
van gegeven metadata belangrijk zijn bij het beoordelen van vertrouwen, besteden we
een deel van ons onderzoek aan de analyse van een belangrijke klasse van metadata,
namelijk herkomst. Dit leidt tot twee verschillende aanpakken: enerzijds bouwen we
Bayesiaanse netwerken bovenop kleine grafen van herkomstrelaties voor het bepalen
van vertrouwen in nautische berichten, gebaseerd op de betrouwbaarheid van elk af-
zonderlijk onderdeel dat wordt gebruikt om ze te bouwen (Hoofdstuk 5); anderzijds
passen we algoritmen voor leren onder supervisie toe op geaggregeerde herkomstgrafen
van media-annotaties om de betrouwbaarheid van deze annotaties te voorspellen op
basis van hoe ze zijn geproduceerd (Hoofdstuk 6). Beide aanpakken pogen statistisch
modellen te leren die informatie relateren over hoe, wanneer en door wie artefacten
zijn gemaakt zowel als hun betrouwbaarheid. Informatie over herkomst heeft een groot
potentieel om het beoordelen van betrouwbaarheid te ondersteunen, en met behulp
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van statistische technieken zijn we in staat om sommige combinaties van eigenschap-
pen te verbinden met de betrouwbaarheid van artefacten. Dit is een noodzakelijke
stap om afhankelijk te kunnen zijn van dit soort informatie voor onze schattingen,
omdat herkomst beschrijft hoe artefacten zijn geproduceerd, en niet hoe betrouwbaar
ze zijn. We groeperen eerst herkomstgrafen in zogeheten “herkomst stereotypes”, die
gedrag van gebruikers representeren, en gebruiken vervolgens deze stereotypes als een
basis voor het beoordelen van vertrouwen via machinaal leren. Op deze manier verkri-
jgen we zinvolle modellen, terwijl we mogelijk problemen overwinnen ten gevolge van
bijvoorbeeld de complexiteit van de grafen. Dit heeft een prijs, want aangezien we
niet diep kijken naar de semantiek van deze grafen, laten we mogelijk nuttige kennis
buiten beschouwing. De resultaten die we hebben verkregen zijn al bevredigend. In
de toekomst zullen we de connectie tussen herkomstsemantiek en vertrouwen dieper
onderzoeken.

Het laatste deel van het proefschrift betreft het gebruik van methoden voor seman-
tische gelijkenis in combinatie met het redeneren over onzekerheid (zoals gedefinieerd
in Hoofdstuk 3) om beoordelingen van vertrouwen te geven op basis van reputatie
(Hoofdstuk 7) en herkomst (Hoofdstuk 8), met name in het domein van cultureel
erfgoed. Methoden voor semantische gelijkenis zijn nuttig vanwege ten minste twee
redenen. Ten eerste zijn de technieken voor het redeneren met onzekerheid afhankelijk
van de beschikbaarheid van gegevens, en des te meer gegevens er zijn des te beter de
resultaten die we verkrijgen. Semantische gelijkenis maakt het mogelijk de hoeveel-
heid gegevens waarover we beschikken te vergroten, terwijl de relevantie ervan hoog
blijft. Ten tweede staat semantische gelijkenis het ons toe om de complexiteit van
berekeningen in onze ramingen te verminderen door herhaalde berekeningen te ver-
mijden voor gegevens die syntactisch verschillen maar semantisch vergelijkbaar zijn.
Dit zijn belangrijke resultaten. Alhoewel ze momenteel nog beperkt zijn tot speci-
fieke domeinen, zoals cultureel erfgoed, kunnen ze in principe worden aangepast voor
andere toepassingsgebieden.


