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Nederlandse samenvatting

Het doel van de computationele taalkunde is het maken van systemen die in
staat zijn natuurlijke taal te begrijpen en te produceren, net zoals wij mensen
dat doen. Het maken van dergelijke systemen moeilijk, onder andere van-
wege het probleem van de ambiguı̈teit van natuurlijke taal.

In dit proefschrift ligt de focus op het automatisch ontleden. Voor een
gegeven uiting wordt bepaald welke woorden en woordgroepen bij elkaar
horen, en wat de functie van de verschillende woordgroepen is (zoals onder-
werp, lijdend voorwerp, of bepaling). Om uiteindelijk de betekenis van een
zin te kunnen achterhalen, is de syntactische ontleding een belangrijke eerste
stap. Het probleem van ambiguı̈teit doet zich ook hier voor. In een zin als
‘Zulke boeken lezen de mensen nu eenmaal graag’ is het voor een compu-
ter niet onmiddellijk evident dat ‘zulke boeken’ het lijdend voorwerp is, en
‘de mensen’ het onderwerp. Een computer zal wellicht net zo goed kunnen
kiezen voor de absurde omgekeerde ontleding.

Om zulke problemen van ambiguı̈teit aan te pakken wordt veelal gebruik
gemaakt van machinaal leren. Hierbij worden technieken ingezet waarmee
computers een model leren op basis van een grote hoeveelheid voorbeelden.
In het geval van automatisch ontleden wordt een grote hoeveelheid zinnen
handmatig van de juiste syntactische structuur voorzien. Vervolgens leert
de computer aan de hand van deze voorbeelden (de trainingdata) een model.
Zo’n model wordt geleerd door parameters te berekenen op basis van soms
wel duizenden kenmerken van de trainingdata. Een zo’n kenmerk is bijvoor-
beeld: het onderwerp van de zin gaat wel of niet aan de persoonsvorm vooraf.
Het systeem leert dan, bijvoorbeeld, dat een ontleding waarbij het onderwerp
aan de persoonsvorm vooraf gaat de voorkeur verdient.

Het blijkt dat deze aanpak voor het automatisch ontleden goede resultaten
geeft zolang de trainingdata representatief is. Dus, als de trainingdata bestaat
uit krantenartikelen uit de Volkskrant dan zal het resulterende model vooral
goede prestaties halen op andere krantenartikelen uit de Volkskrant. Maar
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als we dat model toepassen op een wetenschappelijk essay over oceanogra-
fie, of de notulen van een afdelingsvergadering, of een redevoering van een
afgevaardigde in het Europees parlement, dan worden de prestaties snel veel
minder.

Automatische ontleedsystemen zijn dus sterk afhankelijk van het domein
van de teksten waaruit de trainingdata is opgebouwd: waar gaan de teksten
over, wat is de stijl van de teksten, wat is het genre, en zo verder. Dit is het
probleem van domeinafhankelijkheid. Dit is een algemeen probleem van ma-
chinaal leren, dat pas in de afgelopen jaren aandacht begint te krijgen.

Dit proefschrift onderzoekt de domeinafhankelijkheid van automatische
ontleedsystemen. De trainingdata voor een automatisch ontleedsysteem be-
staat uit een verzameling van syntactisch geannoteerde zinnen. Zulke data
bestaat alleen voor specifieke domeinen en de hoeveelheid is beperkt, om-
dat het annoteren van de data handmatig moet gebeuren. Zo zijn de meeste
huidige ontleedsystemen getraind op krantentekst, en de toepassing op an-
dere domeinen werkt dus minder goed. Het doel van het onderzoek is het
ontwikkelen van technieken die de automatische aanpassing van taalverwer-
kingssystemen voor nieuwe domeinen mogelijk maken, zonder de noodzaak
van het handmatig annoteren van nieuwe data.

De belangrijkste bijdragen van dit proefschrift zijn de volgende. Na een
inleiding in het automatisch ontleden (hoofdstuk 2) en het probleem van do-
meinafhankelijkheid (hoofstuk 3) onderzoeken we in het tweede deel van
dit proefschrift (in de hoofdstuken 4 en 5) de effectiviteit van nieuwe en be-
staande algoritmes voor het aanpassen van modellen aan andere domeinen.
Deze worden geëvalueerd in het kader van een automatisch ontleedsysteem
voor het Nederlands dat gebaseerd is op een handgeschreven grammatica, de
Alpino parser. Deze experimenten zijn nieuw, want eerder werk was gericht
op domeinafhankelijkheid van ontleedsystemen die in zijn geheel zijn geba-
seerd op data (datagedreven ontleedsystemen). Hoofdstuk 4 onderzoekt een
aantal technieken die ervan uit gaan dat er – naast een hoeveelheid algemene
data – een kleine hoeveelheid geannoteerde data van het nieuwe domein ter
beschikking staat. In dit scenario is dus voor het toepassen van een ontleed-
systeem op een nieuw domein nog wel wat annotatiewerk vereist. Daarente-
gen onderzoekt hoofdstuk 5 algoritmes waarbij helemaal geen handmatig an-
notatiewerk vereist is. Hierbij wordt wel data uit het nieuwe domein gebruikt,
maar voor die data zijn geen handmatig toegekende annotaties beschikbaar.

In het derde deel bekijken we de gevoeligheid van verschillende soorten
ontleedsystemen op domeinverschuivingen. We vergelijken Alpino, het ont-
leedsysteem gebaseerd op een handgeschreven grammatica, met de prestaties
van datagedreven systemen op verschillende soorten tekst. De hypothese dat
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het grammatica-gebaseerde systeem minder beı̈nvloed wordt door domein-
verschuivingen wordt getest, en, dus, dat datagebaseerde systemen meer be-
hoefte hebben aan technieken voor aanpassing aan nieuwe domeinen. Het
hoofdstuk laat zien dat Alpino robust is in vergelijking met de ontleedsyste-
men die in zijn geheel gebaseerd zijn op geannoteerde data. Alpino wordt
minder beı̈nvloed door domeinverschuivingen.

De laatste bijdrage van dit proefschrift is de ontwikkeling van een meet-
instrument om aan te geven in hoeverre twee teksten tot een verschillend of
juist tot een vergelijkbaar domein behoren. De meeste studies nemen aan dat
er geannoteerde data dan wel data zonder annotatie van het nieuwe domein
ter beschikking staat. Dit is echter niet altijd het geval. Daarom evalueren we
in het vierde deel van het proefschrift maten om automatisch geschikte trai-
ningdata te selecteren voor een nieuw domein. De resultaten tonen aan dat
een eenvoudige techniek gebaseerd op distributies van woorden effectief is
voor het selecteren van trainingdata voor beide onderzochte talen, het Engels
en het Nederlands.






