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S A M E N VAT T I N G

Met de toename van de hoeveelheid kennis op het Web, zijn methodes
voor natuurlijke tekstverwerking van onschatbare waarde geworden voor
het ondersteunen van het navigeren van data en informatie. Machine
learning modellen voor natuurlijke taalverwerking (het geautomatiseerd
of computationeel verwerken van taal), die van grote hoeveelheden data
afhankelijk zijn, worden ingezet om taken als “knowledge base completion”
en disambiguatie op te lossen. Met de hand geannoteerde “gouden
standaard” (of ground truth) data worden gebruikt om deze machine
learning componenten te trainen, testen, en evalueren. In de afgelopen
jaren heeft crowdsourcing zich tot levensvatbare methode ontwikkeld voor
het verzamelen van dergelijke ground truth-data.

Maar het staat nog ter discussie hoe de kwaliteit van deze “crowd-
annotaties” te meten. Bij het verzamelen van meerdere annotaties voor
dezelfde taak is de aanwezigheid van onenigheid tussen crowd-werkers
(inter-annotator disagreement) waarschijnlijk. In een typische opzet voor
het verzamelen van annotaties, wordt aangenomen dat slechts één juist
antwoord bestaat op elke vraag, en dat onenigheid uit de ground truth-
data geëlimineerd moet worden. Deze traditionele methode voor het
verzamelen van annotaties, gebaseerd op beperkende richtlijnen, kan
verschillende onwenselijke gevolgen hebben, zoals: het onrechtmatig
bestraffen van gekwalificeerde werkers wiens perspectief van de norm
afwijken, de overgeneralisatie van observaties, en het verlies van de
ambiguïteit die inherent is aan taal. Dit kan tot gevolg hebben dat
de geannoteerde data onbruikbaar is voor het trainen van natuurlijke
taalverwerkingssystemen.

De CrowdTruth-methodologie is voorgesteld om crowdsourcing met
behoud van onenigheid tussen werkers uit te voeren. CrowdTruth is
gestoeld op het idee dat zulke onenigheid geen ruis is, maar een belan-
grijk signaal die ingezet kan worden om de ambiguïteit van geannoteerde
data te vangen. De methodologie ziet het systeem van crowdsourcing als
een driehoek, bestaande uit drie onderling verbonden componenten; (1)
de (crowd)-werkers, (2) de data, en (3) de annotaties.

CrowdTruth weegt onenigheid tussen werkers mee, en gebruikt deze
onenigheid om kwaliteitscriteria van de drie componenten te kunnen
berekenen, door de interacties tussen componenten te modelleren. Zo
kunnen we in ambigue zinnen meer onenigheid tussen werkers verwachten,
en daarom zouden werkers die deze zinnen annoteren niet als minder
betrouwbaar aangemerkt moeten worden.

Dit proefschrift onderzoekt hoe de CrowdTruth-methodologie ingezet
kan worden om ground truth-data te verkrijgen voor het trainen en eval-
ueren van modellen voor natuurlijke tekstverwerking. We presenteren
werk voor verschillende taken (relatie-extractie, semantic frame disambi-
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guation) binnen verschillende domeinen (het medisch domein, het open
domein). Onze experimenten tonen welke rol onenigheid tussen werkers
kan spelen in het vaststellen van datakwaliteit, op een manier die verder
gaat dan het simpelweg identificeren van de werkers van lage kwaliteit.

Hoofdstuk 2 stelt dat we onenigheid niet uit ground truth-data hoeven
te verwijderen om data te verkrijgen die vergelijkbaar is met die van
domeinexperts. We verkennen deze stelling binnen een casus van relatie-
extractie uit medische teksten. Een veelvoorkomende aanname binnen
het medisch domein is dat expertise nodig is om ground truth-data met
de hoogste kwaliteit te verkrijgen.

Dit werk toont aan dat door het meewegen van de onenigheid tussen
werkers met de CrowdTruth-methode, medische relatie classificatiemod-
ellen gebaseerd op crowd-annotaties even goed presteren als modellen
gebaseerd op annotaties van domeinexperts. Daarnaast tonen we aan
dat classificatiemodellen die op crowd-annotaties gebaseerd zijn, beter
presteren dan modellen die op automatisch-gegenereerde annotaties
zijn gebaseerd. Gebruikmaken van de crowd drukt ook de kosten van
dataverzameling, zowel kwa geld, als kwa tijd die nodig is voor het
vinden van geschikte werkers.

Hoofdstuk 3 zet het onderzoek voort naar de kwaliteit van crowd-
annotaties waarin onenigheid tussen werkers behouden blijft. In dit
hoofdstuk vergelijken we de kwaliteit van de data verzameld met de
CrowdTruth-methode, met data verzameld op basis van majority vote
(een methode die consensus onder werkers juist in stand houdt), voor
een divers aantal crowdsourcing taken. We tonen aan dat door de
CrowdTruth-methodologie toe te passen, we rijkere data verzamelen, die
in staat stelt om te redeneren over de ambiguïteit van de inhoud. Daar-
naast tonen we aan dat een toegenomen aantal crowd-werkers leidt tot
groei en stabilisatie van de kwaliteit van hun annotaties, een observatie
die indruist tegen de gebruikelijke praktijk van het inzetten van een klein
aantal werkers.

Na het vaststellen van de kwaliteit van de onenigheid-behoudende
crowd data, bespreken we in Hoofdstuk 4 hoe CrowdTruth data gebruikt
kan worden om de prestaties van een relatie-classificatie model voor
“algemene” zinnen (in het open domein) te verbeteren. We bouwen voort
op werk uit Hoofdstuk 2, waar we aantonen dat het baseren van mod-
ellen op crowd-annotaties betere resultaten oplevert dan op basis van
distant supervision geautomatiseerde verkregen annotaties. Echter, omdat
data van de crowd duur kan zijn om te verkrijgen, zijn corpussen verza-
meld met deze methode over het algemeen kleinschalig. Hoofdstuk 4

omschrijft hoe zo’n relatief kleinschalig via crowdsourcing verkregen
corpus ingezet kan worden om een grootschalig corpus voor het leren
van relatie-classificatie te corrigeren, op basis van twee verschillende
methodes: (1) het handmatig propageren van de foutpositieven en cross-
relation signals geïdentificeerd door de crowd, en (2) het aanpassen van

“semantic label propagation”-methodes om te werken met CrowdTruth data.
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Tenslotte onderzoeken we in Hoofdstuk 5 hoe de onenigheid tussen
werkers gebruikt kan worden als indicatie van de ambiguïteit van taal,
in de context van het disambigueren van semantic frames (abstracte con-
cepten die de betekenis van woorden representeren). Net als in Hoofd-
stuk 2, tonen we aan dat de crowd gelijksoortige kwaliteit als domein-
experts oplevert. Een kwalitatieve evaluatie van de gevallen waarin
crowd-werkers het onderling of met de experts niet eens zijn, toont aan
dat de onenigheid tussen werkers een indicatie van ambiguïteit in zowel
semantic frames als in de betekenis van zinnen kan bieden. Wij stellen
dat zulke gevallen tot één enkele discrete waarde (correct of incorrect)
te reduceren niet wenselijk is, en arbitraire doelen voor machine learning
schept.


