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Appendix A

Annotation and inspection tools

A.1 Introduction

How do you search or annotate a corpus of image descriptions? Ideally, we should have
a program that displays the images and their descriptions together on the screen. For an
annotation tool, it would also be good to have some kind of form, to be able to add or edit
information about an image and its descriptions. Since there are few (if any) programs that
provide this functionality, I developed several di�erent tools to do this.

In my experience, one of the easiest way to build inspection or annotation tools is to create
a small web application. This way, the interface can be created using HTML templates, and it
can be viewed in any modern browser (eliminating the need to develop a separate graphical
user interface). As a back-end, I usually rely on Flask, a Python module to build small web-
apps.1 These apps can either be hosted locally (with no need for an external server) or online
(using a remote host). This also means that it is easy to convert annotation tools into corpus
demonstration tools.

Figure A.1 Screenshot of the browsing tool for the VU Sound Corpus.

A.2 Exploring the VU sound corpus

I developed my first inspection tool to enable others to easily search the VU Sound Corpus
(van Miltenburg et al., 2016b), and inspect our data. Figure A.1 shows a screenshot of this
tool, which can be downloaded through: https://github.com/evanmiltenburg/SoundBrowser.

1See http://flask.pocoo.org
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170 Appendix A Annotation and inspection tools

Users can either browse the sounds one-by-one, or search for any of the original tags (provided
by the authors of the sounds), crowd-annotated tags, the descriptions, and the sound identifiers.
The interface combines information from di�erent sources (audio files and metadata), and
allows for quick inspection of the data.

A.3 Annotating image descriptions

The next annotation tool was developed to annotate stereotyping behavior in the Flickr30K
corpus (van Miltenburg, 2016). Figure A.2 shows a screenshot of this tool, which can be
downloaded through: https://github.com/evanmiltenburg/Flickr30k-Image-Viewer.

Figure A.2 Screenshot of the annotation tool for the Flickr30K images.

This tool includes a form that is intended to take notes about the images. The form includes
a drop-down menu with di�erent kinds of unwarranted inferences, and several text fields to
make additional annotations. The color scheme is set in di�erent shades of gray, which is less
straining on the eyes than having a white background.

A.4 Annotating negations

We developed another annotation tool to annotate uses of negations in the Flickr30K corpus
(van Miltenburg et al., 2016a). Figure A.3 shows a screenshot of this tool, which can be
downloaded through: https://github.com/evanmiltenburg/annotating-negations

This tool presents a di�erent workflow, in which users can categorize multiple sentences
at the same time. If an annotator recognizes a particular pattern in the data, they can use the
search box to find all sentences matching that pattern. They can then select a category for
those sentences and annotate the sentences with the same category all at once (after going
through the results and deselecting sentences which, on closer inspection, shouldn’t fall under
the same category). The annotation task is split up into several smaller tasks, one for each
di�erent negation term.

https://github.com/evanmiltenburg/Flickr30k-Image-Viewer
https://github.com/evanmiltenburg/annotating-negations
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Figure A.3 Screenshot of the annotation tool to categorize di�erent uses of negations.

A.5 Comparing image descriptions across languages

For our next inspection tool, we had to present data from three di�ent corpora on a screen,
namely: Dutch, German, and English image descriptions (van Miltenburg et al., 2017). Fig-
ure A.4 shows a screenshot of this tool, which can be downloaded through: https://github.com/
cltl/DutchDescriptions

Figure A.4 Screenshot of the inspection tool to compare image descriptions in di�erent languages.

The search box allows users to look up any word or phrase in any of the languages. They
will then be taken to a results page, where they can browse through all the images matching
the query in any of the descriptions.

https://github.com/cltl/DutchDescriptions
https://github.com/cltl/DutchDescriptions
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A.6 Inspecting spoken image descriptions

For the Dutch Image Description and Eye-tracking Dataset (DIDEC; van Miltenburg et al.
2018a), we developed an inspection tool to browse the spoken image descriptions. Figure A.5
shows a screenshot of this tool, which can be downloaded through: https://didec.uvt.nl/pages/
interfaces.html.

Figure A.5 Screenshot of the inspection tool for the spoken Dutch descriptions.

Users can search for descriptions containing particular words and phrases, and browse
through the results. They can also choose to only look at descriptions containing corrections,
repetitions, pauses, or filled pauses. Finally, users can toggle between showing and hiding the
raw transcriptions for each recording.

https://didec.uvt.nl/pages/interfaces.html
https://didec.uvt.nl/pages/interfaces.html


Appendix B

Instructions for collecting Dutch image descriptions

B.1 About this appendix

This appendix contains the instructions for the Dutch crowdsourcing task from Chapter 3,
translated from Hodosh et al. (2013). Accordingly, the rest of this appendix is in Dutch.

B.2 Prompt

Beschrijf de afbeelding in één volledige, maar eenvoudige zin.

B.3 Richtlijnen

Beschrijf elk van de volgende vijf afbeeldingen met één Nederlandse zin.

• Geef een accurate beschrijving van de activiteiten, mensen, dieren, en objecten die je ziet
in de afbeelding.

• Elke beschrijving moet bestaan uit één zin, die maximaal 100 karakters bevat.
• Probeer kort en bondig te zijn.
• Let erop dat de spelling en grammatica van de zinnen in orde is.
• Wij accepteren jouw resultaten als je een goede beschrijving geeft voor alle vijf de af-

beeldingen, en als alles ingevuld is.
• Alleen moedertaalsprekers van het Nederlands kunnen meedoen. Gebruikers van Google

Translate worden afgewezen.

B.4 Voorbeelden van goede en slechte beschrijvingen.

1. De hond draagt een rode sombrero.
Heel goed: beide hoofdobjecten worden kort en bondig beschreven.

2. Een witte hond met een rode hoed.
Acceptabel: een onvolledige zin (met alleen het onderwerp) is accept-
abel.

3. De witte hond draagt een roze halsband.
Acceptabel: de hond wordt beschreven, maar de hoed wordt genegeerd.

4. De rode hoed is versierd met gouden pailletten.
Slecht: de hond wordt genegeerd.

5. De hond is boos omdat hij honger heeft.
Slecht: dit is speculatief.

6. Een hond/De hond.
Zeer slecht: deze beschrijving zou kunnen slaan op elke beschrijving
van elke hond. De beschrijving is niet specifiek genoeg.
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Appendix C

Instructions for the DIDEC experiments

C.1 Introduction

This appendix provides the instructions and consent forms for the experiments reported as:

Emiel van Miltenburg, Ákos Kádar, Ruud Koolen, and Emiel Krahmer. 2018a. DIDEC:
The Dutch Image Description and Eye-tracking Corpus. In Proceedings of COLING 2018,
the 27th International Conference on Computational Linguistics. Resource available at https:
//didec.uvt.nl

C.2 Instructions

This section presents the instructions for the free viewing task and the description viewing
task. Since both experiments were carried out in Dutch, the instructions are in Dutch as well.
The instructions for the production viewing task were translated from Hodosh et al. (2013).

C.2.1 Free viewing

In dit laatste deel van het experiment ga je foto’s bekijken. Je krijgt zometeen achtereenvolgens
zo’n 100 foto’s te zien. Iedere foto is in beeld voor drie seconden. Je enige taak is om iedere
foto zo nauwkeurig mogelijk te bekijken.
Het is belangrijk dat je de foto’s serieus bekijkt: aan het einde van het experiment krijg je een
geheugentaak waarin je wordt gevraagd of je bepaalde foto’s eerder hebt gezien.
De procedure om naar de volgende foto te gaan is hetzelfde als in het vorige deel van het
experiment: er verschijnt steeds eerst een kruis in beeld. Als je vervolgens gedurende 1 seconde
naar dat kruis kijkt, verschijnt de foto in beeld, en kan je deze gedurende drie seconden gaan
bekijken.
Zodra je je zometeen richt tot het computerscherm, gaan we eerst weer de eyetracker afstemmen
op je ogen. Als we dat gedaan hebben, kan je drie keer oefenen met de taak. Daarna begint
het eigenlijke experiment.

N.B. Probeer tijdens het experiment zo stil mogelijk te blijven zitten!

C.2.2 Description viewing

In dit tweede deel van het experiment verzamelen we gesproken beschrijvingen van foto’s
als geheel. Je krijgt zometeen achtereenvolgens ongeveer 100 foto’s te zien. Je taak is om
iedere foto nauwkeurig te bekijken, en vervolgens te beschrijven wat je ziet. Je kunt simpel-
weg benoemen wat je opvalt: situaties, gebeurtenissen, maar ook andere dingen die te zien
zijn, zoals mensen, dieren of objecten. Het is de bedoeling dat je iedere foto in één zin beschrijft.
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176 Appendix C Instructions for the DIDEC experiments

Om je een beeld te geven van het soort beschrijvingen dat we verwachten, zie je hieronder
twee foto’s met een mogelijke beschrijving:

Voorbeeldfoto 1 Mogelijke beschrijving

“De man met de knuppel maakt zich klaar om te gaan slaan
terwijl de scheidsrechter toekijkt.”

Voorbeeldfoto 2 Mogelijke beschrijving

“Een paard loopt voor een wagen met daarop een grote
hoeveelheid hooi en twee mensen.”

Bij het geven van de beschrijvingen willen we je vragen om je te houden aan de volgende
richtlijnen:

1. Start de beschrijving niet met “Er is. . . ” of “Ik zie. . . ”
2. Beschrijf geen onbelangrijke details.
3. Beschrijf wat je ziet op de foto, dus geen gebeurtenissen die mogelijk hebben plaatsgevon-

den in verleden of toekomst.
4. Beschrijf niet wat een persoon zou kunnen zeggen.
5. Geef geen namen aan mensen.
6. Voor iedere foto moet je beschrijving minimaal 8 woorden bevatten.

Het is belangrijk dat je de foto’s serieus bekijkt: als je klaar bent met het beschrijven van de
foto’s, krijg je een geheugentaak waarin je wordt gevraagd of je bepaalde foto’s eerder hebt
gezien. Het experiment start met twee foto’s waarmee je de taak kunt oefenen.

N.B. Probeer tijdens het experiment zo stil mogelijk te blijven zitten!

C.3 Consent forms

This section provides the consent forms (in Dutch) for both tasks.

C.3.1 Free viewing: Informatie & Consentverklaring

Titel: Afbeeldingen bekijken
Doel en procedure onderzoek: In dit onderzoek ga je simpelweg afbeeldingen bekijken,
waarbij iedere afbeelding drie seconden in beeld is. Het experiment vindt plaats in een
geluidsdichte cabine. Je neemt plaats achter de computer. Met een instructie word je voorbereid
op de taak die je uit gaat voeren. Na het lezen van de instructie mag je vragen stellen als
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je iets niet begrijpt. Je wordt –waar mogelijk– verzocht om tijdens het experiment alleen te
communiceren over de taak die je uitvoert. Tijdens het experiment worden je oogbewegingen
geregistreerd. Er worden geen video-opnames gemaakt.
Duur onderzoek: het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten en je kunt er 0,5 proefpersoonuur
mee verdienen.
Privacy en vertrouwelijkheid: Alle data die worden verzameld zullen hoogst vertrouwelijk
behandeld worden. Je privacy wordt gewaarborgd. Je naam zal in geen enkel geval verbonden
worden aan de resultaten. De data worden tenminste 5 jaar bewaard. Dit is in lijn met
de voorgeschreven termijn uit de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Jouw
identiteit als proefpersoon is op geen enkele manier te achterhalen.
Vrijwillige deelname: Je loopt geen enkel risico als je aan dit experiment deelneemt, en je
deelname heeft dan ook geen negatieve lichamelijke of geestelijke gevolgen. Je kunt geen goede
of foute dingen doen. Je bent evengoed niet verplicht om aan dit onderzoek deel te nemen.
Op het moment dat je besluit om deel te gaan nemen, kun je op elk moment je deelname aan
het onderzoek opzeggen zonder dat dit gevolgen heeft. Je bent niet verplicht om vragen te
beantwoorden die je niet wilt beantwoorden, en mag te allen tijde de ruimte verlaten en het
experiment afbreken.
Contact: Mocht je na afloop van dit onderzoek nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen
met de onderzoeksleider, dr. Ruud Koolen. Dit kan direct na afloop van het experiment,
maar ook in een later stadium (per telefoon: ************, per e-mail: ************,
of in persoon: kamer ************). Voor meer informatie over de richtlijnen waaraan
onderzoeken dienen te voldoen, kan je kijken naar het proefpersonenreglement en de ethische
richtlijnen onder Course Information van de Proefpersonenpool op Blackboard.
Expliciete toestemming voor het registreren van je stem en oogbewegingen: Hierbij geef
ik toestemming. . .
. . . om mijn geregistreerde oogbewegingen te gebruiken voor onderzoeksdoeleindenu Ja u Nee

Ik heb de gelegenheid gehad deze Informatie & Consentverklaring te lezen en het onderzoek
is aan mij uitgelegd. Ik heb de mogelijkheid gehad om vragen te stellen over het onderzoek en
mijn vragen zijn beantwoord. Ik ben bereid om te participeren in het onderzoek ‘Afbeeldingen
bekijken en beschrijven’.

Naam proefpersoon
Handtekening proefpersoon
Man/vrouw
Handtekening proefleider
Datum
Leeftijd
Datum

C.3.2 Description viewing: Informatie & Consentverklaring

Titel: Afbeeldingen bekijken en beschrijven.
Doel en procedure onderzoek: In dit onderzoek ga je afbeeldingen bekijken, en beschrijven
wat er te zien is. Het experiment vindt plaats in een geluidsdichte cabine. Je neemt plaats
achter de computer. Ieder deel van het experiment verloopt in twee fases: een oefenfase, en de
fase waarin je het betre�ende deel van het experiment daadwerkelijk doorloopt. In de oefenfase
word je iedere keer voorbereid op de taak die je uit gaat voeren. Tijdens en na deze fase mag
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je vragen stellen als je iets niet begrijpt. Je wordt –waar mogelijk– verzocht om tijdens het
experiment alleen te communiceren over de taak die je uitvoert. Tijdens het experiment worden
je oogbewegingen geregistreerd, en worden er geluidsopnames gemaakt van jou als spreker.
Er worden geen video-opnames gemaakt.
Duur onderzoek: Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten en je kunt er 1 proefpersoonuur
mee verdienen.
Privacy en vertrouwelijkheid: Alle data die worden verzameld – waaronder de geluidsop-
names van de spreker – zullen hoogst vertrouwelijk behandeld worden. Je privacy wordt
gewaarborgd. Je naam zal in geen enkel geval verbonden worden aan de resultaten. De gelu-
idsopnames worden anoniem opgeslagen (je naam wordt niet vermeld in de bestandsnaam),
en tenminste 5 jaar bewaard. Dit is in lijn met de voorgeschreven termijn uit de Nederlandse
Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Na afloop van het experiment worden de opnames uit-
geschreven. Deze uitgeschreven spraak wordt eveneens anoniem opgeslagen, op een dusdanige
manier dat jouw identiteit als proefpersoon op geen enkele manier is te achterhalen.
Vrijwillige deelname: Je loopt geen enkel risico als je aan dit experiment deelneemt, en je
deelname heeft dan ook geen negatieve lichamelijke of geestelijke gevolgen. Je kunt geen
goede of foute dingen doen of zeggen. Je bent evengoed niet verplicht om aan dit onderzoek
deel te nemen. Op het moment dat je besluit om deel te gaan nemen, kun je op elk moment je
deelname aan het onderzoek opzeggen zonder dat dit gevolgen heeft. Je bent niet verplicht om
vragen te beantwoorden die je niet wilt beantwoorden, en mag te allen tijde de ruimte verlaten
en het experiment afbreken.
Contact: Mocht je na afloop van dit onderzoek nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen
met de onderzoeksleider, dr. Ruud Koolen. Dit kan direct na afloop van het experiment,
maar ook in een later stadium (per telefoon: ************, per e-mail: ************,
of in persoon: kamer ************). Voor meer informatie over de richtlijnen waaraan
onderzoeken dienen te voldoen, kan je kijken naar het proefpersonenreglement en de ethische
richtlijnen onder Course Information van de Proefpersonenpool op Blackboard.
Expliciete toestemming voor het registreren van je stem en oogbewegingen: Hierbij geef
ik toestemming. . .
. . . om mijn audio-opnames te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden u Ja u Nee
. . . om mijn geregistreerde oogbewegingen te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden u Ja u Nee

Ik heb de gelegenheid gehad deze Informatie & Consentverklaring te lezen en het onderzoek
is aan mij uitgelegd. Ik heb de mogelijkheid gehad om vragen te stellen over het onderzoek en
mijn vragen zijn beantwoord. Ik ben bereid om te participeren in het onderzoek ‘Afbeeldingen
bekijken en beschrijven’.

Naam proefpersoon
Handtekening proefpersoon
Man/vrouw
Handtekening proefleider
Datum
Leeftijd
Datum



Appendix D

Guidelines for error analysis

D.1 Introduction

This document provides guidelines for the annotation of automatically generated image de-
scriptions. Our goal is to assess the semantic competence of image description models. In
other words: are the descriptions at least ‘technically’ correct? This is a low bar, as we ignore
fluency and usefulness, which are also desirable properties for an NLG system. We define two
tasks:

1. A binary decision task, where annotators judge whether or not a description is congruent
with an image.

2. A categorization task, where annotators select error categories that apply for incongruent
descriptions.

These tasks are strongly related: if a description is incongruent, it should fall into one of
the error categories, and vice versa. Hence, annotators for either task need to be familiar with
our taxonomy of errors.

People Subject Object General General

Age Wrong Wrong Stance Scene/event/location
Gender Similar Similar Activity Other
Type of clothing Inexistent Inexistent Position Color
Color of clothing Extra subject Extra object Number Generally unrelated

Table D.1 Error categories for incongruent image descriptions. The organization of these categories
corresponds to the organization of the categories in the annotation environment.

D.2 Error categories

All our error categories are provided in Table D.1. There are four main categories: People,
Subject, Object, and General. I tried to strike a balance between specificity and amount of
categories. No doubt some of these could be further subcategorized, but more categories
means the annotation task might become overwhelming.

D.2.1 Short description

Here’s a short description of each category, and each of the subcategories. The next subsection
provides examples for each of these.

People Image description models often make mistakes that are specific to the description
of people. Subcategories are ��� (e.g. woman instead of girl), ������ (man instead of woman),

179



180 Appendix D Guidelines for error analysis

���� �� �������� (shirt instead of jacket), and ����� �� �������� (red shirt instead of blue
shirt).

Subject Mistakes relating to the subject of the description. We use the following subcate-
gories: ����� when the wrong entity in the image is chosen as the subject, ������� when
the image description system mis-identifies the subject for something visually similar (e.g.
guitar instead of violin), ���������� when nothing close to the mentioned entity is present in
the image, and ����� �������/������ when an additional (nonexistent) entity is mentioned
besides the correct entity.

Object See subject.
General Mistakes that are not specific to people. The subcategories are as follows: ������

for posture-related mistakes, �������� for wrongly identified activities, �������� for mistakes
in spatial relations within the image, ������ for any counting errors (too few/many entities
mentioned), �����/�����/�������� for misidentifications of the scene, event, or location,
����� for non-clothing entities that are mistakenly said to have a particular color, ����� for
any unforeseen mistakes, and ��������� ��������� for generally unrelated descriptions,
that are beyond repair. This is usually the case when more than 2–3 error (sub)categories are
applicable.

D.2.2 Examples

A man is climbing a rock
Category: Age

A girl playing soccer
Category: Gender

A girl in a yellow shirt is
standing on the beach
Category: Type of clothing

A man in a blue shirt and
blue jeans is working on a
ladder
Category: Color of clothing

A boy jumps over a hurdle
Category: Wrong subject

A woman in a blue shirt is
standing in front of a blue
car
Category: Inexistent subject
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Two police o�cers are pos-
ing for a picture
Category: Similar subject,
number

A man in a white shirt and
a man in a white shirt are
preparing food
Category: Extra subject

A young boy is holding a
little girl
Category: Wrong object

A man is playing a guitar
Category: Similar object A young girl in a white shirt

is playing with a guitar
Category: Inexistent object

A man with a tennis racket
and a tennis racket
Category: Extra object

A man in a brown jacket is
standing in front of a wall
Category: Stance

A black dog runs through
the grass
Category: Activity

Two men are playing instru-
ments
Category: Number
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A little girl in a white dress
is walking in the water
Category: Position

A man in a white shirt and a
woman in a white shirt are
standing in a hallway
Category: Scene/event/loca-
tion

A black and white dog is
playing in the snow
Category: Color

A group of people stand-
ing in the snow
Category: Generally
unrelated

A group of people are stand-
ing in a fire
Category: Other

D.2.3 Important contrasts

While the categories are fairly straightforward, there are cases where it is easy to get confused
between a pair of categories. Here are additional guidelines for di�cult cases that I have
encountered.

• ������ versus ��������: Use the former when the di�erence is static, e.g. standing vs.
sitting. Use the latter if the di�erence is dynamic, e.g. standing versus walking.

• �����/�����/�������� versus ��������: Use the former when the surroundings are not
correct. Use the latter when position within the surroundings is not correct.

• ����� �������/������ versus ������: Use the former when the subject/object is wrong-
fully extended with a conjunction (e.g. and a woman in a white shirt). Use the latter when
there’s a general mismatch in number (a, one, two, three, a group of ).

• ������� ������ versus ��������: This conflict arises in cases where e.g. . . . is sitting on
a bench is used instead of . . . is sitting on a chair. In all these cases, use similar object.
(Even if there is an actual bench in the image.)

D.3 Task descriptions & instructions

Now that we have seen the di�erent error categories, we can describe the two main tasks as
follows:
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Task 1: Congruency Judge whether the generated description is congruent (no error cate-
gories apply) or incongruent (at least one error category applies).

Task 2: Categorizing incongruent descriptions Annotate the ‘semantic edit distance’ be-
tween the generated description and the closest valid description that you can imagine. Tick
all the error categories corresponding to the things you would have to change. If the generated
description is unrelated to the image, or if you feel that there are too many changes necessary
to get to a valid description, select ��������� ���������.

The threshold for when a description is generally unrelated is undefined. In general, I feel
like type/color of clothing don’t really hurt the relation between description and image as much
as e.g. having the wrong verb. So it all comes down to your intuition.

D.4 Evaluation: correcting the errors

This is a separate task that serves both as an evaluation of Task 2, and as an indication of
system performance if all errors identified in Task 2 are addressed. The correction task works
as follows.

1. Select an error type to correct. E.g. C���� �� ��������.

2. Go through all images annotated with this type, and correct only the relevant error.

3. When all relevant errors are corrected, we evaluate the results using BLEU/Meteor.

It is important for this task to be conservative in editing the descriptions. Try to change
as little as possible. If a change would require restructuring the entire sentence, leave the
description as it is. We’d rather underestimate than overestimate the improvement from fixing
the errors. Otherwise we’d just be evaluating how good humans are at writing descriptions.
So e.g. for colors, only change color terms into other color terms. For gender, only change
man ⇣ woman and boy ⇣ girl, not man ⇣ girl. That would be changing the age along with
the gender.


