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Samenvatting in het Nederlands

Het doel van dit proefschrift is om beter te begrijpen hoe mensen en computers verschillen
in hun vermogen om afbeeldingen te beschrijven. Het verschil tussen mensen en computers
wordt in de literatuur over automatische beeldherkenning ook wel the semantic gap genoemd
(Smeulders et al., 2000). Afhankelijk van hoe optimistisch of pessimistisch je bent over
de kwaliteit van automatische beeldherkenning op dit moment, kun je dat vertalen als ‘het
semantische verschil’ of ‘de semantische kloof.’ Bij automatische beeldbeschrijving komt daar
nog een uitdaging bij: naast het begrip van de afbeelding, wordt het systeem ook gevraagd om
een keuze te maken over wat er relevant genoeg is om te beschrijven, en hoe dat dan beschreven
moet worden. Tussen mens en computer zit er momenteel een flinke pragmatische kloof.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding, en bespreekt de hoofdvraag uit dit onderzoek
in termen van de kloof tussen mensen en machines. De rest van dit proefschrift bestudeert
eerst (hoofdstuk 2–5) hoe mensen afbeeldingen beschrijven, en vervolgens (hoofdstukken 6 en
7) hoe computers dat doen.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de verschillende eigenschappen van door mensen
gegenereerde beschrijvingen van afbeeldingen. Dit overzicht is gebaseerd op twee verschillende
datasets van afbeeldingen die door mensen beschreven zijn: Flickr30K (Young et al., 2014)
en MS COCO (Lin et al., 2014). Een belangrijke aanname achter deze datasets is dat de
beschrijvingen objectief zijn en geen enkele vorm van speculatie bevatten. Maar als we naar de
beschrijvingen kijken, zien we dat ze heel divers zijn (wat al laat zien dat er veel verschillende
keuzes zijn die sprekers moeten maken bij het produceren van een beschrijving), en dat de
beschrijvingen verschillende soorten stereotypen bevatten, en verschillende bevolkingsgroepen
anders behandelen. Dat leidt ons tot de conclusie dat bestaande datasets met door mensen
gegenereerde beschrijvingen (of in ieder geval Flickr30K en MS COCO) subjectief zijn.
Hoofdstuk 2 introduceert ook de term unwarranted inference (‘ongegronde gevolgtrekking’)
voor beschrijvingen die gebaseerd zijn op aannames over de afbeeldingen, in plaats van op de
afbeeldingen zelf.

Hoofdstuk 3 gaat in op beschrijvingen in andere talen. Specifiek kijkt dit hoofdstuk naar
de verschillen en overeenkomsten tussen Nederlandse, Engelse en Duitse beeldbeschrijvingen.
Hoofdstuk 3 beschrijft ook de verzameling van een dataset met geschreven Nederlandse
beeldbeschrijvingen voor de validatie- en testset van de Flickr30K-data. Als we naar deze
data kijken, vertonen Nederlandse en Duitse beeldbeschrijvingen veel overeenkomsten met de
Engelse beschrijvingen uit hoofdstuk 2; net als bij de Engelse data, bevatten de Nederlandse
en Duitse beschrijvingen vaak speculaties, en zien we ongelijkheden in de manier waarop
verschillende bevolkingsgroepen worden beschreven. Het lijkt er dus op, dat de standaard
beeldomschrijvingstaak aanleiding geeft om subjectieve beschrijvingen te produceren. Naast
de overeenkomsten tussen de Nederlandse, Engelse, en Duitse beschrijvingen, worden er in
hoofdstuk 3 ook verschillen gevonden: sprekers van de verschillende talen lijken specifiekere
beschrijvingen te geven voor scènes, locaties en objecten die hen bekend voorkomen. Dit laat
zien dat achtergrondkennis een belangrijke rol speelt bij het beschrijven van afbeeldingen.

Hoofdstuk 4 beschouwt beeldbeschrijving als een dynamisch proces. In plaats van de
resultaten van de beeldbeschrijvingstaak te bestuderen (zoals in hoofdstuk 2 en 3), wordt er in
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dit hoofdstuk een eye-tracking-experiment gebruikt om de beschrijvingen van de afbeelding
te bestuderen terwijl deze worden gegenereerd. Hoofdstuk 4 beschrijft de verzameling van
DIDEC: the Dutch Image Description and Eye-tracking Corpus (een corpus van gesproken
beschrijvingen, met opnames van de oogbewegingen van de participanten terwijl ze de af-
beeldingen beschrijven). Uit de versprekingen die mensen maken tijdens het beschrijven van
de afbeeldingen, kunnen we afleiden dat ze al beginnen te praten voordat ze de afbeeldingen
volledig geinterpreteerd hebben. Tijdens het beschrijvingsproces maken ze voorspellingen
over waar de afbeelding waarschijnlijk over gaat (op basis van hun achtergrondkennis). Als die
voorspellingen verkeerd zijn, corrigeren sprekers zichzelf om tot een foutloze beschrijving te
komen. Ten slotte kunnen sprekers ook hun beschrijvingen specifieker maken, om dubbelzin-
nigheden voor de toehoorder te voorkomen. Deze observaties blijven voor ons verborgen als we
alleen naar het eindproduct van de beschrijvingstaak kijken, en laten daarmee de meerwaarde
zien van het bestuderen van gesproken beschrijvingen: real-time data biedt nuttige informatie
over hoe mensen daadwerkelijk beschrijvingen produceren. Bovendien benadrukken deze
bevindingen opnieuw de behoefte aan achtergrondkennis in het beeldbeschrijvingsproces.

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van verschillende taake�ecten op beeldbeschrijvingen.
We weten uit de voorgaande hoofdstukken dat de canonieke beeldbeschrijvingstaak zorgt
voor een diverse verzameling van beschrijvingen, die vaak subjectief zijn, en daarnaast ook
afhankelijk zijn van de taal of de eerdere ervaringen van de participanten. Dit hoofdstuk geeft
een overzicht van alle factoren die van invloed kunnen zijn op het beeldbeschrijvingsproces
(gebaseerd op eerder werk van Biber 1988), en richt zich op de verschillen tussen gesproken en
geschreven taal. Een verkennend onderzoek toont aan dat gesproken beschrijvingen lijken te
verschillen van geschreven beschrijvingen: gesproken beschrijvingen zijn vaak langer, bevatten
meer bijwoorden, pseudo-kwantoren en universele kwantoren, en sprekers zullen zichzelf
eerder “laten zien” in hun beschrijvingen (onder andere door te verwijzen naar zichzelf, of
door aan te geven hoe zeker ze zijn van hun interpretatie).

Met hoofdstuk 2 – 5 geeft dit proefschrift een algemeen beeld van de manier waarop
mensen afbeeldingen beschrijven: menselijke beschrijvingen zijn divers, te begrijpen als het
resultaat van een (pragmatisch) redeneerproces, en zijn afhankelijk van de achtergrondkennis
van de participanten. Het tweede deel van dit proefschrift (hoofdstuk 6 en 7) geeft een beeld
van de huidige prestaties van automatische beeldbeschrijvingssystemen. Deze gegenereerde
beschrijvingen zijn minder divers en de systemen maken vaak fouten. Tot op zekere hoogte
zijn deze eigenschappen terug te voeren op de manier waarop de systemen ontworpen zijn.

Hoofdstuk 6 geeft een algemene inleiding in de techniek achter automatische beeldbe-
schrijvingssystemen en hoe deze doorgaans worden geëvalueerd. De belangrijkste bijdrage is
een analyse van de fouten in de uitvoer van een bekend beeldbeschrijvingssysteem (Xu et al.,
2015). Hoofdstuk 6 laat zien hoe lastig het is om gebrekkige beschrijvingen te categoriseren,
omdat ze vaak dubbelzinnig zijn; ze kunnen worden geïnterpreteerd als het resultaat van
verschillende soorten herkenningsfouten. Desalniettemin is het duidelijk dat de fouten die het
systeem van Xu et al. (2015) maakt, verschillen van de fouten die een mens zou maken.

Hoofdstuk 7 heeft tot doel de diversiteit van beschrijvingen die door mensen en machines
worden gegenereerd, te karakteriseren. Het hoofdstuk biedt een overzicht van de bestaande
manieren om diversiteit te meten en presenteert verschillende nieuwe metrieken (zowel alge-
meen toepasbaar als metrieken die specifiek zijn toegespitst op beeldbeschrijving). Hoofdstuk
7 laat zien dat door mensen gegenereerde beeldbeschrijvingen veel gevarieerder zijn dan auto-
matisch gegenereerde beeldbeschrijvingen, en dat GAN-gebaseerde systemen meer diverse
beschrijvingen lijken te produceren dan modellen die zijn getraind zonder GAN. De boodschap
van dit hoofdstuk is tweeledig. Ten eerste laat dit hoofdstuk zien dat diversiteit een veelzijdige
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eigenschap is die op verschillende manieren kan en moet worden gemeten. Door je te concen-
treren op slechts één diversiteitsmetriek, verlies je andere belangrijke aspecten van diversiteit
uit het oog. Ten tweede laat dit hoofdstuk ons zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering
bij het genereren van meer diverse beeldbeschrijvingen.

Samenvattend biedt dit proefschrift een grondiger karakterisering van de uitdaging om
automatisch menselijke beschrijvingen van afbeeldingen te genereren. Kijkend naar de subjec-
tiviteit van door mensen gegenereerde beeldbeschrijvingen, kunnen we concluderen dat het
niet wenselijk is om al het menselijke gedrag te kopiëren. Maar dan rijst de vraag: hoe zouden
automatisch gegenereerde beeldbeschrijvingen er dan uit moeten zien? Zoals bij de meeste
wetenschappelijke vragen, is het antwoord: het hangt ervan af. Dit proefschrift doet twee
suggesties: 1. Houd rekening met de cognitieve complexiteit van de beschrijvingen. Als je een
systeem wil ontwikkelen dat cognitief veeleisende beschrijvingen produceert (bijvoorbeeld
met negaties), moet de systeemarchitectuur dat ook ondersteunen. Je kunt er ook voor kiezen
om je te concentreren op eenvoudigere beschrijvingen. Maar wat je ook kiest, het moet een
bewuste keuze zijn. 2. Praat met de gebruikers (bijvoorbeeld blinden en slechtzienden, of
mensen die een virtuele assistent zoals Siri of Alexa gebruiken), identificeer hun behoeften en
ontwikkel richtlijnen die daarop aansluiten. Toekomstig onderzoek moet (blijven) proberen
de behoeften van gebruikers te begrijpen en eerlijk zijn over wat beeldbeschrijvingssystemen
wel of niet kunnen. Dit vereist begrip van de taalkundige aspecten van beeldbeschrijving,
waarvoor dit proefschrift een uitgangspunt biedt.


