
 

 

 University of Groningen

Off-line answer extraction for Question Answering
Mur, Jori

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2008

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Mur, J. (2008). Off-line answer extraction for Question Answering. [Thesis fully internal (DIV),
Rijksuniversiteit Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 26-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/8e6cb3cc-8668-4b97-ae05-30be324f35b8


Nederlandse samenvatting

Hoofdstuk 1: Introductie

In deze tijd neemt de hoeveelheid digitale informatie enorm toe. De ontwikkeling
van software om deze groeiende berg van informatie te doorzoeken wordt daarbij steeds
belangrijker. Een bekend voorbeeld hiervan is de zoekmachine Google. Op basis van
sleutelwoorden worden links naar relevante documenten getoond. Maar in sommige
situaties willen gebruikers op een concrete vraag een direct antwoord in een paar
zinnen. In dergelijke gevallen is een Question Answering (QA) systeem een uitkomst.

Zowel vanuit de academische wereld als vanuit het bedrijfsleven is er daarom aan-
dacht voor Question Answering systemen. Elk jaar doen er tientallen acade-mische,
commerciële en overheidsinstanties mee aan het Question Answering onderdeel van
TREC. Voor niet-engelstalige systemen is er iets soortgelijks, de Cross Language Eval-
uation Forum (CLEF).

Een QA systeem beantwoord een vraag door sleutelwoorden uit de vraag te gebruiken
en daarmee relevante paragrafen uit de kranten op te zoeken. Dit noemen we de in-
formation retrieval stap. In de paragrafen worden dan de exacte antwoorden gezocht.
Een andere methode om vragen te beantwoorden is gebaseerd op de observatie dat
sommige typen antwoorden telkens op een specifieke wijze geformuleerd zijn. Het cor-
pus kan off-line worden doorzocht op dit soort antwoord-patronen. We noemen dit
off-line antwoord-extractie.

De toevoeging off-line is om aan te geven dat de antwoorden met antwoord-extractie
uit het corpus wordt gehaald vóórdat het echte proces van vragen beantwoorden begint.
De snelheid van Question Answering wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd, omdat de
anwoorden al van te voren uit de tekst zijn gehaald. Naast snelheid is het een belangrijk
voordeel dat de information-retrieval stap van het online systeem overgeslagen kan
worden. Bovendien kan ruis makkelijk uit de tabellen met antwoorden verwijderd
worden, onder de aanname dat een incorrect feit minder vaak voorkomt dan een correct
feit. De antwoorden worden tenslotte in categorieën ingedeeld, waardoor de klans
kleiner is dat er een antwoord van een verkeerd type geselecteerd wordt.

Bij off-line extractie voor Question Answering is er vaak sprake van een lage recall.
Het uitgangspunt van dit proefschrift is dat uitgebreide syntactische analyse van zowel
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de vraag als het corpus zal helpen om de recall te verhogen. Het proefschrift zal
proberen om op de volgende onderzoeksvragen een antwoord te geven:
• Hoe kunnen we de recall van off-line extractietechnieken verbeteren zonder verlies

aan precisie?

• Wat kunnen we bereiken door syntactische informatie te gebruiken voor off-line ant-
woord extractie?

Hoofdstuk 2: Off-line Antwoord-extractie: Eerste experiment

Om antwoord-extractie volledig te begrijpen, wordt er in dit hoofdstuk een simpel
experiment uitgevoerd. Een state-of-the-art question answering systeem breiden we
uit met een off-line antwoord-extractie module. We hebben simpele lexico-part-of-
speech patronen gedefiniëerd om antwoorden te extraheren en deze antwoorden slaan
we vervolgens op in een tabel. De vragen worden hiermee automatisch beantwoord en
daarna handmatig geëvalueerd.

Alle experimenten uitgevoerd in dit proefschrift maken gebruik van het Nederlandse
Question Answering systeem Joost. Naast de klassieke onderdelen vraag-analyse,
passage-retrieval en antwoord-extractie bevat het systeem ook de component Qatar.
Qatar is gebaseerd op de techniek van off-line antwoord-extractie.

Het eerste onderdeel van Joost, de vraag-analyse component, analyseert de vraag.
Als de vraag binnen een van de categorieën valt waarvoor we tabellen hebben gemaakt,
zal hij verder afgehandeld worden door Qatar. Vragen die niet door Qatar kunnen
worden beantwoord, worden afgehandeld door de passage-retrieval component van
Joost.

Meerdere componenten van Joost maken gebruik van de syntactische analyse van
tekst. We controleren of de syntactische analyse van een zin overeenkomt met een
bepaald syntactisch patroon. Deze analyse wordt uitgevoerd door Alpino (Van Noord
et al., 2001), een dependency parser voor het Nederlands.

Het gebruikte corpus omvat twee jaargangen van twee kranten (Algemeen Dagblad
en NRC uit 1994 en 1995). De vragen die we gebruikt hebben voor de experi-
menten komen uit een grote verzameling vragen, beschikbaar gesteld door de CLEF-
organisatoren. In totaal waren dit 1486 unieke vragen.

De verzameling van antwoorden is handmatig gemaakt. Om te bepalen of een
antwoord goed was, hebben we de richtlijnen van CLEF gebruikt, met daarbij de
toevoeging dat het antwoord waar moest zijn in de tijdspanne van het corpus (de
jaren 1994 en 1995).
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Een categorie vragen dat goed bruikbaar is voor ons systeem zijn functie-vragen.
Om de antwoorden te extraheren op functie-vragen hebben we een set met patronen
gemaakt. We hebben zowel het extractie onderdeel als het question-answering onder-
deel geëvalueerd. De geëxtraheerde antwoorden werden beoordeeld als goed, gedeel-
telijk goed of fout. Na evaluatie bleek dat 58% van de antwoorden goed waren, 27%
fout en 15% gedeeltelijk goed. Deze antwoorden werden gebruikt om 99 functie-vragen
te beantwoorden. 46% van de vragen kon niet beantwoord worden, 35% was goed
beantwoord en 18% fout.

Na evaluatie bleek dat het handmatig vastleggen van patronen erg foutgevoelig
is. Het zou misschien een oplossing kunnen zijn om dit geheel te automatiseren. Het
meest opvallende is dat bijna de helft van de vragen niet beantwoord kon worden. Na
handmatige analyse bleek dat de oorzaak meestal was dat de gedefiniëerde patronen
niet flexibel genoeg waren. De afstand in de zin tussen de persoon en de functie was
bijvoorbeeld te groot om te matchen met een patroon. Andere oorzaken waren dat het
antwoord inderdaad niet voorkwam in het corpus, of dat referentie-resolutie nodig was
om het antwoord te vinden. In sommige gevallen kon het antwoord alleen gevonden
worden na complexe deductie. Na evaluatie van de vragen die fout beantwoord waren
bleek bovendien, dat het herkennen van bepalingen bij functies (zoals bijvoorbeeld
“president tijdens de Tweede Wereldoorlog”) cruciaal kan zijn om het goede antwoord
te vinden.

Hoofdstuk 3: Extractie gebaseerd op grammaticale relaties

In hoofdstuk 2 was een van de conclusies van het uitgevoerde experiment dat de
oppervlakte-patronen vaak niet flexibel genoeg waren om de antwoorden te extra-
heren. In dit hoofdstuk stellen we voor daarvoor in de plaats grammaticale patronen
te gebruiken.

Hiervoor hebben we de set met oppervlakte patronen die gebruikt werd in hoofd-
stuk 2 uitgebreid tot een totaal van 21. Het corpus werd geparsed met Alpino en we
hebben een set van 21 grammaticale patronen gedefiniëerd, parallel aan de oppervlakte
patronen.

Om grammaticale variatie te ondervangen hebben we een aantal equivalentie regels
gebruikt en om rekening te houden met cruciale bepalingen bij antwoorden maken we
gebruik van de d-score. De d-score berekent in hoeverre de grammaticale structuur
van de vraag en het antwoord met elkaar overlappen.

We hebben hiermee drie verschillende extractie experimenten uitgevoerd. Eén die
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oppervlakte-patronen gebruikte, één die grammaticale patronen gebruikte en tenslotte
een die grammaticale patronen gebruikte met toevoeging van equivalentie regels. Van
elke set met feiten die op deze manieren werden geëxtraheerd, hebben we er willekeurig
honderd geselecteerd en handmatig geëvalueerd.

De meest opvallende uitkomst was dat er over het algemeen een erg hoge preci-
sie was. De precisie scores waren hoger bij de methodes gebaseerd op grammaticale
patronen dan bij de methode gebaseerd op oppervlakte-patronen. Met grammaticale
patronen werden 11% meer feiten geëxtraheerd dan met de oppervlakte patronen.
Door het inzetten van equivalentie regels steeg dit naar 18%.

Daarna zijn er vijf question answering experimenten uitgevoerd om de verschillen
in uitkomst tussen de verschillende methodes te onderzoeken. Vragen werden beant-
woord met uitsluitend Joost, met Qatar erbij gebaseerd op oppervlakte patronen, met
Qatar erbij gebaseerd op grammaticale patronen en tenslotte met de toevoeging van
equivalentie regels. In het vijfde experiment werd bovendien de d-score gebruikt bij
het berekenen van de score voor elk antwoord.

Over het geheel zien we een constante verbetering na elk experiment, uitgevoerd
in bovenstaande volgorde. De algemene conclusie is dat het gebruik van grammat-
icale patronen een positief effect heeft, zowel op de extractie van antwoorden, als op
het beantwoorden van vragen. Het gebruik van equivalentie regels verbeterde vooal
de off-line question answering, omdat er dan veel meer feiten werden geëxtraheerd.
Het gebruik van de d-score was minder overtuigend. Soms werden feiten gemist door
parse-fouten, maar in het algemeen heeft het gebruik van grammaticale patronen de
voorkeur over het gebruik van oppervlakte patronen. Het toevoegen van equivalentie
regels verbeterde de uitkomst van elk vraagtype.

Hoofdstuk 4: Coreferentie resolutie voor off-line antwoordextractie

Het doel van de experimenten besproken in dit hoofdstuk is om het probleem van
te lage recall bij off-line antwoord extractie aan te pakken door een state-of-the-art
coreferentie systeem in het antwoord extractie systeem in te bouwen. We onderzochten
in hoeverre coreferentie informatie de prestaties van een antwoord extractie systeem
konden verbeteren en we richtten ons met name op de recall. We wilden bepalen of
het zinvol is om coreferentie informatie toe te voegen om meer feiten te extraheren en
meer vragen correct te beantwoorden.

We hebben een state-of-the-art coreferentie resolutie systeem gebouwd voor het
Nederlands, die we hebben geëvalueerd met behulp van de MUC score. Dit is een
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duidelijke en intüıtieve score om corefertie systemen te evaluëren. De resultaten die
we hebben behaald op de KNACK-2002 data zijn wat hoger dan de resultaten die
Hoste (2005) rapporteert.

We hebben het systeem in de antwoord-extractie module gëıntegreerd. Met be-
hulp van de coreferentie informatie extraheerden we 14.5% meer feiten zonder dat
dat ten koste ging van de precisie. Door het gebruik van de uitgebreide tabellen met
feiten voor het beantwoorden van 233 CLEF vragen konden we zes vragen meer beant-
woorden. Dit betekent een error-reductie van 7.3%. Helaas bleek dat enkele vragen
herformuleringen waren van zinnen uit de tekst, waardoor de resultaten niet helemaal
betrouwbaar zijn. Wanneer de vragen werkelijk onafhankelijk van het corpus gesteld
zouden zijn, zou het toevoegen van coreferentie informatie wellicht meer resultaat
geven.

Hoofdstuk 5: Extractie gebaseerd op geleerde patronen

Patronen met de hand definiëren is erg lastig, omdat er zoveel mogelijke patronen
zijn. Door dit automatisch te laten doen kan de techniek van off-line antwoord-extratie
ook makkelijk toegepast worden op andere domeinen en kunnen er bovendien patronen
ontdekt worden die we zelf niet zouden kunnen verzinnen.

In dit hoofdstuk bespreken we een bootstrapping algoritme gebaseerd op grammat-
icale relaties, dat we hebben gebruikt om antwoord-patronen te leren. We hebben ons
beperkt tot het vinden van hoofdstad relaties, voetbal relaties en minister relaties.

De meeste literatuur over bootstrapping algoritmen focust zich op het verbeteren
van precisie. Dit ligt voor de hand, omdat anders teveel ruis verzameld zou worden.
Voor off-line extractie is dit echter geen groot probleem, omdat de verzamelde feiten
achteraf nog gefilterd kunnen worden. Het grote voordeel van een hoge recall is dat
het goede antwoord er waarschijnlijker tussen zal zitten.

Ons bootstrapping algoritme heeft als input tien seed facts van een specifiek vraag-
type. Dit zijn bijvoorbeeld tien land-hoofdstad paren. Het algoritme itereert door drie
fases: de patroon-inductie fase, de patroon-filtering fase en de feiten-extractie fase.

Tijdens de patroon-inductie fase wordt het corpus doorzocht op grammaticale pat-
ronen tussen de seeds van een seed paar. Daarna worden deze patronen gefilterd zodat
alleen de betrouwbare patronen overblijven. Om te bepalen wat een goede filterniveau
voor het selecteren van patronen is, gebruiken we de methode van Ravichandran en
Hovy (2002). We experimenteren op drie verschillende filterniveaus. Hij hoger het fil-
terniveau, hoe hoger de precisie, maar hoe lager de recall. De patronen die de filtering
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doorkomen worden gebruikt om meer feiten te extraheren in de derde fase.
Voor het experiment hebben we zorgvuldig voor de drie vraagtypen (hoofdstad,

voetbal en minister) tien seed facts samengesteld. Daarna werden alle zinnen uit
het CLEF corpus gehaald die tenminste een van de seed pairs bevatte. Feiten werden
geëxtraheerd totdat we meer dan 5000 feiten hadden verzameld. Dit is vanuit praktisch
oogpunt zo gedaan. De vragen van de CLEF corpus werden handmatig uitgebreid
totdat we 42 hoofdstad-vragen hadden, 66 voetbal-vragen en 32 minister-vragen.

Uit de drie experimenten die we hebben gedaan bleek dat het voor off-line antwoord
extractie beter is om niet te focusen op hoge precisie en dat recall op zijn minst even
belangrijk is. Verder blijkt dat het leren van patronen met een bootstrapping techniek
voor bepaalde vraagtypen niet werkt. Als een correct antwoord op allerlei manieren
geformuleerd kan worden is immers de precisie van de patronen niet te bepalen.

Hoofdstuk 6: Conclusie

In het laatste hoofdstuk worden de voorgaande hoofdstukken samengevat en sug-
gesties gegeven voor verder onderzoek.

In het algemeen kunnen we concluderen dat het gebruik van syntactische informatie
een cruciale rol kan spelen bij het verhogen van recall voor off-line antwoord-extractie.
Niet alleen door patronen te definiëren op basis van grammaticale relaties, maar ook
om als kennis te gebruiken in een coreferentie systeem voor antwoord extractie. Pat-
ronen op basis van grammaticale relaties zijn bovendien makkelijk te leren, omdat
eenvoudigweg gezocht kan worden tussen het kortste pad tussen twee seed knopen.

Verder stellen we dat off-line antwoord extractie niet alleen waardevol is voor QA,
omdat het het systeem sneller maakt, maar ook omdat het andere technieken kan toep-
assen dan retrieval gebaseerd QA. Ten eerste kan de retrieval stap overgeslagen worden,
het hele corpus kan doorzocht worden. Incorrecte antwoorden kunnen gemakkelijk uit
de tabellen verwijderd worden op basis van frequentie. En tot slot worden antwoorden
al gecategoriseerd, waardoor de klans kleiner is dat er een antwoord van een verkeerd
type geselecteerd wordt.




