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Samenvatting

Culturele en erfgoed bewarende instellingen zoals musea digitaliseren in rap tempo hun

collecties, en migreren tegelijkertijd digitale collecties naar het Web. Via het Web kun-

nen deze organisaties grote aantallen mensen bereiken, met intenties die variëren van

toename in zichtbaarheid tot het verkrijgen van inhoudelijke bijdragen. Om archiver-

ing en het terugvinden van kunstwerken op het Web te faciliteren, dienen collecties te

worden voorzien van hoogkwalitatieve annotaties over fysieke eigenschappen (bijv. di-

mensies, materiaal), herkomst (bijv. maker, vorige eigenaars) en onderwerp (bijv. wat

wordt gerepresenteerd) van kunstwerken. Ook kunnen dergelijke annotaties door in-

stellingen worden gebruikt als metadata over hun kunstwerken. Dergelijke annotaties

worden aangeleverd door professionele werknemers, meestal kunsthistorici. Zij zijn ge-

traind om strikte richtlijnen te volgen wat betreft het correct en kwalitatief annoteren

van kunstwerken; maar hun effectiviteit wordt gehinderd door verschillende factoren

zoals de omvang van museale collecties (die in de orde van miljoenen kunstwerken kan

zijn), beperkingen in tijd en geld, en een gebrek aan specifieke domeinkennis op sommige

onderwerpen in kunstwerken. Daarom openen veel culturele instellingen hun digitale

archieven voor het publiek en vragen ze om hulp bij het labelen en annoteren van hun

kunstwerken. Voor de reputatie van de instellingen is het van groot belang dat alleen

hoogkwalitatieve annotaties worden verwerkt. Aanvankelijk was het voor medewerkers

van dergelijke instellingen doenlijk om handmatig de kwaliteit van extern aangeleverde

annotaties te evalueren. Met de snelle groei van het Web is de hoeveelheid aangeleverde

data echter te groot geworden om dergelijke evaluaties accuraat uit te voeren. De centrale

onderzoeksvraag in dit proefschrift is het ontwikkelen van algoritmes die ondersteuning

bieden bij het inschatten van de kwaliteit van zowel annotaties als de reputatie van

annotators.

Betrouwbaarheid is een subjectief begrip, en mensen passen dit concept toe in verschil-

lende situaties. Een annotatie die betrouwbaar is bevonden door een culturele instelling

wordt mogelijk niet op dezelfde manier beschouwd door een andere instelling. Het is

belangrijk om te begrijpen hoe betrouwbaarheid van informatie is gedefinieerd en wordt

geïnterpreteerd door verschillende instellingen.
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In dit proefschrift zijn verschillende onderzoeksvragen geadresseerd. De eerste vraag is:

Hoe kunnen de reputatie van annotators uit het publiek en de kwaliteit van annotaties van

kunstwerken worden gemodelleerd?. In Hoofdstuk 3 onderzochten we technieken om deze

modellering uit te voeren met behulp van zogenaamde subjectieve logica en semantische

similariteitsmetrieken, en poneerden we een productiestroom die kan worden toegepast

bij culturele instellingen. Dit hoofdstuk diende als uitgangspunt voor de overige hoofd-

stukken, waarin verschillende technieken zijn ontwikkeld voor het modelleren en bepalen

van betrouwbaarheid. Hoofdstuk 4 adresseerde de tweede onderzoeksvraag: Hoe kunnen

probabilistische technieken worden toegepast bij het modelleren van betrouwbaarheid?. We

onderzochten hoe verschillende operatoren in subjectieve logica kunnen worden gebruikt

om opinies te modelleren, en vergeleken hun prestaties. Dit is toepasbaar wanneer reeds

data over betrouwbaarheid van annotators en annotaties beschikbaar is en we voor-

spellingen dienen te maken betreffende nieuwe data. In sommige gevallen is geen abso-

lute data over betrouwbaarheid beschikbaar, maar alleen zogenaamd gedeeltelijk bewijs,

zoals overeenkomsten of verschillen tussen annotators. Operatoren in subjectieve log-

ica kunnen worden aangepast om op basis van dergelijke informatie voorspellingen te

doen. Hoofdstuk 5 adresseerde de derde onderzoeksvraag: Hoe kan demografische infor-

matie over annotators en informatie over herkomst worden gebruikt om de kwaliteit van

annotaties te evalueren?. We onderzochten de correlatie tussen verschillende eigenschap-

pen van een annotator en de kwaliteit van zijn of haar annotaties. We formuleerden

ook stereotypes voor annotators en gebruikten ze om de kwaliteit van annotaties te

voorspellen. Ook informatie over demografische gegevens van annotators en hoe een

annotatie is gecreëerd werden gebruikt bij het evalueren van annotaties. We combineer-

den tenslotte deze technieken en vergeleken de prestaties van de afzonderlijke technieken

en hun combinaties. Hoofdstuk 6 adresseerde de vierde onderzoeksvraag: Hoe kunnen

efficiënte technieken worden ontwikkeld voor het inschatten van de kwaliteit van anno-

taties?. We waren in staat om de effectiviteit van onze algoritmes te verhogen door de

berekeningstijd te verkorten zonder verlies van nauwkeurigheid. We gebruikten cluster-

ingtechnieken, die in de context van zelflerende systemen zijn ontwikkeld, om semantisch

vergelijkbare annotaties van verschillende annotators over verschillende kunstwerken te

groeperen. Ook gebruikten we clustering op basis van informatie over herkomst. Hoofd-

stuk 7 adresseerde de onderzoeksvraag: Hoe kunnen technieken afkomstig van zelflerende

systemen worden toegepast op basis van eigenschappen van annotators en annotaties om

voorspellingen te maken over de reputatie van annotators en de kwaliteit van annotaties?.

We bepaalden het effect van verschillende demografische karakteristieken van annota-

tors zoals leeftijd, geslacht, opleiding, etc., alsmede verschillende karakteristieken van

annotaties en de ontstaansgeschiedenis van annotaties, op de kwaliteit van informatie.

We gebruikten zelflerende voorspellingstechnieken door het aanleveren van eigenschap-

pen van annotators, annotaties en herkomst om de algoritmes te trainen. Hoofdstuk
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8 adresseerde de laatste onderzoeksvraag: Hoe kunnen semantische relatiens en eigen-

schappen van grafen worden gecombineerd met zelflerende technieken om de kwaliteit van

annotaties te berekenen?. In plaats van onafhankelijke eigenschappen te gebruiken als

invoer voor de zelflerende algoritmes, bouwden we grafen die semantische relaties tussen

verschillende entiteiten weergeven, en redeneerden over deze grafen om voorspellingen te

doen over de kwaliteit van annotaties.

Concluderend zijn in dit proefschrift verscheidene technieken beschreven die werkne-

mers van culturele instellingen kunnen helpen bij het beoordelen van de kwaliteit van

annotaties en de reputatie van annotators, in de context van de verrijking van hun gedig-

italiseerde collecties.


