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S A M E N VAT T I N G

Semantische relaties zijn uitvoerig bestudeerd in verschillende takken
van wetenschap waaronder filosofie, linguïstiek, cognitiewetenschap en
informatica. Linguïstische onderzoeken hielden zich vooral bezig met de
representatie van de relaties, hun eigenschappen en de connectie met het
lexicon [132]. Onderzoek in cognitiewetenschap en informatica verkende
het redeneren met (en over) semantische relaties [59], perceptie door
mensen van deze relaties en het leren van relaties uit teksten [15, 2].

Dit proefschrift valt in de laatstgenoemde categorie en betreft het au-
tomatisch herkennen van semantische relaties. Uit de grote hoeveelheid
onderzoek naar relatie-extractie blijkt dat dit een uitdagende maar be-
langrijke taak is, die kan dienen als onderdeel van complexere systemen
zoals onder andere vraag- en antwoordsystemen, information retrieval
en samenvattingsystemen. Girju [53] heeft bijvoorbeeld aangetoond dat
automatische detectie van causale relaties de resultaten in vraag- en
antwoordsystemen bevordert. Het leren van relaties ondersteunt ook
semi-automatische ontologieconstructie door relaties te suggereren die
interessant kunnen zijn voor de domeinexpert. Onze samenwerking
met partners binnen het VL-e project 2 die zich bezighouden met voed-
selinformatica heeft aangetoond dat het leren van instanties van nieuwe
concepten (zoals giftige substanties) en relaties daartussen van praktisch
nut is. Ook is aangetoond dat dit minder tijd kost dan benaderingen die
alleen van menselijke expertise gebruik maken.

In meer algemene zin kunnen semantische relaties worden onderver-
deeld in domeinonafhankelijke relaties (zoals interacties tussen pro-
teïnes) en generieke relaties zoals hyperonymie (X is een Y), causatie of
meronymie (deel-geheel). Een voorbeeld van een deel-geheel relatie is
hieronder gegeven in (A.2), dat stelt dat vrouwen een onderdeel zijn van
een koor, <vrouwen, koor>.

(A.2) Het vrouwenkoor van Dallas is een van de beste vrouwenkoren
van het land.

Het centrale onderwerp van dit proefschrift is de verkenning naar
welke informatie nodig is voor het leren van semantische relaties. Op
welke manieren kan voorkennis op een zo efficiënt mogelijke manier
gebruikt worden in het leerproces? Wat kunnen we zeggen over relatiear-
gumenten en belangrijker, welke rol spelen ze voor relatieherkenning
door mens en machine?

Om de eerste vraag, over het type informatie dat nodig is voor relatie-
extractie, te beantwoorden bekijken we zogenaamde dependency struc-

2 http://www.vl-e.nl
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tures. Gegeven het welbekende data sparseness probleem in machine
learning, concentreren we ons op gedeeltelijke informatie die ontleend
kan worden aan de syntactische representatie en onderzoeken we tree
mining en dependency paths. Tree mining wordt gebruikt om herkenning
van tekstuele implicatie te mogelijk te maken (Hoofdstuk 4). Het experi-
mentele gedeelte laat zien dat het gebruik van de structuur van de zinnen
meer precieze resultaten oplevert dan wanneer we dit niet gebruiken [79].
Gedeeltelijke informatie in de vorm van voorgedefinieerde syntactis-
che niveaus (Hoofdstuk 5) helpt met het behalen van het vastgestelde
aantal features die gebruikt kunnen worden door een willekeurig stan-
daard machine learning methode om semantische relaties te extraheren.
Onze experimenten op biomedische data laten zien dat de eindresultaten
vergelijkbaar zijn met die van state-of-the-art systemen [81].

Voor alle leertaken worden we meestal beperkt door de eindige ho-
eveelheid data in de trainingset. Wanneer we echter natuurlijke taal
data gebruiken moet het mogelijk zijn om van de eigenschappen van dit
datatype te profiteren. Volgens de wet van Zipf bijvoorbeeld, komen de
meeste woorden met een lage frequentie voor. Dit betekent echter niet dat
alle woorden verschillende betekenissen hebben. Door het toepassen van
verdelingsmaten en maten van semantische gerelateerdheid van woorden
uit bestaande bronnen (zoals WordNet), laten we zien hoe deze gebruikt
kunnen worden als voorkennis en zo een onderdeel kunnen worden van
het leerproces [83]. Empirische bevindingen op verschillende datasets
laten zien dat deze aanpak resultaten oplevert die vergelijkbaar zijn met
state-of-the-art methodes of zelfs een verbetering opleveren (Hoofdstuk
6).

Tot nu toe gebruiken de meeste methodes die semantische relaties
extraheren de syntactische context van de relaties terwijl het type van
de relatieargumenten genegeerd word. Voor domeinafhankelijke relaties
kunnen semantische typen bij het begin van de taak vastgezet worden
(bijvoorbeeld relaties tussen genen en proteïnes). In generieke relaties
daarentegen kan een grote variatie aan argumenttypen voorkomen. De
zin (A.2) geeft één voorbeeld van het onderdeel-verzameling subtype
van de deel-geheel relatie maar er zijn nog vele andere subtypen. Wij
bepleiten hier dat er semantische beperkingen zijn die opgelegd kunnen
worden aan relatieargumenten (in (A.2) bijvoorbeeld kan dat zijn (mens,
groep)) en suggereren twee manieren om de typen van de argumenten
van de semantische relatie te detecteren. Wij laten zien dat sommige
relaties relatief goed herkend kunnen worden zelfs zonder het gebruik
van syntactische informatie of informatie over de zinsopbouw [84]. De
evaluatie die is uitgevoerd door mensen verleent verdere ondersteuning
voor de semantische beperkingen die zijn ontdekt door onze methode
(Hoofdstuk 7).

Dit proefschrift levert een bijdrage aan het leren van diverse domeinaf-
hankelijke en generieke relaties door de structurele informatie in tek-
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sten te onderzoeken en door middel van het gebruik van aanvullende
informatie die afgeleid is uit grote collecties ongelabelde tekstuele data
of taxonomieën. De resultaten van de verschillende datasets zijn zeer
bemoedigend en suggereren dat de voorgestelde methodes toegepast
kunnen worden voor de extractie van semantische relaties in verschil-
lende domeinen. Omdat relatieherkenning een belangrijk onderdeel is
voor verschillende typen applicaties zoals vraag- en antwoordsystemen
of ontologie constructiesystemen, kunnen de resultaten van de methoden
verder ook hierin geïntegreerd worden.




