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Voorwoord

Dit afstudeerverslag vormt het sluitstuk van mijn masteropleiding informatica aan de Open
Universiteit Nederland. Eind 2005 heb ik mijn voorstel voor deze afstudeeropdracht
voorgelegd aan de faculteit informatica van de Open Universiteit Nederland. Ik ben werkzaam
bij de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam alwaar ik het idee voor dit onderzoek
naar automatische toekenning van descriptoren aan wetenschappelijke artikelen heb
opgedaan. Het is op mijn werk bij de universiteitsbibliotheek waar ik mij van de noodzaak
van goede inhoudelijke ontsluiting van informatiebronnen bewust ben geworden. Maar het is
ook bij de bibliotheek waar ik heb gezien dat de toename van het aantal publicaties de
handmatige toekenning van onderwerpsdescriptoren tot een probleem heeft gemaakt.

Het is de bijzondere verdienste van de KI-groep van de Open Universiteit geweest, en
daarbinnen in het bijzonder die van mijn begeleider Dr. Ir. Schil de Vos, dat ik in staat ben
geweest dit onderzoek te verrichten. De regelmatige bijeenkomsten van de KI-groep
(studenten en begeleiders) hebben mij als het ware “scherp gehouden” voor problemen en
oplossingen. Daarnaast hebben deze bijeenkomsten mij telkens weer, met meer of minder
succes, gedwongen om mijn onderzoeksvraagstelling in eenvoudige bewoordingen weer te
geven. Ik kan niet anders zeggen, dan dat ik hier bijzonder veel van heb geleerd. Bovendien
vormden deze bijeenkomsten voor mij ook een stimulans om door te gaan, temeer daar ik
verder voor mijn onderzoek toch vooral was aangewezen op mijn gezellige studeervertrek
thuis.

Naast de steun van mijn medestudenten heb ik ook enige goede raadgevingen gekregen van
collega’s op mijn werk. Mijn dank gaat dus ook naar hen uit. Met deze afstudeeropdracht
komt ook een einde aan een lange relatie met de Open Universiteit. Of misschien toch niet?
Wanneer men gehoor wilt geven aan de oproep tot het ‘levenslange leren’ lijkt mij de Open
Universiteit een prima plaats daarvoor.



[3]

Inhoudsopgave 3

Samenvatting 4
Summary 5
Inleiding 6

1. De context van het onderzoek 7

1.1. Inleiding 7

1.2. Informatietalen 7

1.3. De praktijk van de inhoudelijke ontsluiting 10

1.4. De kwaliteit van de indexering 15

1.5. Automatische classificatie van tekstdocumenten 19

1.6. Tot slot 21

2. Tekstclassificatie, achtergronden bij de praktijk in dit onderzoek 22

2.1. Inleiding 22

2.2. Het structureren en kwantificeren van tekstdata 25

2.3. Nogmaals classificatie van tekstdocumenten 31

2.4. Methoden voor het ontwikkelen van classifiers 35

2.4.1. Lineaire classier 36

2.4.2. Support Vector Machine 45

2.5. Maatstaven voor de beoordeling van de prestaties bij classificaties 63

3. Opzet van het onderzoek 70

4. Resultaten 81

4.1. Inleiding 81

4.2. Prestaties op basis van de methode waarmee de classifier is getraind 84

4.3. Prestaties uitgesplitst naar documentrepresentatie 85

4.4. Prestaties uitgesplitst naar klassenfrequenties 87

4.5. Resultaten van het deelexperiment met een sigmoïde kernelfunctie 91

4.6. Resultaten in de trainingsfase van het onderzoek 92

4.7. Enkele opmerkelijke resultaten 94

5. Conclusies en aanbevelingen 99

Bibliografie 105



[4]

Samenvatting

In dit onderzoek is onderzocht of het mogelijk is de toekenning van descriptoren uit een
thesaurus aan documenten te automatiseren. Daarbij is gebruik gemaakt van het zogenaamde
machineleren paradigma. Een computer leert aan de hand van een groot aantal voorbeelden
welke relaties er bestaan tussen voorkomende woorden in documenten en de descriptoren die
door experts aan deze documenten zijn toegekend. Daarbij is het de bedoeling dat de
computer deze geleerde relaties kan toepassen bij de aanbieding van nieuwe documenten. De
computer kent dan aan deze nieuwe documenten descriptoren toe. Doordat de experts ook aan
deze ‘nieuwe’ documenten descriptoren hebben toegekend kan de juistheid van de toekenning
door de computer worden beoordeeld.

In dit onderzoek zijn twee methoden (algoritmen) gebruikt om de computer te leren de relaties
te leggen tussen de woorden in de documenten en de toegekende descriptoren. Het gaat
daarbij om een methode van lineaire classificatie en een meer specifieke methode met support
vector machines. Daarnaast zijn er drie methoden van vectorisatie toegepast op de
woordverzamelingen van de documenten, te weten: 1. binaire codering. 2. codering op
termfrequenties, en 3. codering op basis van het product van termfrequenties en de inverse
documentfrequenties van de betrokken termen.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een omvangrijke verzameling documenten uit de
Amerikaanse National Library of Medicine (Ohsumed). De toegekende descriptoren zijn
afkomstig uit de Medical Subject Headings (MeSH), een gezaghebbende thesaurus op het
gebied van de medische wetenschap. Twee jaargangen uit deze verzameling zijn voor dit
onderzoek gebruikt (1990 en 1991). Ongeveer de helft van de documenten is gebruikt voor de
trainingsverzameling (1990), de overige documenten maakten deel uit van de testverzameling
(1991).

De resultaten laten een wisselend beeld zien. In het algemeen zijn de prestaties van de
getrainde classifiers op het gebied van de precisie, de mate waarin toekenningen correct
worden gedaan, beter dan op de recall, de mate waarin de classifiers in staat zijn de juiste
descriptoren te herkennen. De gemiddelde precisie bedraagt ongeveer 0,85 en de gemiddelde
recall 0,32. Bovendien bleek de verwachte superioriteit van de methode met de support vector
machines in dit onderzoek niet uit te komen. Op de precisie doet de support vector machine
het beter dan de lineaire classifier (0,90 tegen 0,81), maar bij de recall liggen de verhoudingen
omgekeerd (0,35 voor de lineaire classifier en 0,30 voor de support vector machine). Een
mogelijke oorzaak voor de teleurstellende resultaten kan liggen in het feit dat binnen dit
onderzoek te weinig rekening is gehouden met de hiërarchische opbouw van de
descriptorenverzameling. Daardoor worden de descriptoren te veel beschouwd als
onafhankelijke categorieën, terwijl er tussen de verschillende descriptoren vaak sterke
semantische afhankelijkheden bestaan. Het ligt dan ook voor de hand om in vervolgonderzoek
hieraan meer aandacht te besteden. Daartoe worden enkele suggesties gedaan.
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Summary

In this research we have examined the possibilities of automatically assigning descriptors
from a controlled vocabulary (thesaurus) to a large set of documents. Our approach to this
problem was the machine learning paradigm. Within this paradigm, a general inductive
process automatically builds a classifier by “learning” the characteristics of a descriptor from
a set of previously classified documents. With this classifier it is possible to assign the
corresponding descriptor to new documents in a test set. As experts have already assigned
descriptors to these ‘new’ documents it was possible to establish whether the correct
assignments were made by the classifier. In this research we examined two methods
(algorithms) for building the classifiers: 1. a linear classification algorithm and 2. support
vector machines. Moreover, three ways of representing the documents were used: 1. binary
coding. 2. coding with term frequencies, and 3. coding with the product of term frequency and
the inverse document frequency of the terms concerned.

The documents consisted of two volumes (1990, 1991) of the Ohsumed collection, an
extensive collection of documents from the American National Library of Medicine. The
descriptors assigned to these documents belong to the Medical Subject Headings (MeSH), an
authoritative thesaurus in the field of medical science. Approximately half of the documents
have been used for the training set (1990), the remaining documents were part of the test set
(1991). Classification effectiveness was measured in terms of precision and recall. Precision
relates to the correctness of an assignment, whereas recall refers to the degree of recognition
by the classifier of documents that belong to the class.

The results were equivocal. In general the performances of the classifiers on the precision
measure were better than the performances on the recall measure. The average precision was
approximately 0.85, whereas the average recall was 0.32. Moreover, contrary to expectations,
the linear classifiers performed slightly better than the classifiers developed with the support
vector machines. The classifiers of the support vector machines performed better on the
precision (0.90 against 0.81), but on the recall the situation was reversed (0.35 for the linear
classifiers and 0.30 for the support vector machines). A possible explanation for the
disappointing results could be that in this research too little attention was paid to the
hierarchical nature of the descriptors. In other words, the descriptors were considered as
independent categories, whereas there were strong semantic links between the different
descriptors. It is evident that in follow-up studies more attention should be paid to these
circumstances. Finally recommendations for future research are made.
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Inleiding

Het doel van de afstudeeropdracht is te onderzoeken of het mogelijk is om de inhoudelijke
ontsluiting van tekstdocumenten te automatiseren. De wassende stroom van publicaties maakt
handmatige ontsluiting van deze documenten op den duur onmogelijk. Meer toegespitst
willen wij onderzoeken of deze automatische inhoudelijke ontsluiting kan worden
gerealiseerd met behulp van “machine learning” technieken aan de hand van voorbeelden. Uit
literatuuronderzoek is gebleken dat deze technieken goed te gebruiken zijn bij het
classificeren van tekstdocumenten. De vraag die in dit onderzoek aan de orde komt is, of deze
technieken ook kunnen worden toegepast bij multiclass en multilabel classificatietaken.
Multiclass classificatie houdt in dat bij de classificatie documenten een descriptor krijgen
toegewezen uit een (grote) verzameling van descriptoren. Multilabel classificatie houdt in dat
elk document meer dan één descriptor krijgt toegewezen. Het verschil met onderzoeken naar
classificatie van tekstdocumenten zoals die tot nu toe zijn gedaan zit in het grote aantal
descriptoren. Bij inhoudelijke ontsluiting van tekstdocumenten in een bibliotheekomgeving
gaat het om toekenning van descriptoren uit een omvangrijk gecontroleerd vocabulaire (meer
dan 10000 descriptoren). Daarbij is het aantal descriptoren dat aan elk document wordt
toegekend meestal ook groter dan één. Het gaat in dit onderzoek dus om een probleem van
opschaling.

In dit onderzoek staat de vraag centraal of het ontwikkelen van classifiers met behulp van
support vector machines ten behoeve van automatische classificatie van documenten ook is
op te schalen voor classificatietaken waarbij keuzes moeten worden gemaakt uit een groot
aantal descriptoren. In de uit de literatuur bekende onderzoeken is vaak gebruik gemaakt van
de Reuters 21578 dataset. Daarbij werden korte persberichten ondergebracht in 90
categorieën. In andere onderzoeken is gebruik gemaakt van het Ohsumed corpus, bestaande
uit abstracts van documenten uit het databestand van de National Library of Medicine
(Verenigde Staten). In deze onderzoeken bestond de classificatietaak uit het indelen van een
deel van deze documentenverzameling in een aantal ziektecategorieën uit de Medical Subject
Headings (MeSH). De MeSH is een uitgebreide thesaurus waarin meer dan 14000
descriptoren zijn opgenomen die het gehele domein van de medische wetenschap omvatten.
De documenten uit het Ohsumed corpus zijn gelabeld met descriptoren uit deze uitgebreide
thesaurus. In de genoemde onderzoeken heeft men echter maar gebruik gemaakt van een
beperkt aantal categorieën uit de groep van de cardiovasculaire aandoeningen. In die
onderzoeken heeft men bovendien de indeling in categorieën van de cardiovasculaire
aandoeningen globaal genomen. Dat wil zeggen dat de documenten zijn hergegroepeerd naar
de categorieën waarop het onderzoek betrekking had. Men heeft daarbij generalisaties
toegepast op de specifieke indexering door experts. Dat is uitdrukkelijk niet de gangbare
praktijk bij de inhoudelijke ontsluiting in de bibliotheekwereld. Deze praktijk kenmerkt zich
juist door de specifieke indexering van de documenten door de menselijke expert. Willen we
onderzoek doen naar de automatisering van de inhoudelijke ontsluiting dan moeten we kijken
of het ook mogelijk is om zeer specifieke descriptoren uit een uitgebreide verzameling
automatisch toe te wijzen aan documenten. In ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van
twee jaargangen van het Ohsumed corpus, bestaande uit tweemaal 50.000 documenten, welke
geïndexeerd waren met meer dan 10.000 descriptoren uit de MeSH-thesaurus. Het doel van
dit onderzoek is te kijken of automatische toekenning van descriptoren ook mogelijk is
wanneer we te maken hebben met een groot aantal descriptoren, waarvan vele juist heel
specifiek zijn.
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Hoofdstuk 1. De context van het onderzoek

1.1. Inleiding

Inhoudelijke ontsluiting van informatiebronnen is in de bibliotheekwereld een belangrijk
gegeven. Immers, inhoudelijke ontsluiting van informatie maakt het voor de gebruiker van
een informatiezoeksysteem mogelijk om met behulp van woorden uit een vooraf
gedefinieerde woordenlijst of een thesaurus te zoeken naar die informatie waaraan hij (overal
waar hij staat kan ook zij gelezen worden) behoefte heeft. Men kan er namelijk niet van
uitgaan dat een gebruiker al van tevoren precies weet welk artikel of boek hij wil hebben.
Sterker nog, de gebruiker kan bezig zijn met een oriënterende zoektocht waarbij hij nog niet
precies weet wat voor hem van belang is, maar waarbij hij er van uitgaat dat hij belangrijke
informatie als zodanig wel zal herkennen wanneer de resultaten van een zoekopdracht
verschijnen. Dit ‘browse’ gedrag is kenmerkend voor veel beginnende gebruikers van een
informatiezoeksysteem [Chang, S.J. and R.E. Rice, 1992]. Om deze gebruiker een handvat te
bieden is het in wetenschappelijke bibliotheken gebruikelijk om de informatie die aanwezig is
inhoudelijk te ontsluiten. Natuurlijk dient de inhoudelijke ontsluiting ook de gespecialiseerde
gebruiker die veel gerichter op zoek is naar informatie, maar de praktijk wijst uit dat de eerder
genoemde gebruiker het meeste baat heeft bij de inhoudelijke ontsluiting. Hoe de inhoudelijke
ontsluiting van informatiebronnen in zijn werk gaat wordt in de volgende paragrafen
beschreven. Daarna wordt er beargumenteerd waarom, en hoe deze taak geautomatiseerd kan
worden

1.2. Informatietalen

Een formele beschrijving van een informatiebron omvat naast de titel- en auteursgegevens,
het impressum (jaar van uitgave, plaats van uitgave en uitgever), de collatiegegevens
(paginering, illustraties, etc.) en eventuele informatie over reeksen, tijdschriftafleveringen e.d.
Hoe een formele beschrijving moet worden gemaakt is vastgelegd in officiële regels voor de
titelbeschrijving en het resultaat is een beschrijving volgens de zogenaamde ISBD-standaard
(International Standard Bibliographic Description). Bij inhoudelijke ontsluiting van bronnen
is dit allemaal minder formeel vastgelegd. Dat wil niet zeggen dat er geen regels zijn die men
in acht moet nemen bij de toekenning van trefwoorden of descriptoren.

Hulpmiddelen die ter beschikking staan bij de beschrijving van de inhoud van een bron
worden ook wel informatietalen genoemd. Definitie: Een informatietaal is een kunstmatige
taal die is gecreëerd voor de inhoudelijke ontsluiting van informatiebronnen [Magrijn, H.,
2000]. Met de termen uit een informatietaal kunnen objecten, onderwerpen en begrippen
uitgedrukt worden. Zoals elke taal bestaat een informatietaal uit een vocabulaire en een
verzameling regels die vastleggen hoe de taalelementen gebruikt kunnen worden, een
grammatica dus. Het vocabulaire van een informatietaal kan bestaan uit woorden of
woordcombinaties uit natuurlijke talen, we spreken dan over zogenaamde woordsystemen.
Maar het is ook mogelijk dat het vocabulaire bestaat uit notaties of alfanumerieke codes, of
uit een combinatie van beide. In dit laatste geval hebben we te maken met
classificatiesystemen of kortweg classificaties. Deze laatste classificaties laten we verder
buiten beschouwing.

Centraal staat hier de toepassing waarbij men met behulp van de informatietaal de inhoud van
documenten wilt weergeven. Een andere toepassing van de informatietaal kan worden
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gevonden bij het zoeken naar informatie [Riesthuis, Gerhardus Johannes A., 1998] . Bij die
toepassing worden in een zoekvraag aan een informatiezoeksysteem taalelementen uit de
informatietaal meegegeven als argument (zoekwoorden). Het informatiezoeksysteem geeft
vervolgens de verwijzingen naar die bronnen die voldoen aan de in de zoekvraag gestelde
voorwaarden. Dat wil zeggen dat deze bronnen zijn gelabeld met elementen uit de
informatietaal die in de zoekvraag voorkomen en bovendien in overeenstemming zijn met de
in de zoekvraag vervatte voorwaarden. De inhoudelijke ontsluiting van informatiebronnen
vindt haar motivering in deze toepassing. Zij staat dus ten dienste van de functionaliteit om
informatie op te halen met behulp van een informatiezoeksysteem.

Woordsystemen

Het gaat in dit onderzoek over woordsystemen, en dan over een speciale vorm van
woordsystemen, over gecontroleerde woordenlijsten en dan nog meer in het bijzonder over
een thesaurus. Woordsystemen kunnen worden onderverdeeld in vrije woordenlijsten en
gecontroleerde woordenlijsten, waarbinnen de laatste de thesauri weer een aparte categorie
vormen. Waarom gebruiken we gecontroleerde woordenlijsten? Waarom laten we de
indexeerder, de persoon die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke ontsluiting, niet naar
eigen goeddunken trefwoorden toekennen (vrije woordenlijst). Deze situatie kennen we heden
ten dage al in de wereld van “Web 2.0 “, “de user generated content” en dan met name bij de
“tags” die mensen toekennen aan de producten (content) die ze zelf op het Web zetten. Daar
komt bij dat de gebruiker van de catalogus of het informatiezoeksysteem bij gebrek aan
ondersteuning ook gebruik maakt van woorden die hem op dat moment te binnen schieten.
Bovendien wordt het aantal bronnen dat op de volledige tekst doorzoekbaar wordt steeds
groter. Dus wat nut nog een ‘oude’ gecontroleerde woordenlijst? Zijn het niet de
bibliotheekmedewerkers en de informatiespecialisten die hier bezig zijn om hun eigen belang
te verdedigen? Legitieme vragen, naar het mij schijnt. Vragen die het verdienen om serieus te
worden bediscussieerd. Het ligt niet voor de hand om deze discussie hier te voeren, maar er
moet wel op worden gewezen dat de ervaring, en ook onderzoek, hebben uitgewezen dat de
wijze waarop, zonder sturing, naar wetenschappelijke informatie wordt gezocht niet optimaal
is [Saracevic, T., 1998]. Vaak wordt de gebruiker die op zoek is naar relevante informatie
voor zijn informatiebehoefte geconfronteerd met een resultaatset op zijn zoekvraag die erg
groot is. Relevante feedback zou dan erg belangrijk kunnen zijn. Maar het komt ook voor dat
de gebruiker niet goed in staat is om de informatiebehoefte te vertalen in de juiste termen. Dat
hoeft niet eens direct een gevolg te zijn van een tekortschietende vaardigheid van de gebruiker
ten aanzien van het informatie zoeksysteem. Vaker heeft het te maken met het feit dat de
informatiebehoefte a.h.w. eerst een vertaalslag moet ondergaan. In een wetenschappelijke
omgeving komt daar nog bij dat een begrippenapparaat dat is ontstaan in een jarenlang proces
van wetenschapsbeoefening niet voor iedere aankomende student meteen te hanteren is.
Kortom, sturing kan in zulke gevallen heel behulpzaam zijn. Deze sturing kan geboden
worden aan de hand van een gecontroleerde woordenlijst of een thesaurus. Via keuzemenu’s
zou de gebruiker dan steeds verder op weg geholpen kunnen worden om de zoektermen nader
te specificeren. Het spreekt voor zich dat er dan ook een uitlegfaciliteit moet bestaan rondom
deze woordenlijst of thesaurus. De gebruiker moet namelijk weten met welke trefwoorden hij
kan zoeken, en of er specifiekere termen voor handen zijn om een bepaald begrip uit te
drukken. Helaas ontbreekt het hier nog maar al te vaak aan in de meeste bibliotheken en
bibliografische databases. Het is eigenlijk verwonderlijk dat een zo belangrijk onderdeel
verwaarloosd wordt terwijl men toch veel werk blijft besteden aan inhoudelijke ontsluiting
van informatiebronnen en het onderhoud van thesauri en gecontroleerde woordenlijsten.
Wanneer deze uitdaging onvoldoende wordt opgepakt denken we inderdaad dat de meeste
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informatiezoekers zich tot Google zullen wenden, waarmee helemaal niets ten nadele van
deze zoekmachine is gezegd. In tegendeel, bij Google kun je met behulp van “Google
Scholar” al heel goed naar wetenschappelijke informatiebronnen zoeken. Het grote voordeel
dat de grote institutionele bibliotheken hebben is dat zij met hun uitgebreide licenties de
informatiezoeker ook vaak de volledige informatiebron kunnen bieden.

Vandaag de dag is het zo dat er door de meeste wetenschappelijke bibliotheken bij de
inhoudelijke ontsluiting van informatiebronnen gebruik wordt gemaakt van gecontroleerde
woordenlijsten of van thesauri. Een gecontroleerde woordenlijst is eigenlijk niets anders dan
een lijst van woorden waarover overeenstemming is bereikt dat deze gebruikt kan worden om
de inhoud van een informatiebron te beschrijven. De termen uit een gecontroleerde
woordenlijst zijn opgebouwd uit woorden uit de natuurlijke taal. Dat wil niet zeggen dat de
termconstructie ook altijd geschiedt volgens de regels van de grammatica van de natuurlijke
taal. In het geval dat een begrip moet worden aangeduid met meerdere woorden uit de
natuurlijke taal zal men vaak zijn toevlucht nemen tot kunstmatige constructies om het begrip
aan te duiden. Neem het voorbeeld waarin een boek voornamelijk handelt over de architectuur
in Amsterdam. Hoewel het heel goed mogelijk is om in een dergelijk geval gebruik te maken
van twee woorden voor de inhoudelijke ontsluiting, namelijk Amsterdam en architectuur kan
er toch behoefte zijn om een aparte term te construeren als Amsterdam; Architectuur. In de
terminologie van de informatietaal hebben we het dan over precoördinatie [Magrijn, H.,
2000]. Dus wanneer een samengesteld onderwerp zo veel mogelijk wordt uitgedrukt in één
samengestelde term spreken we van precoördinatie. Dat heeft gevolgen voor de gebruiker,
aangezien de zoekterm nu geheel van tevoren is vastgelegd. Hij moet deze hele term in de
zoekvraag gebruiken. In het eerste geval, dus wanneer het onderwerpselement uit de bron met
twee woorden is ontsloten, heeft de gebruiker tijdens de zoekfase de mogelijkheid de
afzonderlijke termen te combineren. In dat geval spreken we van postcoördinatie.

Thesauri

Eén bepaalde thesaurus, de Medical Subject Headings (MeSH), speelt een centrale rol in het
onderzoek. Een thesaurus is een postcoördinatieve informatietaal die bestaat uit een
geordende verzameling termen voor, zoveel mogelijk enkelvoudige, begripseenheden die
gevormd worden met woorden uit de natuurlijke taal [Magrijn, H., 2000]. De onderlinge
semantische relaties van de termen worden in een thesaurus vastgelegd. Ten aanzien van het
gebruik van termen binnen een thesaurus wordt vaak gesproken over descriptoren
(voorkeurstermen) en non-descriptoren (niet-voorkeurstermen).
Gelijkwaardigheidverwijzingen geven aan hoe termen met een zelfde betekenis zich tot elkaar
verhouden waarbij aangegeven wordt welke term de 'voorkeur' verdient. Vindt men in een
thesaurus een term spinnen (dier) dan staat er wellicht achter “used for” (UF) arachnida.
Uiteraard moet in die thesaurus dan ook de term arachnida voorkomen. Achter deze term zal
dan staan “use” spinnen (dier). In dit geval is spinnen (dier) de descriptor en arachnida is een
niet-voorkeursterm met een gelijkwaardigheidverwijzing naar spinnen (dier). Het ‘dier’
tussen ronde haken achter spinnen is een zogenaamde qualifier, deze geeft aan dat we het over
het dier hebben. Er bestaat immers ook een werkwoord spinnen. Een qualifier specificeert de
betekenis van een term nader. Zo zal de gebruiker van een informatiezoeksysteem bij het
gebruik van een term waarbij een qualifier hoort de verschillende mogelijkheden
voorgeschoteld moeten krijgen waaruit gekozen kan worden.

Een belangrijk aspect van een thesaurus is de hiërarchie waarin de begrippen ten opzichte van
elkaar worden geplaatst. Bij veel termen hoort een zogenaamde ‘broader term’ waarmee



[10]

wordt bedoeld een begripsomschrijving van de meer algemene klasse waartoe de term
behoord, en een ‘narrower term’ waarmee juist een meer specifieke klasse wordt bedoeld van
het onderhavige begrip. In een thesaurus kan men naast de begripsomschrijving gewervelde
dieren nog tegenkomen NT = narrower term: amfibieën, vissen (dier), vogels, zoogdieren en
reptielen, maar ook hagedissen BT=broader term: reptielen. Verwijzingen van deze soort
noemen we generieke verwijzingen. Daarnaast kennen we ook partitieve verwijzingen zoals:
voet (lichaamsdeel) NT: enkel, hiel, tenen of vinger BT: hand. De verwijzingen lopen
trapsgewijs, dus naar het naastliggende hogere of lagere niveau. Ook komen er
polyhiërarchische verwijzingen voor, een term kan ondergeschikt zijn aan twee
bovengeschikte termen. De hypothalamus maakt deel uit van het autonoom zenuwstelsel maar
vervult ook een belangrijke rol in het endocriene systeem, denk daarbij aan de
hormoonregulatie. Dus in de thesaurus vindt men dan: hypothalamus BT: autonoom
zenuwstelsel, endocriene systeem, en in de omgekeerde relatie: autonoom zenuwstelsel NT:
hypothalamus en endocriene systeem NT: hypothalamus. In de MeSH komen dergelijke
polyhiërarchische verwijzingen heel vaak voor. Een term kan daarin behoren tot veel takken
van de hiërarchische structuur. Naast de hiërarchische verwijzingen zijn er ook associatieve
verwijzingen mogelijk. Deze verwijzingen zijn gebaseerd op associatieve relaties die kunnen
bestaan tussen twee termen. Associatieve relaties zijn relaties tussen termen die inhoudelijk
verwantschap met elkaar hebben maar die niet als een gelijkwaardigheidrelatie of een
hiërarchische relatie kunnen worden beschouwd. De verwijzing is wederkerig en de relatie
wordt weergegeven met RT= related term. Een voorbeeld van een associatieve verwijzing is:
stroomversnellingen RT: watervallen. Overigens wordt in de regel in een thesaurus spaarzaam
omgegaan met associatieve verwijzingen. Cruciaal daarbij is de vraag of een gebruiker het
resultaat van een zoekactie kan verbeteren door het gebruik van de andere term. De MeSH
beantwoordt niet volledig aan de definitie van een thesaurus. Zo kent de MeSH precoördinatie
in de constructie van de descriptoren. Omdat de MeSH in andere opzichten, met name de
hiërarchie in de opbouw van de begripstermen, toch heel veel lijkt op een echte thesaurus
beschouwen we de MeSH in het vervolg toch als een thesaurus.

1.3. De praktijk van de inhoudelijke ontsluiting

Binnen wetenschappelijke bibliotheken wordt veel aandacht geschonken aan inhoudelijke
ontsluiting van informatiebronnen. Daarmee houden zich medewerkers bezig die ook over
enige domeinkennis beschikken. Dit werk wordt in de literatuur ook wel indexeren genoemd
hoewel deze term voor enige verwarring kan zorgen omdat men er meestal de activiteit mee
benoemt waarbij indexen worden gemaakt (van boeken, tijdschriften, etc.). Maar strikt
genomen is de naam niet onjuist omdat de bedoeling van beide activiteiten is om informatie
zoekbaar te maken. De index achter in een boek stelt de gebruiker in staat een term op te
zoeken en daarna de verwijzing naar de pagina in het boek te volgen. De zoekvraag met een
bepaalde zoekterm levert verwijzingen naar alle bronnen die met deze term zijn geïndiceerd.
Daarom wordt deze term hier ook gebruikt.

Er wordt hier op deze plaats uitvoerig ingegaan op het gehele proces van het indexeren van
informatiebronnen door mensen omdat in het onderzoek naar automatische classificatie van
documenten door mensen geclassificeerde documenten een belangrijke rol spelen als
voorbeelden. We gaan in dit onderzoek een automatische classifier trainen met door mensen
geïndexeerd materiaal. Omdat we daarbij werken met een grote verzameling documenten die
door een groot aantal verschillende indexeerders is ontsloten zijn de zaken die hier aan de
orde komen van grootbelang.
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Algemene beginselen

Een algemeen aanvaarde theorie met betrekking tot indexeren bestaat er eigenlijk niet. Er zijn
verschillende benaderingen mogelijk, ieder met zijn eigen invalshoek.

 Zo is er bijvoorbeeld een document georiënteerde benadering en een
gebruikersgeoriënteerde benadering. De documentgeoriënteerde benadering gaat uit
van de bron en een zo getrouw mogelijke weergave van de inhoud [Soergel, D., 1985].
De indexeerder moet zich volgens die benadering strikt houden aan de tekst en de
bedoelingen van de auteur [Lancaster, F.W., 2003]. Hij mag alleen op basis van een
analyse van de tekst komen tot een beschrijving van de inhoud. De idee is dat alleen
op deze manier een getrouwe weergave van de inhoud mogelijk is, een die bovendien
ook zijn geldigheid zal behouden na verloop van tijd. Ook de keuze van de
indextermen wordt in de strengste variant van deze benadering helemaal gedicteerd
door de tekst. In een soepelere variant staat de tekst uiteraard wel centraal, maar de
indexeerder neemt de vrijheid bij de keuze van de indextermen de mogelijke
informatiebehoefte van de gebruiker mee te laten wegen. Dit laatste veronderstelt dat
de indexeerder kennis heeft omtrent de informatiebehoeften van de gebruikers.
Centraal staat, in welke variant dan ook, de aanname dat de inhoud van een document
kan worden vastgesteld, onafhankelijk van context of welke beoogde toepassing.

 De gebruikersgeoriënteerde benadering daarentegen stelt dat de indexeerder zich moet
afvragen hoe het betreffende document zichtbaar gemaakt kan worden voor potentiële
gebruikers. Welke indextermen kunnen het best gebruikt worden om de in het
document opgeslagen kennis mee te delen aan geïnteresseerden? [Albrechtsen, H.,
1993]. De indexeerder moet als het ware de informatiebehoeften en de terminologie
van zijn gebruikers in gedachte hebben bij het ontsluiten van de inhoud van de
documenten. Daarbij maakt hij van die kennis ook gebruik bij de keuze van de
indextermen. Dus dit veronderstelt nog in veel sterkere mate dat de indexeerder kennis
heeft van de informatiebehoeften van de gebruikers, want die kennis wordt niet alleen
bij de selectie van de indextermen, maar tevens bij het vaststellen van de beschrijving
van de inhoud van een document, gebruikt.

Hoewel de gerichtheid op de gebruiker van de bibliotheek, zeker de laatste jaren, hoog in het
vaandel staat van de universiteitsbibliotheken kan toch worden vastgesteld dat de
documentgerichte benadering in de praktijk toch nog de meest gangbare is. Dat is niet zo
verwonderlijk wanneer men bedenkt dat de meeste indexeerders primair deskundig zijn op het
wetenschapsdomein waarvoor zij als indexeerder werkzaam zijn. Pas de laatste tijd treedt de
indexeerder meer op als informatiespecialist. Dit specialisme heeft wel degelijk de
informatiebehoefte van de gebruiker in het vizier. De informatiespecialist houdt zich namelijk
bezig met de vraag hoe het zoekproces naar relevante informatie kan worden geoptimaliseerd.
Afhankelijk van de vraag welke rol de informatiespecialist in de inhoudelijke ontsluiting
krijgt toebedeeld kan men een meer of mindere gebruikersgeoriënteerde benadering in de
toekomst voorzien.

Indexeerdiepte en specificiteit.

Onder het globale onderwerp van een informatiebron verstaan we het onderwerp van deze
bron als geheel. Maar een document bijvoorbeeld, kan naast het globale onderwerp
verschillende deelonderwerpen bevatten. Een deelonderwerp kan zich beperken tot een
hoofdstuk of zelfs een paragraaf van het document. Wanneer men een document louter
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ontsluit op het globale onderwerp is er sprake van globale indexering. Betreft de ontsluiting
ook de deelonderwerpen dan speken we over diepte-indexering. Diepte indexering is dus veel
gedetailleerder (niet noodzakelijkerwijs specifieker) dan globale indexering. In de praktijk
van de ontsluiting van wetenschappelijke informatiebronnen zal men in het geval van bundels,
congresverslagen of wetenschappelijke tijdschriften diepte-indexering moeten toepassen.
Hoewel een bundel wel een bepaald overkoepelend thema kan hebben zullen de afzonderlijke
bijdragen toch vaak over verschillende onderwerpen of aspecten gaan van het centrale thema.
Om een gebruiker, die vooral geïnteresseerd is in een onderwerp dat door één van de
bijdragende auteurs is geleverd, toch van voldoende informatie te voorzien, moet dit
onderwerp in de indexering tot uitdrukking komen. Voorkomen moet echter worden dat door
diepte-indexering de hoofdzaken en de details niet meer van elkaar zijn te onderscheiden.

Nauwkeurigheid of specificiteit heeft te maken met de mate van precisie waarmee de
ontsluiting van de inhoud geschiedt in termen van de informatietaal. Het vermogen van de
informatietaal om onderwerpen precies en in detail weer te geven is daarvoor een voorwaarde.
Men spreekt in dit verband van de specificiteit van de informatietaal. Een gecontroleerde
woordenlijst die de termen dolfijn en orka bevat heeft voor dit domein een grotere specificiteit
dan een taal die alleen de term tandwalvissen, of zeezoogdieren bevat. De term specificiteit
heeft zowel betrekking op het ontsluitingsproces als op een informatietaal. Men kan alleen
specifiek inhoudelijk ontsluiten met behulp van een informatietaal die ook specifiek is.
Natuurlijk bepaalt de potentiële gebruikersgroep hoe groot de behoefte is aan specifieke
ontsluiting. In een omgeving van wetenschappelijke onderzoekers zal men gewoonlijk een
hogere specificiteit van inhoudelijke ontsluiting nastreven dan in een openbare bibliotheek.
De regels die gelden in de praktijk van de inhoudelijke ontsluiting van informatiebronnen in
de bibliotheken van wetenschappelijke instellingen laten over de wenselijkheid van specifieke
indexering ook weinig onduidelijkheid bestaan. Een voorbeeld dat door Lancaster [Lancaster,
F.W., 2003] wordt gegeven en dat gaat over specificiteit heeft betrekking op een document
dat handelt over de teelt van sinaasappels. De enige indexering die volgens Lancaster hier op
zijn plaats is, is sinaasappelteelt (precoördinatief) of teelt en sinaasappels (postcoördinatief).
Verwijzingen naar fruitteelt of citrusteelt zijn in zijn ogen te weinig specifiek. Overigens zijn
de meeste informatiezoeksystemen van vandaag de dag goed in staat om bij een zoekvraag
met algemene termen ook aan te geven dat men eventueel geïnteresseerd is in de meer
specifieke termen (narrower terms). Dit verondersteld dan wel het gebruik van een thesaurus
waarin dit soort relaties zijn vastgelegd.

Tweestappenplan bij indexeren

Indexeren wordt algemeen beschouwd als een activiteit die men kan onderverdelen in twee
verschillende stappen. De eerste stap is gelijk de moeilijkste, namelijk de analyse van een
document teneinde de inhoud van het document vast te stellen. Dit wordt de conceptuele
analyse genoemd [Lancaster, F.W., 2003] De tweede stap behelst het vertalen van de inhoud
van het document naar geschikte indextermen. Hier is het uiteraard van belang of de
indexering geschiedt aan de hand van een gecontroleerd vocabulaire of dat de indextermen
worden geëxtraheerd uit de documenttekst zelf. In het eerste geval spreekt men ook wel over
toekenning van indextermen. Het lijkt op het eerste gezicht wat omslachtig dat de indexeerder
niet gelijk met het gecontroleerde vocabulaire aan de hand de inhoud van het document
vaststelt. Naast een praktisch bezwaar, ook een gecontroleerd vocabulaire op een specifiek
vakgebied kent vaak zeer veel termen, zijn er inhoudelijk bezwaren tegen een dergelijke gang
van zaken. Wat voorkomen moet worden is dat de inhoudsanalyse wordt gestuurd door de
gecontroleerde termen. Het is te verleidelijk om een kandidaatterm ook werkelijk toe te
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kennen als er in de tekst aanwijzingen voor aanwezig zijn. Als dit in een vroeg stadium het
geval is dreigt het gevaar dat de verdere tekst wordt beoordeeld vanuit deze invalshoek. Het
zal dan moeilijker zijn om te ontdekken dat de tekst eigenlijk toch over iets anders gaat en de
conclusie te trekken dat de betreffende term dus niet voldoet. Een ander nadeel is dat deze
werkwijze kan uitnodigen tot gemakzucht. Het is verleidelijk om op basis van enkele
aanwijzingen in de tekst indextermen uit een gecontroleerde lijst toepasselijk te verklaren op
een tekst. Wanneer de indexeerder zich in dit stadium zich al te zeer laat leiden door de
beschikbare termen uit een gecontroleerde lijst kan dat ook tot gevolg hebben dat relevante
elementen uit de inhoud worden gemist. De belangrijkste reden voor dit advies heeft dus te
maken met de wens een document zonder enige vooringenomenheid te analyseren. De
ervaring heeft geleerd dat de kans op een bias van de indexeerder die met een gecontroleerde
woordenlijst in de hand een document gaat analyseren groter is dan wanneer eerst geprobeerd
wordt in eigen bewoordingen de inhoud te karakteriseren. Men moet niet vergeten dat
indexeerders steeds meer werken onder tijdsdruk.

Welke delen van het document?

In een vorige paragraaf is al gesproken over diepte-indexering en de specificiteit van de
indexering. Bij het indexeren van wetenschappelijke bronnen ligt de nadruk op het toepassen
van een grote mate van specificiteit. Dat wil overigens niet zeggen dat men heel gedetailleerd
te werk moet gaan. Zo wordt van de indexeerder niet verwacht dat deze de tekst in zijn geheel
aandachtig doorleest. Daarvoor is geen tijd, en in de meeste gevallen zal ook de nodige
inhoudelijke kennis ontbreken. Toch mag de indexeerder natuurlijk geen waardevolle
informatie over het hoofd zien. Daarom moet hij wel in staat zijn om belangrijke delen van de
tekst te identificeren met het oog op relevante informatie voor de indexering. Nu is dat in de
praktijk meestal niet zo moeilijk. In het algemeen gaat het dan om de volgende delen:

 Titel
 Abstract
 Inhoudsopgave
 Inleiding
 Openingszinnen van hoofdstukken en paragrafen
 Illustraties, diagrammen, tabellen en hun onderschriften
 Fragmenten en woorden in een afwijkende typeface

De titel spreekt voor zich, maar men mag niet alleen van de titel uitgaan. Men moet zich
realiseren dat de auteur bij de keuze voor een titel zich niet altijd laat leiden door de gedachte
dat de titel in zeer beknopte zin de inhoud van het document moet weergeven. Soms zal hij
kiezen voor een pakkende titel die de lezer in spanning laat omtrent de inhoud van het
document. Daarnaast kunnen esthetische motieven of overwegingen van beeldspraak er toe
leiden dat de titel sec niet staat voor de inhoud van het document. Een abstract is natuurlijk
waardevol bij het bepalen van de inhoud maar men mag een abstract nooit gebruiken als een
substituut voor de eigenlijke tekst. Abstracts hoeven niet altijd een adequate weergave van de
tekst te geven. Men moet zich realiseren dat het maken van een goede abstract eigenlijk een
vaardigheid op zich is, en lang niet elke begenadigde auteur is even begenadigd in het
vervaardigen van een goede abstract. Kortom, een indexeerder mag zich nooit geheel verlaten
op een abstract. Hier doet zich echter een probleem voor waar het gaat om het meeste
onderzoek, zo niet alle onderzoek, dat is gedaan naar automatische indexering. In dat
onderzoek is meestal juist wel alleen gebruik gemaakt van abstracts (en titels). Ook in het hier
beschreven onderzoek is dat het geval.
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De inhoudsopgave en de inleiding zijn vanzelfsprekend zeer belangrijk. De eerste omdat deze
als leidraad kan dienen, de tweede omdat de auteur hier zelf zijn onderwerp introduceert. Met
de inhoudsopgave heeft de indexeerder als het ware een plattegrond van het document. Hij
kan daar uit opmaken welke onderwerpen de auteur in het vervolg van het document aan de
orde wil laten komen. De inleiding heeft als doel om de lezer bekend te maken met de
onderwerpen van het document. Belangrijke begrippen worden hier voor het eerst toegelicht
en meestal verantwoord de auteur hier ook de keuze van zijn onderwerp. Het is dan ook voor
de hand liggend dat de indexeerder de inleiding nauwkeurig bestudeert. Dit zelfde geldt voor
openingszinnen van hoofdstukken en paragrafen. Illustraties, diagrammen en tabellen
inclusief hun onderschriften zijn ook belangrijk voor de indexeerder. De auteur gebruikt deze
ter aanvulling van de geschreven tekst. Uiteraard vereist dit wel dat de indexeerder datgene
wat met illustraties wordt duidelijk gemaakt in woorden weet te vatten. De samenvatting is
vanzelfsprekend ook van groot belang. Maar ook hier geldt weer dat de indexeerder zich nooit
alleen tot de samenvatting of de conclusies mag beperken. De specificiteit van de indexering
verlangt dat de indexeerder ook verder kijkt dan hetgeen de auteur in de samenvatting of de
conclusies als belangrijkste samenvat. Ten aanzien van de rest van de tekst geldt dat de
indexeerder deze als het ware moet scannen (diagonaal lezen). De belangrijkste reden om
deze tekst vluchtig door te nemen heeft te maken met controle. Op basis van de eerdere
activiteiten heeft de indexeerder al een bepaald idee omtrent de inhoud van de tekst. Doordat
de rest van de tekst snel wordt doorgenomen wordt getoetst of deze ideeën stroken met de rest
van de inhoud.

De goede indexeerder zal zich in het algemeen aan bovenstaande richtlijnen houden. Ook
wanneer er onder tijdsdruk wordt gewerkt is dit toch wel het minste wat een indexeerder moet
doen. Kwaliteitsmaatstaven van de indexering worden in een volgende paragraaf besproken.
Maar het moge duidelijk zijn dat wanneer de conceptuele analyse onvoldoende is dit de
gehele indexering negatief beïnvloedt.

Van inhoudskarakteristiek naar descriptoren

Het resultaat van de conceptuele analyse is idealiter een kenschets van de inhoud van het
document in eigen bewoordingen van de indexeerder. De tweede stap in het
indexeringsproces is de vertaling van de inhoudskarakteristiek van de eerste stap naar het
vocabulaire volgens de syntaxis van de informatietaal. De inhoudskarakteristiek wordt
vergeleken met beschikbare termen. De geoefende indexeerder zal hier meestal niet veel
moeite mee hebben aangezien hij een grote kennis heeft opgebouwd ten aanzien van de
gecontroleerde woordenlijst. Bovendien kan men ook in een catalogus eenvoudig nagaan wat
voor soort werken er met een kandidaatterm zijn geïndexeerd. Uit gesprekken met ervaren
indexeerders blijkt dat deze wijze van valideren van een term vaak wordt toegepast. Het kan
echter voorkomen dat men na de conceptuele analyse moet vaststellen dat er geen geschikte
term aanwezig is in de gecontroleerde woordenlijst waarmee de inhoud van de tekst
gekarakteriseerd kan worden. Wat dan niet geprobeerd moet worden is om de inhoud van het
document weer te geven met een aanwezige term die er nog het dichtst bij in de buurt komt.
Het is van belang dat een gecontroleerd vocabulaire kan meegroeien met de ontwikkelingen.
In een dergelijke situatie komt het er op aan een nieuwe term aan de woordenlijst toe te
voegen die de inhoud beter kan weergeven. Dat hier in de praktijk terughoudend mee moet
worden omgegaan spreekt voor zich, het is immers niet de bedoeling dat het vocabulaire
wordt uitgebreid met termen die onnauwkeurig zijn, of die in feite al door andere termen
worden gedekt. Maar het kan noodzakelijk blijken dat er wél een nieuwe term aan het



[15]

vocabulaire moet worden toegevoegd. De besproken werkwijze met de twee onderscheiden
stappen in het indexeringsproces kan hiertoe bijdragen.

1.4. De kwaliteit van de indexering

De belangrijkste maatstaf voor de kwaliteit van de indexering is natuurlijk de vraag of de
gebruiker van een informatiezoeksysteem met gebruikmaking van de juiste zoektermen de
bronnen vindt die relevant zijn ten aanzien van zijn informatiebehoefte. Met de nadruk op
‘gebruikmaking van de juiste zoektermen’, omdat dit natuurlijk iets is dat de indexeerder niet
in de hand heeft. De vertaalslag van informatiebehoefte naar zoekvraag moet de gebruiker
zelf maken. Een gebruiker van het informatiezoeksysteem zal min of meer op een zelfde
manier te werk gaan als de indexeerder wanneer hij zijn informatiebehoefte in woorden
probeert uit te drukken. Het zou natuurlijk wel plezierig zijn wanneer het
informatiezoeksysteem de gebruiker ten dienste is bij het vinden van de juiste zoektermen
door het geven van relevante feedback. In het gebruik van een informatiezoeksysteem kunnen
er veel dingen fout gaan. Het gevolg van een indexering die te kort schiet kan zijn dat een
document dat aansluit bij de informatiebehoefte van een gebruiker niet wordt gevonden, of
dat een informatiebron die niet relevant is voor de gebruiker ten onrechte als relevant wordt
aangemerkt. Op het eerste gezicht lijkt de eerste situatie ernstiger dan de tweede, maar daarbij
moet wel worden opgemerkt dat veelvuldig voorkomen van de tweede fout nauwkeurige
evaluatie van de gehele resultaatset ernstig hindert. Hoewel het criterium voor goede
indexering dus wel duidelijk onder woorden is te brengen kan dit criterium in de praktijk niet
altijd gehanteerd worden. Wanneer er nog geen gegevens zijn over geslaagde zoekacties van
gebruikers die in verband gebracht kunnen worden met de indexering van nieuwe bronnen
dient men af te gaan op het oordeel van experts. Een andere mogelijkheid is dat er gekeken
wordt naar de onderlinge overeenstemming van de indexeerders zelf. Maar hier doet zich ook
weer een probleem voor, namelijk dat van de consistentie in de indexering.

Consistentie

Indexering is een subjectief proces, hoe zeer men ook het proces denkt te kunnen sturen met
regels. Twee personen kunnen van mening verschillen wanneer het gaat om het vaststellen
wat de inhoud behelst van een bepaalde informatiebron. Maar ook een enkel individu blijkt
verschillende keuzes te maken ten aanzien van hetzelfde document wanneer hij dit op een
ander tijdstip inhoudelijk ontsluit. Consistentie bij de indexering verwijst naar de mate van
overeenkomst bij de toekenning van trefwoorden of descriptoren aan een en dezelfde bron.
Bij meerdere personen spreekt men van de inter-indexer consistentie, bij één enkele
indexeerder over een bepaalde periode spreekt men over intra-indexer consistentie. Bij inter-
indexer consistentie noemt Lancaster de volgende factoren die van belang zijn:

1. Aantal termen dat wordt toegekend.
2. Gebruik van een gecontroleerde woordenlijst versus indexering met vrije keuze van

termen.
3. Omvang en specificiteit van het vocabulaire (gecontroleerd).
4. Onderwerp specifieke eigenschappen en bijbehorende terminologie.
5. Factoren die te maken hebben met de persoon van de indexeerder.
6. Hulpmiddelen welke de indexeerder ter beschikking staan.
7. De lengte van het item (document) dat wordt geïndexeerd.
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Ad. 1. Naarmate er meer termen worden toegekend aan een bron is de kans groter dat
indexeerders onderling verschillen gaan tonen in de termen die ze toekennen. Wanneer een
document maar met één term zou mogen worden gekarakteriseerd dan is het voor de hand
liggend dat de meeste indexeerders de term zullen kiezen dat het document het meest
kernachtig karakteriseert. De kans is dan groter dat ze bij dezelfde term uitkomen dan
wanneer ze al bij wijze van spreken acht termen hebben toegekend en nu een negende term
moeten toekennen. Eén en ander vooronderstelt dat de termen naar mate van belangrijkheid
worden toegekend. De eerste is de belangrijkste, enzovoort. Daarover wordt i.h.a. niets
geregeld, en de volgorde waarin de descriptoren uiteindelijk worden getoond wil nog niets
zeggen over de volgorde waarin ze zijn toegekend, of aan het belang dat de indexeerder aan
de term heeft toegekend. Dat neemt niet weg dat de indexeerder wel in de volgorde van
toekenning het belang, of op zijn minst de dekking, van de term tot uitdrukking zal laten
komen. Over het aantal termen dat wordt toegekend aan een document worden zelden
afspraken vooraf gemaakt. Dit aantal hangt zeer sterk af van de diepte van de indexering en in
mindere mate van de specificiteit. Deze beide factoren hangen op hun beurt weer af van de
beoogde gebruikersgroep.

Ad. 2. Het gebruik van een gecontroleerde woordenlijst bij het karakteriseren van de inhoud
van een document zou de consistentie in de indexering ten goede komen is de
veronderstelling. De resultaten zouden beter (consistenter) moeten zijn dan bij de toekenning
van trefwoorden ontleend aan de tekst zelf. Uit onderzoek is gebleken dat dit lang niet altijd
het geval is. Vaak bleken indexeerders bij de keuze van trefwoorden ontleend uit de tekst zich
door dezelfde uitgangspunten te laten leiden. Frequentie van voorkomen van significante
woorden of samenstellingen van woorden bleek een belangrijke richtsnoer voor de meeste
indexeerders te zijn wat leidde tot grote overeenkomsten in de toegekende trefwoorden. Werd
vervolgens aan dezelfde indexeerders gevraagd de documenten nu te karakteriseren met
woorden uit een gecontroleerde lijst dan verminderde de overeenstemming. Indexeerders in
dit onderzoek hadden niet veel ervaring in het toekennen van descriptoren aan de hand van
gecontroleerde woordenlijsten. Vandaar de voorzichtige conclusie dat van een voordeel van
een gecontroleerde woordenlijst, waar het gaat om consistentie tussen indexeerders, alleen
dan sprake is bij ervaren indexeerders met inhoudelijke kennis op het betreffende gebied.

Ad. 3. Een omvangrijke gecontroleerde woordenlijst zal in de regel ook gekenmerkt worden
door een hoge mate van specificiteit. De kans dat twee indexeerders afwijken in de
toekenning van een term voor de inhoudskarakteristiek van een document neemt daardoor toe.
Neem de situatie waarin een gecontroleerde woordenlijst de meer algemene term
“Cardiomyopathies” bevat, en de omstandigheid waar de gecontroleerde lijst ook alle 11 meer
specifieke termen uit de Medical Subject Headings bevat. Het is niet moeilijk voor te stellen
dat twee indexeerders in het eerste geval in hun keuze voor het trefwoord ter karakterisering
van de inhoud van een document nog overeenstemming tonen. In het tweede geval zal dit
onwaarschijnlijker worden, en in ieder geval zal het van de indexeerders meer kennis van het
onderwerp vereisen. Deze kennis zal op dit niveau van specialisme niet altijd aanwezig zijn
bij indexeerders. Hoewel eerder is gesproken over een richtlijn bij het indexeren om te streven
naar specificiteit moet men accepteren dat dit ten koste kan gaan van de consistentie.

Ad. 4. Concrete onderwerpen zoals fysieke objecten of personen lenen zich beter voor
consistente indexering dan abstracte onderwerpen. Daarnaast is het ongetwijfeld waar dat
wetenschappelijke domeinen met een nauwkeurig omschreven begrippenapparaat het voor de
indexeerder makkelijker maakt om de inhoud van een document duidelijk te omschrijven dan
wetenschappen waar het begrippenapparaat nog niet duidelijk is ontwikkeld. De exacte
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wetenschappen bijvoorbeeld zijn dan om die reden in het voordeel boven de
geesteswetenschappen.

Ad. 5. Ervaring met indexering en domeinkennis zijn factoren die te maken hebben met de
achtergrond van de indexeerder. Ervaring met indexering is van groot belang. Veel studies
hebben uitgewezen dat ervaren indexeerders grotere consistentie in de indexering binnen een
groep vertonen dan beginners. Het lijkt er op dat deze factor belangrijker is dan
gemeenschappelijke domeinkennis. Op grote instellingen zoals universiteitsbibliotheken zijn
vaak speciale vakreferenten verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontsluiting van
informatiebronnen op hun betreffende gebied. In de Nederlandse situatie wordt de
onderwerpsontsluiting gecoördineerd in het kader van de Gemeenschappelijke Onderwerps
Ontsluiting (GOO ). Omdat deze ontsluiting op het algemene niveau van de bronbeschrijving
plaatsvindt zal men dus inderdaad bij een bronbeschrijving een lijst gemeenschappelijke
trefwoorden tegenkomen. Deze gecoördineerde wijze van werken maakt dat inter-indexeerder
inconsistenties in de uiteindelijke beschrijvingen niet zijn terug te vinden.

Ad. 6. Hulpmiddelen bij het indexeren zijn ook een manier om inter-indexeerder
inconsistenties terug te dringen. Gebruik van een gemeenschappelijk verklarend woordenboek
of een glossarium is bijvoorbeeld aan te bevelen.

Ad. 7. Dat lengte van een document een rol kan spelen bij het optreden van inter-indexeerder
inconsistentie is niet zo verwonderlijk. Men kan namelijk zeggen: hoe korter een tekst is, des
te minder termen zijn van toepassing voor de karakterisering van de inhoud, en dus zal er dan
ook minder kans op onenigheid zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit ook werkelijk opgaat.
Vergelijking van het werk van indexeerders die indexeren op basis van een abstract met dat
van indexeerders die gebruik maken van de gehele tekst tonen aan dat de laatste meer
inconsistenties vertonen.

We hadden gezien dat er daarnaast ook nog gesproken kon worden van intra-indexeerder
inconsistenties. Dit houdt in dat één indexeerder hetzelfde werk niet altijd hetzelfde indexeert.
Uit onderzoek is gebleken dat het inderdaad voorkomt dat indexeerders verschillende termen
aan hetzelfde werk toekennen wanneer er enige tijd is verstreken. Soms is dat ook wel te
verdedigen, bijvoorbeeld wanneer de indexeerder een andere opdracht heeft gekregen, of
wanneer hij zich heeft gericht op een andere gebruikersgroep. In die gevallen is er eigenlijk
geen sprake van inconsistenties. Maar in de andere gevallen is er wel degelijk sprake van
echte inconsistentie. Van de hierboven genoemde zeven factoren die een rol kunnen spelen bij
het optreden van inter-indexeerder inconsistentie zijn de factoren die te maken hebben met de
persoon van de indexeerder natuurlijk de belangrijkste. Ook de situatie van de indexering kan
veranderen, aantal toe te kennen indextermen, gecontroleerde versus vrije toekenning, de
specificiteit van de indexering (1,2,3). Onderwerp specifieke eigenschappen en bijbehorende
terminologie (4) kunnen in de loop van de tijd veranderen. Dit betekent wel dat de
indexeerder van deze veranderingen op de hoogte moet zijn. Daarmee is het dus ook een
factor die met de persoon van de indexeerder verband houdt. Deze persoonsgebonden factoren
zullen in de loop van de tijd veranderen voor wat betreft kennis, ervaring, etc. … Ook de
hulpmiddelen die de indexeerder ter beschikking staan (6) veranderen.

Typen fouten bij de indexering

Via de consistentie in de indexering keren we terug tot de belangrijke vraag naar de kwaliteit
van de indexering. Uitgaande van indexering als een proces dat bestaat uit twee stappen,
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namelijk de conceptuele analyse, en de vertaling van een inhoudskarakteristiek naar het
vocabulaire van de informatietaal, kan men vaststellen dat er twee soorten fouten kunnen
optreden bij elke stap. Bij de conceptuele analyse van een document kan de indexeerder de
fout maken dat hij een onderwerp over het hoofd ziet dat van potentieel belang is voor de
beoogde gebruikersgroep. Dit gevaar loopt elke indexeerder die zijn beoogde gebruikersgroep
niet goed kent, maar ook hij die onvoldoende diep indexeert. De tweede fout die tijdens het
eerste stadium kan optreden is dat de indexeerder het onderwerp, of een deelonderwerp,
verkeerd interpreteert. In een dergelijk geval zal hij wel een vaag idee hebben waarover het
document gaat maar ontgaat hem de essentie, de bedoeling van de auteur, in zekere mate. Dit
kan er dan vervolgens toe leiden dat de indexeerder het document voorziet van (een) onjuiste
indexterm(en). Het gaat in zulke gevallen vaak om een gebrek aan domeinkennis bij de
indexeerder. Een indexeerder hoeft niet zelf over grote domeinkennis te beschikken, maar het
is wel belangrijk dat hij in geval van onduidelijkheid een deskundige raadpleegt.

Fouten in de vertaalslag van de tweede stap kunnen ook van tweeërlei aard zijn. Op de eerste
plaats kan het voorkomen dat de indexeerder niet de meest geëigende term bij het onderwerp
weet te vinden. Dit komt nogal eens voor wanneer een indexeerder gebruik moet maken van
indextermen uit een vreemde taal. Als we dit stuk over indexering als voorbeeld nemen en we
zouden proberen met een Engels trefwoord de inhoud te karakteriseren dan ligt het misschien
voor de hand om het woord “indexing” te gebruiken. Dit woord heeft echter veel meer
betekenissen. Daarom zal er op zijn minst een term moeten worden toegevoegd. Een term die
nader specificeert waar het precies over gaat, of er moet een ander woord worden gekozen. In
dit geval is de meest geëigende term “subject indexing” of “subject analysis”. Overigens
moet hier vermeld worden dat dit voor het Nederlands eigenlijk ook geldt: indexeren kan op
heel andere activiteiten slaan (denk bijvoorbeeld aan prijs indexering). De term
“onderwerpsontsluiting” verdient daarom de voorkeur.

De tweede soort fout komt voort uit gebrek aan domeinkennis of gemakzucht. Stel een artikel
gaat over rekenen en rekenvaardigheid. Als een indexeerder dan te werk gaat met de idee dat
hij in het woordenboek een Engelse vertaling kan vinden voor “rekenen” en zo uitkomt bij
calculus dan slaat hij de plank toch behoorlijk mis. Niet alleen heeft gemakzucht hem parten
gespeeld, ook gebrek aan kennis is er de oorzaak van dat hij een term hanteert die men in de
regel reserveert voor de wiskundige analyse (integraal- en differentiaalrekening). De juiste
descriptor is in dit verband “arithmetic”. Het gebeurt nog maar al te vaak dat bij vertaling van
woorden van een gecontroleerde lijst eenvoudig naar een woordenboek wordt gegrepen,
zonder dat wordt nagegaan of in de betreffende taal het subject niet met geheel andere termen
wordt aangeduid.

Fouten als hierboven genoemd kunnen een zeer negatieve invloed hebben op de resultaten van
zoekoperaties van gebruikers van informatiezoeksystemen. Natuurlijk hangt het succes van
zoekvragen aan een informatiezoeksysteem van veel factoren af. Het probleem van inaccurate
indexering is echter niet te verhelpen door aanpassingen die op andere gebieden vaak wel
mogelijk zijn. Men kan een informatiebehoefte vertalen in een betere zoekvraag om aldus het
resultaat van de zoekoperatie te verbeteren. Men kan een algoritme van een zoekmachine
verbeteren. Maar bij slechte indexering is een van de fundamenten van het gehele
informatiezoeksysteem, namelijk de database, aangetast.
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1.5. Automatische classificatie van tekstdocumenten

Inleiding

Automatische classificatie van tekstdocumenten is een onderwerp waarover al in de jaren 60
van de vorige eeuw werd gesproken. Toch heeft het tot de jaren 90 geduurd voordat het een
belangrijk onderdeel werd van de tak van informatiewetenschap die zich bezig houdt met
informatiezoeksystemen. Dit had enerzijds te maken met het beschikbaar komen van
krachtige computerhardware, anderzijds met een groeiende belangstelling van de kant van
beoefenaren van de wetenschap in het veld. Daarnaast heeft het sterk toegenomen aantal
documenten en publicaties de vraag naar automatisering van documentcategorisering en
automatische toekenning van trefwoorden bevorderd. G. Salton heeft het proces van
automatisch indexeren als volgt gedefinieerd: "when the assignment of the content identifiers
is carried out with the aid of modern computing equipment the operation becomes automatic
indexing" [Chowdhury, G.G., 1999]. Salton [Salton, G., 1983] heeft altijd veel gezien in de
automatisering van het indexeringsproces. Hij noemt de volgende voordelen van automatisch
indexeren:

 Hoge mate van consistentie bij het indexeren.
 Tijd nodig voor het indexeren kan worden bekort
 Betere retrieval effectiviteit is mogelijk

Het merendeel van de bestaande methoden voor automatisch indexeren maakt gebruik van
woorden of woordcombinaties in de natuurlijke taal van het document zelf. Er wordt gezocht
naar termen die de inhoud van het document zo goed mogelijk karakteriseren. Deze kunnen
gevonden worden in de titel, het abstract of de volledige tekst. Luhn [Luhn, H.P., 1959]
veronderstelde al dat het mogelijk moest zijn op een geautomatiseerde wijze woorden uit de
tekst van een document te extraheren die de inhoud van een document kunnen representeren.
Het probleem doet zich alleen voor dat niet alle woorden uit een tekst geschikte termen zijn
en dat niet ieder geschikt woord in gelijke mate bijdraagt aan de bepaling van de inhoud van
een document.

Luhn was er van overtuigd dat het discriminerende vermogen van termen, dus het vermogen
om onderscheid aan te brengen tussen de verschillende documenten, is gelegen in de
frequentie van voorkomen van deze termen in de verschillende documenten. Hij postuleerde
dat de termen met het hoogste onderscheidende vermogen gezocht moesten worden in het
middensegment van de frequentieverdeling van termen in documenten. De termen die het
meest voorkomen in een document zijn termen die weinig informatie verstrekken. Deze
termen zullen in het algemeen in alle documenten vaak voorkomen en geven weinig
informatie over de inhoud van een specifiek document. Aan de andere kant van het spectrum
vindt men de termen die zeer sporadisch voorkomen in het document. Dit zijn ook geen
bruikbare termen voor de indexeerder omdat ze juist excentriek zijn. Anders gezegd: woorden
aan beide uiteinden van de frequentieverdeling werden door Luhn niet als significant
beschouwd. Op de veronderstelling dat de significante woorden meer in het midden segment
van de verdeling gezocht moeten worden zijn enkele belangrijke functies gebaseerd ter
toekenning van wegingsfactoren. Deze functies worden ook nu nog vaak gebruikt in
onderzoek naar automatische indexering.

De tweede 'stelling' van Luhn was dat de plaats die een significante term inneemt in een zin
relatief veel informatie kan verschaffen over het belang van deze zin voor het beschrijven van
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de inhoud van een document. Is een significante term vaak onderwerp in een zin dan mag men
aannemen dat deze zinnen voor de samenvatting van de inhoud van het document van grote
waarde zijn. Hoewel het hier niet over samenvatten van teksten gaat (abstracting), gaat het
hier om dezelfde vraag, welke delen van een tekst de inhoud van de tekst het meest
karakteriseren. In de literatuur worden beide postulaten van Luhn dan ook vaak in een adem
genoemd.

Historische ontwikkelingen

Knowledge engineering

Tot het eind van de jaren 80 was de belangrijkste benadering voor automatische
tekstclassificatie gebaseerd op het principe van knowledge engineering. Bij knowledge
engineering bestaan de applicaties uit een kennisbank, een regelafleiding mechanisme en een
interface. Ze worden met de hand gemaakt. Door middel van knowledge engineering (KE)
wordt een kennisbank opgezet.

Figuur 1.1. Schematische weergave van een kennissysteem

De kennisbank is een abstracte representatie van kennis die er bestaat binnen een bepaald
domein. Deze kennis kan op vele manieren verkregen worden maar meestal zal een
kennisdeskundige (knowledge engineer) in samenwerking met een domeinexpert
verantwoordelijk zijn voor de bouw van de kennisbank. Belangrijk is hier dat deze kennis
geheel door menselijke activiteit wordt verkregen. De patronen worden door mensen
geanalyseerd en beschreven, de concepten zijn het product van menselijke
abstractieprocessen. Het regelafleidingsmechanisme of inferentiemechanisme bestaat uit
zogenaamde productieregels die zijn opgesteld op basis van logische afleidingen of opgedane
kennis (empirische kennis). Omdat het gaat over kennis van experts op een bepaald gebied
worden de op deze kennis gebaseerde systemen ook wel expertsystemen genoemd.

In de database zijn de gegevens van de te classificeren documenten opgeslagen. In welke
vorm dat precies is, is uiteraard wel belangrijk, maar gemakshalve nemen we aan dat het in de
vorm van tabellen met indextermen is. Het regelafleiding mechanisme is de 'machine'
(inference engine), die de regels uit de kennisbank toepast op de aangeboden gegevens uit de
databank. Eén van de nadelen van deze classifier systemen is dat bij elke update van de
verzameling categorieën de knowledge engineer en de domeinexpert weer rond de tafel
moeten gaan zitten om de kennisbank aan te passen. Een ander nadeel is dat bij verandering
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van domein andere experts ingeschakeld moeten worden. Het maken van een classifier
systeem voor documenten over computerwetenschap vereist andere expertise, en daarmee dus
andere domeinexperts dan het maken van een applicatie voor de categorisatie van documenten
over biotechnologie.

Het machineleren paradigma

In de jaren 90 verloor knowledge engineering in belangrijke mate zijn aantrekkingskracht,
mede door de opkomst van het machineleren paradigma. In de benadering die uitgaat van dit
paradigma wordt op een inductieve wijze een classifier ontwikkeld voor een bepaalde klasse.
Dit gebeurt door een analyse van de karakteristieken van documenten welke voorafgaand
door experts aan deze klasse zijn toebedeeld. Op basis van deze karakteristieken wordt een
‘model’ voor deze klasse geconstrueerd. In een testfase wordt dan onderzocht of dit model in
staat is nieuwe documenten die tot de klasse behoren te identificeren. Hoe dit precies in zijn
werk gaat wordt in het volgende hoofdstuk uitvoerig behandeld. De voordelen van deze
nieuwe benadering bleken te zitten in een mate van nauwkeurigheid die die van de menselijke
expert benaderde, en een grote besparing in mankracht, aangezien er geen menselijke
domeinexperts en knowledge engineers meer nodig waren. Een nadeel van deze benadering is
dat systemen die hierop gebaseerd zijn alleen goed werken als de data statisch zijn. Dat wil
zeggen, wanneer de data in de loop van de tijd niet (te) veel veranderen.

1.6. Tot slot

In het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan is aangesloten bij het machine learning
paradigma. Of deze benadering ook geschikt is voor de inhoudelijke ontsluiting van
wetenschappelijke informatiebronnen op een manier die op enigerlei wijze tegemoetkomt aan
de wensen die er leven in de wereld van de wetenschappelijke bibliotheken en haar
gebruikers, is de vraag die aan de oorsprong ligt van dit onderzoek. In het voorgaande is
gesproken over de druk die er ligt op de medewerkers van de bibliotheken om de steeds
toenemende hoeveelheid wetenschappelijke informatiebronnen te beheren en te ontsluiten.
Voorts is er gesproken over de ontwikkelingen in de informatievoorziening en de
ontwikkeling van informatiezoeksystemen. Er is uitvoerig stil gestaan bij de informatietalen,
het gereedschap van de informatiespecialist bij de ontsluiting van informatiebronnen, en bij de
praktijk van de handmatige indexering. Tot slot is er even vooruit gelopen op de technische
kant van het eigenlijke onderwerp van deze studie. De technieken om te komen tot
automatische ontsluiting van informatiebronnen vormen het belangrijkste onderwerp van
hoofdstuk twee. Veel onderzoek in het verleden heeft aangetoond dat automatische
classificatie van tekstdocumenten werkt. Zo is het is al lang bekend dat men korte
persberichten met behulp van automatische documentclassificatie kan doorsturen naar
verschillende redacties op een krant of naar afdelingen binnen andersoortige
nieuwsorganisaties. Ook in de wereld van de bibliotheken is soortgelijk onderzoek gedaan,
waarbij het vooral ging om een ruwe indeling van documenten naar onderwerp. Maar
onderzoek waarbij wordt gekeken of de zeer specifieke inhoudelijke ontsluiting van
wetenschappelijke informatiebronnen kan worden nagebootst met technieken uit de
kunstmatige intelligentie is veel zeldzamer. Het bijzondere zit hem niet alleen in de eerder
genoemde specificiteit van de ontsluiting, waarbij duizenden kandidaat descriptoren in
aanmerking kunnen komen. Neen, er komt ook nog bij dat de afzonderlijke bronnen met meer
dan één descriptor gelabeld worden. Vandaar dat we het in dit verband hebben over
multiclass- en multilabel classificatie.



[22]

Hoofdstuk 2. Tekstclassificatie, achtergronden bij de praktijk in dit
onderzoek

2.1. Inleiding

Automatische tekstclassificatie is een discipline die zich afspeelt op het grensgebied van
machine learning en information retrieval [Sebastiani, F., 2002]. Onder tekstclassificatie komt
men overigens in de literatuur verschillende activiteiten tegen. Voor dit onderzoek is de
volgende van belang

 De automatische toekenning van documenten aan één of meer elementen uit een
vooraf bepaalde verzameling categorieën of klassen.

Classificatie

In meer formele bewoordingen kan men zeggen dat onder tekstclassificatie wordt verstaan het
toekennen van de waarden “true” of “false” (of 1 en 0, of 1 en -1) aan elke cel van een
zogenaamde beslissingsmatrix bestaande uit documenten en klassen [Sebastiani, F., 2002].

Tabel 2.1. Beslissingsmatrix

d1 … … dj … … dn

c1 a11 a1j a1n

…
ci ai1 aij ain

…
cm am1 amj amn

C = {c1,….,cm} is een verzameling vooraf bepaalde klassen en D = {d1,….,dn} is een
verzameling documenten die moeten worden geclassificeerd. Een waarde true, toegekend aan
aij betekent dat document di aan klasse cj wordt toegewezen, terwijl waarde false inhoudt dat
dit document niet tot de genoemde klasse kan worden gerekend. Uitgaande van een

onbekende doelfunctie },{: FTCD 


die voorschrijft hoe documenten aan klassen

moeten worden toegekend zijn we op zoek naar een classificatie functie },{: FTCD 

die de eerder genoemde doelfunctie zoveel mogelijk benadert. In het machineleren paradigma
wordt hierbij van twee basisaannamen uit gegaan, te weten:

1. Klassen worden weergegeven door symbolische labels. Kennis, hetzij declaratief, dan
wel procedureel omtrent de betekenis van de labels is niet aanwezig.

2. Afwezigheid van kennis uit externe bronnen die voor de classificatie taak van belang
zou kunnen zijn. Binnen het machineleren paradigma geschiedt de classificatie aan de
hand van gegevens die alleen aan de documenten zelf onttrokken worden.

Multiclass- en multilabel classificatie

In een classificatietaak kunnen verschillende voorwaarden of beperkingen worden opgelegd.
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Is er slechts sprake van één klasse waar een document toe kan behoren (of niet) dan spreken
we van een “single class classification”. Zo beoordeelt een spamfilter binnengekomen mail en
classificeert deze als spam of niet. In dit geval is ‘spam’ dus de ‘single class’ en bedrijft de
spamfilter “single class classification”. In de praktijk zal blijken dat er meestal behoefte
bestaat aan meerdere klassen en dan is het wenselijk dat er uit die klassen één gekozen wordt.
Een automatisch bericht routeringsysteem op een krantenredactie moet inkomende
persberichten automatisch versturen naar bijvoorbeeld de redactie binnenland, de redactie
buitenland, de sportredactie. In dat geval spreken we van een “multi class classification”, de
berichten worden gelabeld met binnenland, buitenland, of sport. Een bericht krijgt maar één
label opgeplakt, maar de keuze is uit meerdere labels. Wanneer de voorwaarde expliciet
wordt gesteld dat een document slechts in één klasse kan worden ondergebracht spreken we
van “single label classification”. Bij het bericht routeringsysteem van de krant is er dus sprake
van multi class- en single label classification. In een bibliotheek willen we ten behoeve van
een systematische catalogus (catalogus op onderwerp) boeken, tijdschriftartikelen, etc.
voorzien van trefwoorden. We hebben de keuze uit een groot aantal trefwoorden en
bovendien is het meestal noodzakelijk een item te voorzien van meerdere trefwoorden. Dit
laatste aspect maakt dat we in dit geval spreken van “multi label classification”. Dat er
daarnaast ook sprake is van multi class classification spreekt vanzelf vanwege de keuze uit het
grote aantal trefwoorden.

Single-class classification is de binaire classificatie. Hierbij krijgt toewijzing aan een bepaalde
klasse de binaire waarde 1 en niet toewijzen de binaire waarde 0. In de praktijk blijkt dat we
de binaire classificatie kunnen beschouwen als het algemene geval en de multiclass
classificatie als een voorbeeld van meerdere onafhankelijke binaire classificaties. Een multi
class classificatietaak met klassen {c1,…..,c|C|} wordt dan opgesplitst in |C| onafhankelijke
binaire classificatietaken met de klassen  ii cc , , waarbij i = 1,…..|C|. Voorwaarde is wel dat

de klassen stochastisch onafhankelijk zijn, dat wil zeggen dat voor c en voor c  de waarde

van  cd j
 ,


onafhankelijk is van de waarde van  cd j

 ,


en omgekeerd. Dit betekent

overigens niet dat er geen algoritmen zouden bestaan voor echte multiclass classification, die
bestaan er wel, maar zij worden in de praktijk nog niet erg vaak toegepast.

Bij multi label classificatie hebben we te maken met het feit dat een document meerdere
labels kan krijgen (tot meerdere klassen tegelijk kan behoren). Wordt nu alleen gebruik
gemaakt van binaire classifiers dan moeten we een document aan alle binaire classifiers
aanbieden. Wanneer een dergelijke classifier een bijbehorende klasse aan het document
toekent dan wordt deze toekenning meegenomen en wordt het document aangeboden aan de
volgende binaire classifier. Aan het eind van het proces worden alle toegekende klassen bij
elkaar genomen en krijgt het document dus even zoveel labels.

Naast het onderscheid tussen single class en multi class classificatie en single-label en multi-
label classificatie wordt ook onderscheid gemaakt tussen klasse georiënteerde en document
georiënteerde classificatie processen. In het eerste geval wordt uitgegaan van een klasse

Cci  en is men geïnteresseerd in alle Dd j  die bij ci kunnen worden ondergebracht. Dit

wordt klasse georiënteerde classificatie genoemd (in het Engels category-pivoted
categorization). Klassegeoriënteerde classificatie is altijd single class classification. Wanneer
men uitgaat van Dd j  en men is op zoek naar alle Cci  die aan dj kunnen worden

toegekend spreekt men van document-georiënteerde classificatie (document-pivoted
categorization).
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Toepassingen

Een belangrijke toepassing van bovengenoemde technieken is automatische indexering ten
behoeve van informatiezoeksystemen. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van een
gecontroleerd vocabulaire. Hierbij krijgt elk document één of meerdere sleutelwoorden of
phrases toegekend die behoren tot een verzameling woorden, de gecontroleerde woordenlijst.
Deze kan behoren tot een thematische, hiërarchische thesaurus. Gewoonlijk wordt de
toewijzing gedaan door menselijke experts wat een kostbare aangelegenheid is. Beschouwen
we daarentegen de woorden uit de thesaurus als categorieën of klassen dan kunnen wij
indexering beschouwen als een bepaalde vorm van tekstclassificatie. Voorbeelden van
thesauri die voor deze benadering zijn gebruikt zijn onder andere de Medical Subject
Headings (MeSH) van de National Library of Medicine in de Verenigde Staten op het gebied
van de medische wetenschappen en de NASA-thesaurus op het gebied van de lucht- en
ruimtevaart.

Document classifiers die classificatie patronen leren uit een voorbeeldset.

In figuur 2.1 zijn de stappen weergegeven die bij het automatisch ontwikkelen van een
classifier aan de hand van een voorbeeldverzameling een rol spelen. Deze stappen worden in
dit hoofdstuk besproken. Op de eerste plaats moeten we de gegevensverzameling
(documenten collectie) zodanig structureren dat er rekenkundige bewerkingen op kunnen
worden gemaakt.

Figuur 2.1.

Met gebruikmaking van zogenaamde leeralgoritmen kunnen computerprogramma's worden
gebouwd die een bepaald proces, in dit geval een classificatieproces van documenten, kunnen
nabootsen nadat ze getraind zijn aan de hand van een verzameling voorbeelden. We noemen
dat het leerproces in figuur 2.1. Het gaat hier om een soort patroon herkenning en de wijze
van leren (met voorbeelden) noemen we ook wel 'supervised learning'. Het gebruik van
voorbeelden van correcte classificaties tijdens het leerproces staat hierin centraal. Er zijn
verschillende benaderingen mogelijk. Het toepassen van probabilistische methoden is één
benadering. Daarnaast zijn er lineaire classificatiemethoden waarbij de laatste jaren vooral
onderzoek wordt gedaan met behulp van zogenaamde support vector machines. Weer andere
benaderingen maken gebruik van regelgeleide afleidingen en beslissingsbomen. Ook het
gebruik van neurale netwerken komt men in het onderzoek naar classificatiesystemen tegen.

Na een leertijd zal het systeem op zeker moment een ‘relatie’ hebben ‘gevonden’ waarmee de
data voor een bepaald label op een juiste wijze kunnen worden geclassificeerd. We spreken
over de classifierrelatie of kortweg classifier. Deze classifier hoort dan bij één label. Het is
dan de bedoeling om de prestaties van de classifier te beoordelen door aan het systeem
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nieuwe, ongeziene, data met het zelfde label aan te bieden. Naarmate dat de classifier deze
data correct weet te classificeren kan men de generalisatiecapaciteit, en daarmee de kwaliteit,
van de ontwikkelde classifier beoordelen. Vaak zal tussen de trainingsfase en de testfase nog
een valideringsfase worden ingevoerd waarin de classifier kan worden fijngestemd.

2.2. Het structureren en kwantificeren van tekstdata

Om te kunnen werken met technieken op het gebied van de data-mining en machine learning
moet de data (teksten) in een vorm worden gegoten waarmee statistische en mathematische
bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Het klassieke structuurmodel voor data waarmee
mathematische en statistische methoden kunnen omgaan is het spreadsheet of matrixmodel.
De labels van de kolommen komen overeen met kenmerken specifiek voor het domein
waarop de data betrekking hebben en de rijen worden gevormd door de afzonderlijke items uit
de gegevensverzameling af te zetten tegen deze domeinspecifieke eigenschappen. We spreken
als we het hebben over die domeinspecifieke eigenschappen ook wel over attributen.

Wat zijn nu die attributen wanneer we het hebben over teksten? Hoewel het niet
ongebruikelijk is om teksten hiërarchisch in te delen in hoofdstukken, paragrafen, alinea’s,
zinnen, zinsdelen en losse woorden, wordt in het meeste onderzoek naar tekstclassificatie
alleen gekeken naar losse woorden. Zo wordt per document vastgesteld welke woorden
voorkomen in het document en hoe vaak. Men kan natuurlijk tegenwerpen dat op deze manier
de hele betekenis van teksten verloren gaat aangezien er geen aandacht meer is voor
grammatica en voor de betekenis van woorden. Dat is waar, maar het is een empirisch
gegeven dat onderzoek op dit elementaire niveau van losse woorden verassend goede
resultaten heeft opgeleverd. Natuurlijk is er wel over gedacht hoe men zou kunnen werken
met meer betekenisvolle elementen zoals frases en hele zinnen. Het probleem is dan dat de
gehele voorbewerking om te komen van tekst tot bruikbare data geschikt voor kwantitatieve
analyse methoden zo complex wordt dat het beoogde rendement van automatische
tekstclassificatie, gemeten in bestede tijd en inspanning, verloren dreigt te gaan. De
voorlopige resultaten van onderzoek waarbij men deze inspanning wel heeft verricht laten
geen significant betere resultaten zien dan de methode waarin gewerkt wordt met losse
woorden [Apté, C., 1994], [Lewis, D.D., 1992], .

Van tekst naar matrix.

Wanneer we een verzameling documenten beschouwen die we automatisch willen
classificeren moet we eerst vaststellen uit welke woorden deze hele verzameling is
opgebouwd. We leggen als het ware een vocabulaire aan die hoort bij de betreffende
verzameling. Dit vocabulaire bevat alle woorden die voorkomen in de documenten van de
verzameling. Maar, we hebben niet alle woorden nodig die in deze verzameling documenten
voorkomen. In elk document komen woorden voor die we beschouwen als stopwoorden, zoals
lidwoorden, voorzetsels, voegwoorden, etc. Daarnaast hebben we gezien in het vorige
hoofdstuk dat vroege onderzoekers, zoals Luhn [Luhn, H.P., 1959] reeds hadden opgemerkt
dat woorden die maar zeer sporadisch voorkomen, of die juist heel vaak voorkomen, in het
algemeen maar weinig onderscheidend vermogen hebben in een classificatietaak. Het
vocabulaire zal in het algemeen toch zeer omvangrijk zijn. We krijgen met een matrix te
maken met een groot aantal kolommen.

In de matrix representeren de kolommen de afzonderlijke woorden (vaak spreken we over
termen) en nemen de afzonderlijke documenten de plaats in van de rijelementen. Gezien het
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karakter van de attributen, de woorden uit het vocabulaire, krijgt elk attribuut een waarde
toebedeeld. Immers een document bevat een bepaald woord of niet. In het meest eenvoudige
model kennen we een waarde 1 toe aan een cel wanneer het document het corresponderende
woord uit de kolom bevat en de waarde 0 wanneer dat niet het geval is. In dit geval spreken
we van een binaire representatie van de documenten. Of een term maar één keer, of veel
vaker, voorkomt in een document speelt nu geen rol. Binaire codering maakt in het algemeen
de berekeningen minder complex maar daar staat tegenover dat er nogal wat informatie
verloren gaat

Omdat een enkel document in het algemeen slechts een deel van de woorden uit het
vocabulaire bevat zullen veel cellen van de matrix de waarde nul krijgen.

Tabel 2.2. Document x termen matrix

Maar we kunnen in dit matrixmodel gelukkig meer informatie opslaan. Naast het weergeven
of een bepaalde term in een document voorkomt kunnen we per term ook aangeven hoe vaak
deze in het betreffende document voorkomt. Men spreekt dan over de zogenaamde
termfrequentie. De termfrequentie tfij, staat voor het aantal keer dat een term ti in de tekst van
document dj voorkomt. De termfrequentie wordt in veel onderzoek naar tekstclassificatie
gebruikt.

Als we de stopwoorden achterwege laten zullen in het vocabulaire nog veel termen
voorkomen die weinig of geen informatie geven over de inhoud van een tekst. Dat zijn
woorden die weinig onderscheidend vermogen hebben wanneer het gaat om het bepalen van
een karakteristiek van de inhoud van een document. Een woord dat veelvuldig in veel teksten
voorkomt zal ook niet erg geschikt zijn om als karakteristieke term te fungeren. Dus ook als
men besluit om deze woorden niet uit het vocabulaire te verwijderen zal er behoefte zijn om
het gewicht van deze termen te reduceren. In het andere geval kan er sprake zijn van termen
die maar in weinig documenten voorkomen, maar binnen de documenten waarin ze wel
voorkomen een redelijk hoge termfrequentie hebben. De aanname is dat hoe vaker een
weinig voorkomende term in één enkele tekst voorkomt, hoe belangrijker die term voor de
karakteristiek van de inhoud van dat ene document zal zijn.

Men verstaat onder de documentfrequentie dfi van term ti het aantal documenten in de
collectie waarin term ti voorkomt. Om het onderscheidend vermogen van een term te
accentueren gaat men er toe over het gewicht van een term op een omgekeerde wijze te
relateren aan het aantal documenten waarin de term voorkomt. Men spreekt dan over de
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inverse documentfrequentie van term ti, ofwel idfi. In een formule kan deze grootheid als

volgt worden weergegeven: idfi =
in

N
, waarbij N het aantal documenten in de collectie is en

ni het aantal documenten in de collectie die term ti bevat. Komt een term in 10 van de 1000
documenten voor dan zou de idfi dus 100 zijn. Om het gebruik van grote getallen tegen te
gaan en het bereik van de waarden te reduceren wordt een logaritmische transformatie

toegepast. We kiezen voor de gewone logaritme, idfi = 








in

N
log . De inverse document

frequency factor is van belang bij het identificeren van inhoudsbepalende indextermen
(Sparck Jones, 1973). Bij het bepalen van het vocabulaire gebruiken we ook de inverse
documentfrequentie om een ondergrens te bepalen. We negeren ongebruikelijke indextermen
met een erg lage inverse document frequentie en nemen deze niet in het vocabulaire op.

Bij het vaststellen van het gewicht van een term voor het representeren van inhoud wordt
enerzijds gekeken naar de mate waarin een term binnen een document voorkomt, en
anderzijds naar het voorkomen van die term in andere documenten. Dat heeft er toe geleid dat
deze twee grootheden gecombineerd worden. Dit levert dan het product van de ruwe term
frequentie en de inverse documentfrequentie, ofwel tfij*idfi:

tfij 









in

N
log . (2.1)

Normalisering

Documenten hebben verschillende lengtes. In een lange tekst zullen vaak woorden meermalen
voorkomen. Dat resulteert in hoge termfrequentie waarden voor lange documenten en lage
voor korte. Dit kan het werkelijke belang dat een bepaalde term heeft voor het representeren
van de inhoud van een document verhullen. Ter compensatie voor deze effecten worden de
variaties in lengte genormaliseerd [Moens, M-F., 2000]. Een veel gebruikte vorm van
normalisatie is die waarbij de termfrequentie van elke term wordt gedeeld door de lengte van
de vector die bestaat uit de termfrequenties van alle indexwoorden in de betreffende tekst. In
formule vorm:

wi =

 


T

j
j

i

tf

tf

1

2

(2.2)

wi = het genormaliseerde gewicht van de indexterm i volgens de tf-norm
(tfj = term frequentie van een term tj, waarbij j = 1 .. |T| en |T| = aantal verschillende termen in
de tekst).

Deze normalisatie kan ook toegepast worden op andere weegfactoren, zoals het eerder
genoemde product van de termfrequentie en de inverse documentfrequentie. Het product van
de termfrequentie en de logaritme van de inverse documentfrequentie wordt gedeeld door de
norm van de vector die bestaat uit de producten van bovengenoemde termen van alle
indexwoorden die in het document voorkomen. Dit levert dan het genormaliseerde gewicht
van de index term i



[28]

wi =
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(2.3)

wi is nu het genormaliseerde gewicht van de indexterm i volgens de tf*idf-norm
In het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan is gebruik gemaakt van drie
representatievormen van de tekstdata. De eerste vorm is de binaire representatievorm, hier is
gewoon per term uit het vocabulaire gekeken of deze in het document voorkwam of niet. Bij
deze vorm van codering is normalisatie van de data niet nodig. In de tweede
representatievorm, waarbij uitgegaan wordt van de termfrequentie, zijn de gegevens
genormaliseerd volgens de formule (2.2)

De derde representatievorm is de vorm waarbij het product wordt berekend tussen de
termfrequentie en de logaritme van de inverse documentfrequentie. In het vervolg zal gewoon
gesproken worden van het product van de termfrequentie en de inverse documentfrequentie.
Ook deze gegevens worden weer genormaliseerd en wel volgens de formule (2.3)

Voorbeeld van indexering

Een voorbeeld van het bepalen van een documentrepresentatie van drie documenten.
Uitgegaan wordt van de titel van de documenten.

Document D1 : Kunst in de gemeente Schoonhoven : een nieuwe lente een nieuw geluid.
Document D2 : Architectuur in een nieuw jasje : Schoonhoven, een gemeente in ontwikkeling.
Document D3 : Architectuur en Kunst in de gemeente Amsterdam, een nieuwe ontwikkeling.

Bij de vaststelling van het vocabulaire van deze verzameling documenten zijn alleen de
lidwoorden niet in beschouwing genomen. Voorts moet er nog op gewezen worden dat van
een term alleen de stam wordt gebruikt. Zo behoren ‘nieuw’ en ‘nieuwe’ tot de zelfde stam
‘nieuw’. Dit proces wordt lemmatisering genoemd. Bij lemmatisering worden de
verschillende woordvormen waarin een begrip wordt uitgedrukt gereduceerd tot één stam.

We krijgen dan het volgende vocabulaire met voor elke term de documentfrequentie.
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Tabel 2.3.

Bij de binaire codering geven we per term aan of deze voorkomt in het document (1) of niet
(0). De termen worden bovenaan de kolommen weergegeven door hun indexnummer uit het
vocabulaire.

Tabel 2.4.

Voor alle drie de documenten geldt dat er telkens 7 woorden uit het vocabulaire in
voorkomen. Hoewel de drie documenten een verschillend patroon van nullen en enen kennen,
en er op basis van deze verschillen wel een onderscheid tussen de documenten valt te maken
kunnen we bij een binaire codering niets zeggen over de mate waarin de verschillende
aanwezige termen onderscheidend zijn voor een bepaald document. In een volgende stap
zetten we de documenten af tegen het vocabulaire en geven we daarbij de termfrequenties
weer, dus het aantal keer dat betreffende term in het document voorkomt.

Tabel 2.5.

De termfrequenties geven op zich niet veel meer informatie. De termen die twee keer
voorkomen in een document zijn “in” en “nieuw”. Hoewel de lengte van de verschillende
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titels elkaar niet veel ontloopt en er dus niet veel reden is voor lengtenormalisatie zullen we in
de volgende stap laten zien hoe de normalisering in zijn werk gaat. Normaliseren van de
waarden van de termfrequenties volgens formule (2.2) levert het volgende resultaat op.

Tabel 2.6.

Om de matrix voor de gewichten van de termfrequentie × de inverse documentfrequentie te
berekenen moet eerst de inverse documentfrequentie berekend worden volgens de eerder

genoemde formule idfi = 








in

N
log

Tabel 2.7.

De matrix voor het product van de temfrequentie en de inverse documentfrequentie.

Tabel 2.8.
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Ook nu kunnen we weer een lengtenormalisatie toepassen. We doen dit met behulp van
formule (2.3)

Tabel 2.9.

Het is opmerkelijk dat het aantal ingevulde cellen per document nu is verminderd van zeven
naar vier. Alle termen die de drie documenten gemeenschappelijk hebben, hebben een
gewicht van 0 gekregen. Als we nu kijken naar de gewichten die de verschillende termen
krijgen in de drie documenten dan kunnen we vaststellen dat de termgewichten de
documenten nu duidelijk meer van elkaar onderscheiden dan het geval was bij de binaire
codering en de representatie met de termfrequenties. Voor document 1 zijn dat vooral de
termen “geluid” en “lente”. De termen “kunst” en “Schoonhoven” komen ook in andere
documenten voor. Toch zijn ook deze termen van betekenis voor dit document. In document 2
is dat in de eerste plaats de term “jas”. De drie andere termen “architectuur”, “ontwikkeling”
en “Schoonhoven” worden gedeeld met andere documenten, maar zijn natuurlijk wel relevant.
De term met het grootste gewicht in document 3 is “Amsterdam”. De drie andere termen
worden wel gedeeld met andere documenten (“architectuur”, “kunst” en “ontwikkeling”)
maar zijn voor de karakterisering van de inhoud van de titel wel relevant.

2.3. Nogmaals classificatie van tekstdocumenten

Leren aan de hand van voorbeelden

Nu duidelijk is geworden hoe tekstdocumenten kunnen worden gerepresenteerd in een
matrix, kunnen we het classificatieproces met behulp van voorbeelden bekijken vanuit een
input-output perspectief waarbij gebruik wordt gemaakt van matrices. In het machineleren
paradigma wordt een classifier ontwikkeld met behulp van een trainingsset die bestaat uit een
verzameling documenten (input) die alle zijn toegewezen aan één of meerdere klassen. We
kunnen deze toewijzing van documenten aan klassen ook in een matrix weergeven. We
beschouwen de matrix van documenten en klassen als de output in dit model. In de
trainingsfase van de classifier krijgt het systeem gelijktijdig een input en een output
aangeboden. Aan het systeem de taak een functie of model te berekenen die de input op de
output kan afbeelden.

In de matrices in tabel 2.10 aan de linkerkant (de input) worden de termen in de kolommen
weergegeven en de documenten in de rijen. De cellen van de matrix zijn gevuld met de
gewichten die de corresponderende termen krijgen in de respectievelijke documenten. In de
matrices aan de rechterkant representeren de kolommen de klassen waaraan documenten
kunnen worden toegewezen. De rijen komen weer overeen met de documenten. In elke cel
wordt aangegeven of het betreffende document behoort tot de klasse van het
corresponderende kolomelement. Een document behoort tot een bepaalde klasse of niet.
Daarom is de representatie hier (in de outputmatrix) strikt binair.
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Tabel 2.10.

In de praktijk wordt een multiclass- en multilabel- classificatietaak zoals hier in de tabel is
weergegeven opgesplitst in “q” binaire classificatietaken. Er zijn immers “q” klassen te
onderscheiden. We gaan eerst voor klasse c1 een classifier ontwikkelen die de input kan
afbeelden op de waarden uit de eerste kolom van de outputmatrix, zie tabel 2.11.

Tabel 2.11.

In tabel 2.11 zijn de kolomwaarden in de outputmatrix bold en wat groter, en dat zelfde geldt
voor de waarden van de corresponderende rijelementen van de inputmatrix. Dit suggereert dat
de waarden van de rijelementen van de positieve voorbeelden op een of andere wijze
verschillen (patroon, waardebereik) van die van de negatieve voorbeelden. Of dat ook in
werkelijkheid zo is, is nu precies de vraag die in elke classificatietaak beantwoord moet
worden. Bestaat er een functie die de afbeelding van de input van de positieve voorbeelden
werkelijk doet verschillen van die van de negatieve voorbeelden?

Tabel 2.12.

Dit proces wordt iteratief voortgezet, zie tabel 2.12, totdat alle klassen aan de beurt zijn
gekomen. Na afloop van het proces is er dan voor elke klasse een classifier ontwikkeld



[33]

waarmee de input van de documentenverzameling kan worden afgebeeld op de toewijzing van
de documenten aan de onderhavige klasse. Er zijn dan “q” classifiers die deze afbeelding
maken. Op deze manier is niet alleen multiclass classificatie mogelijk maar ook multilabel
classificatie. Het is namelijk heel goed voorstelbaar dat de input van een document meerdere
modellen tot een positieve classificatie brengt. In feite ligt dat natuurlijk al in het
voorbeeldmateriaal van de trainingsset opgesloten. Waar het in de periode van training om
gaat is een zo accuraat mogelijke functie te bepalen waarmee de input op de output kan
worden afgebeeld.

Uiteraard heeft de trainingsfase tot doel classifiers te ontwikkelen waarmee later, in een
volgende fase, nieuw materiaal geclassificeerd kan worden. Om te onderzoeken of de
classifier die is ontwikkeld in de trainingsfase ook generaliseerbaar is naar nieuw materiaal
wordt in een testfase onderzocht. Daartoe wordt de classifier voorzien van een nieuwe
documentenverzameling waarbij de toewijzingen aan de betreffende klasse wel bekend zijn,
maar deze voor de classifier verborgen blijven. Nadat de classifier een output heeft
gegenereerd wordt deze vergeleken met de klassentoewijzingen door de experts.

Trainen en testen

Afhankelijk van de omvang van het materiaal en de homogeniteit kunnen we de data opdelen
en gebruiken voor training en testen. Verschillende procedures kunnen hierbij worden
gehanteerd. De benadering van het automatische leren (machineleren) gaat uit van een

initiële verzameling documenten  si ddCo


,..., die is ingedeeld in een verzameling klassen

 mccC ,....,1 . De classifier moet met dezelfde klassen gaan werken. De toedeling van

documenten aan klassen is geschied op basis van de inzichten van een expert. Het corpus
documenten is dus vergezeld van een correct ingevulde matrix zoals weergegeven in tabel
2.13.

Tabel 2.13

Trainingsset Testset

1d


.. ..
gd


1gd


.. ..
sd


c1 ca11 .. .. ca1g ca1(g+1) .. .. ca1s

..
ci cai1 .. .. caig cai(g+1) .. .. cais

..
cm cam1 .. .. camg cam(g+1) .. .. cams

Indien caij de waarde 1 heeft is dat de uitdrukking van het feit dat de expert document dj heeft
ingedeeld in klasse ci. In dit geval wordt vaak van een positief voorbeeld m.b.t. klasse ci

gesproken. De waarde 0 geeft aan dat de expert dj niet heeft ingedeeld in ci en dan spreken we
van een negatief voorbeeld m.b.t. ci. Meestal wordt een documentenverzameling op gedeeld
in twee of drie deelverzamelingen (trainingsset, en testset, of trainingsset, validatieset en
testset). In dit onderzoek is geen gebruik gemaakt van een validatieset.

Bij een niet al te groot documentcorpus wordt vaak een hold-out methode toegepast. Daarbij
wordt een deel van de verzameling gebruikt voor de training en het resterende deel voor de
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test. Van belang is bij de opdeling van het materiaal dat we de representativiteit van de
verschillende deelverzamelingen in de gaten houden. Wanneer de voorbeelden uit de
trainingsset een bepaalde verdeling over de toegewezen klassen te zien geeft dan moet die
verdeling ook worden benaderd in de testset. Bij de random toedeling van voorbeelden over
de twee verzamelingen moeten we er dus voor zorgen dat elke klasse in evenredige mate is
verdeeld over de verzamelingen. Dit wordt stratificatie genoemd.

Onder de algemeenheid, generality  icgCo van een klasse ci met betrekking tot een corpus

Co wordt verstaan het percentage documenten uit het corpus dat kan worden ingedeeld in ci.

In formule vorm is dat:  
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. Om een soortgelijke maat voor de

trainingsset en de testset te krijgen hoeven we in bovenstaande vergelijking Co te vervangen
door resp. Tr en Te. We krijgen dan:

De trainingsset generality is:  
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De testset generality is:  
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Deze twee maatstaven moeten dus min of meer met elkaar overeenkomen. Vaak zal dit echter
moeilijk te realiseren zijn. In die gevallen nemen we onze toevlucht tot cross-validation. We
splitsen dan bijvoorbeeld de gehele verzameling op in twee gelijke delen A en B. In een
eerste sessie gebruiken we deelverzameling A als trainingsverzameling en deelverzameling B
als testverzameling. Vervolgens gaan we in een volgende sessie de deelverzameling B
gebruiken als trainingsverzameling en A als testverzameling. We berekenen dan het
gemiddelde van de resultaten over de beide testverzamelingen. Wanneer we de data opdelen
in twee deelverzamelingen en we gaan als hierboven beschreven te werk dan spreken we van
two-fold cross-validation. Houden we daarnaast ook nog rekening met de evenredige
distributie van de klassen binnen de deelverzamelingen dan spreken we van stratified two-fold
cross-validation.

De keuze voor het aantal deelverzamelingen staat overigens vrij en we komen in de literatuur
vaak procedures tegen als ten-fold cross-validation of stratified ten-fold cross-validation
[Witten, Ian H. and E. Frank, 2000]. We kunnen de gehele procedure ook nog een aantal
malen herhalen waarbij we de data telkens weer anders in de deelverzamelingen indelen.
Uiteraard zal zullen we wel rekening moeten houden met de beschikbare rekencapaciteit. Bij
grote documentverzamelingen in “real life” situaties worden bovengenoemde strategieën heel
erg bewerkelijk.

Overwegingen

Het nadeel van bovengenoemde methoden voor de opdeling van het materiaal in een
trainingsset en een testset bij grote documentverzamelingen is, dat de methoden te veel
rekentijd vragen, of dat ze gewoon onpraktisch zijn om te hanteren. Waar het om gaat bij het
maken van een verantwoorde keuze voor een trainingsset en een testset is er voor te zorgen
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dat de trainingsset generality van de verschillende voorkomende klassen niet te veel afwijkt
van de testset generality voor dezelfde klassen.

2.4. Methoden voor het ontwikkelen van classifiers.

Het ontwikkelen van een classifier is de belangrijkste stap in het machineleren paradigma met
betrekking tot automatische tekstclassificatie. In figuur 2.2. is de kern van dit paradigma
schematisch weergegeven. We beschikken over een trainingsverzameling documenten
waaraan ( klasse)labels zijn toegekend. Met behulp van verschillende algoritmen proberen we
een functie vast te stellen die de input van de documentenverzameling (documenten x termen
matrix) kan afbeelden op de toewijzing van de klassen aan de documenten (de klassenlabels).

Figuur 2.2. Het machineleren paradigma

Als we het hebben over methoden voor het ontwikkelen van een classifier doelen we dus op
de algoritmen waarmee men een functie kan bepalen waarmee de classificatie kan
plaatsvinden. Zoals blijkt uit de figuur doelen we dan op classificatie van nieuwe voorbeelden
(tekstdocumenten).

Er zijn veel verschillende methoden ontwikkeld voor het bouwen van classifiers. Bij het
indelen in klassen stuiten we op het probleem dat er overlap bestaat in de uitgangspunten van
waaruit wordt vertrokken. Daarnaast moeten we constateren dat verschillende methoden ook
gemeenschappelijke algoritmen gebruiken. Omdat in dit onderzoek alleen gebruik is gemaakt
van een lineaire classifier en van support vector machines worden deze methoden hier
uitgebreid besproken. Een uitgebreid overzicht van verschillende methoden voor het
ontwikkelen van classifiers is te vinden in Sebastiani [Sebastiani, F., 2002].
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2.4.1. Lineaire classifiers

Algemeen model

Het achterliggende idee van de lineaire classifiers is dat het mogelijk is een functie te
bedenken die een onderscheid aanbrengt tussen voorbeelden uit verschillende klassen. In het
geval van een binaire classificatie gaat het dan om een functie met reële waarden

RRXf n : zodanig dat de input  Tnxxxx ,....,, 21 wordt toegewezen aan klasse ci

wanneer   0xf en in het andere geval niet. De functie  xf is een lineaire functie van

Xx , X staat voor de featureruimte van de verzameling van featurevectoren uit een
dataverzameling, en de functie kan geschreven worden als [Cristianini, N. and J. Shawe
Taylor, 2000]:

  



n

i
ii bxwbxwxf

1

Hierin zijn   RRbw n , de parameters van de lineaire functie, w is een gewichtenvector en

b is een drempelwaarde, ook wel bias genoemd. De beslissingsregel wordt gevormd door

  xfsgn , is deze positief dan volgt toewijzing aan klasse ci, in het negatieve geval niet,

waarbij er meestal van wordt uitgegaan dat sgn(0) = 1.

Een geometrische interpretatie van deze situatie wordt gegeven door een voorstelling waarin
de inputruimte door een hypervlak wordt verdeeld in twee delen. Dit hypervlak wordt

gedefinieerd door de vergelijking 0 bxw . Een hypervlak is een deelruimte met een

dimensionaliteit van n – 1 die de inputruimte verdeeld in twee deelruimten. Wanneer een
dergelijk hypervlak optreedt als een scheidend hypervlak dan wordt de inputruimte verdeeld
in deelruimten die overeenkomen met de input van de twee verschillende klassen. De dikke
lijn in figuur 2.3 is het hypervlak met de positieve regio aan de bovenkant en de negatieve
regio aan de onderkant. De vector w staat voor een richting loodrecht op het hypervlak. Door
de waarde van b te variëren verschuift het hypervlak evenwijdig aan zich zelf.

Figuur 2.3. Een scheidend hypervlak (w,b) voor een tweedimensionale trainingsset
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Waar het bij het ontwikkelen van een classifier voor een klasse ci dus op neer komt is het
bepalen van de gewichtenvector w en de drempelwaarde b, deze laatste wordt ook wel bias
genoemd. Dit gebeurt door training met een verzameling voorbeelden uit een trainingsset.

Bij de training kan gebruik worden gemaakt van het volgende algoritme

Gegeven een lineair separabele trainingsset S en een ‘learning rate’  R , de gewichten

vector kw , de bias b, de input vector ix , de classificatie  1,1iy , en een variabele R.

0;0;0 00  kbw

ili xR  1max

repeat
for i = 1 to ℓ

if   0 kiki bxwy then

iikk xyww 1

2
1 Rybb ikk 

1 kk
end if

end for
until “er geen foute classificaties meer plaatsvinden binnen de ‘for’-lus
return  kk bwk ,,

k is het aantal fouten (misclassificaties).

In een aantal trainingssessies waarin de gehele trainingsset wordt doorlopen wordt het
gewicht van de gewichtenvector en de bias-waarde steeds nauwkeuriger vastgesteld. Daarmee
wordt bedoeld dat de gewichtenvector en de bias-waarde zodanig wordt aangepast dat het
algoritme uiteindelijk geen misclassificaties maakt bij voorbeelden uit de trainingsset (zie de
voorwaarde in de until conditie). Ter verduidelijking nog ten aanzien van de rol van de
classificatie iy , deze heeft de waarde -1 indien een voorbeeld niet tot de betreffende klasse

hoort en de waarde 1 wanneer dit wel het geval is. Indien de classifier de juiste classificatie

maakt is   0 kiki bxwy (negatief maal negatief is immers ook positief). Bij een

onjuiste classificatie hebben we daarentegen te maken met een vermenigvuldiging met
ongelijke tekens vandaar dat dan een negatieve waarde resulteert. Vandaar dus de conditie in
de ‘if-statement’. Na elke misclassificatie vindt er een aanpassing van de gewichtenvector en
de drempelwaarde plaats. Wanneer de data lineair separabel zijn zal de eindconditie altijd
worden bereikt, er zullen uiteindelijk geen misclassificaties van voorbeelden in de trainingsset
meer voorkomen. Wanneer de data daarentegen niet lineair separabel zijn dan kan het
algoritme niet eindigen (termineren), de gewichtenvector en de bias-waarden oscilleren dan
als het ware om een bepaalde waarde zonder deze ooit aan te nemen. De leerfactor  is een

parameter die door de experimentator vooraf wordt ingesteld. Globaal kan worden gezegd dat
wanneer deze te laag gekozen wordt het aanpassingsproces te langzaam verloopt, kiezen we
deze echter te hoog dan zal de aanpassingsfactor vooral in het begin te groot zijn waardoor de
gewichten als het ware te ver in de gewenste richting doorschieten.
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Duale representatie van lineaire functies

Bij het algemene model van de lineaire classifier kwam de functie   bxwxf  ter

sprake. Daarbij kwam aan de orde dat de gewichtenvector w tijdens de trainingsfase wordt
berekend. In het geval van het bovengenoemde algoritme werd, uitgaande van een initiële
waarde w = de nulvector, de waarde van w berekend door de misclassificaties van positieve
voorbeelden erbij op te tellen en die van negatieve voorbeelden af te trekken.

De uiteindelijke waarde van w wordt een lineaire combinatie van de trainingsvoorbeelden:







1i
iii xyw  .

De αi zijn positieve waarden, deze zijn evenredig aan het aantal misclassificaties van xi

waardoor het gewicht tijdens de training moet worden bijgesteld. Voorbeelden (data xi) die
niet of nauwelijks aanleiding hebben gegeven tot misclassificaties hebben daarom een
overeenkomstig lage αi waarde, terwijl ‘lastige’ voorbeelden juist een hoge αi waarde hebben.
In het geval de data niet lineair separabel zijn zullen de αi waarden als coëfficiënten van de
betreffende xi vectoren die niet juist worden geclassificeerd alleen maar toenemen. Daarom
spreken we wel over de αi waarden als de ‘ingebedde kracht’ van de xi patronen. Deze
waarden spelen een belangrijke rol in het verhaal over de support vector machines. Wanneer
een trainingsverzameling S uiteindelijk fixeert, dat wil zeggen dat er convergentie optreedt en
er geen misclassificaties meer voorkomen, dan kan de vector α beschouwd worden als een
alternatieve representatie van de functie. Deze is dan gegeven in een zogenaamde duale
representatie. De beslisfunctie kan dan als volgt worden herschreven in duale coördinaten:

Oorspronkelijk:    bxwxf  sgn
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Een duale representatie van het algoritme wordt dan:

0;0  b

ili xR  1max

repeat
for i = 1 to ℓ

if 0
1















bxxyy ij
j

jji



 then

1 ii 
2Rybb i

end if
end for

until “er geen foute classificaties meer plaatsvinden binnen de ‘for’-lus”
return  b,
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Na training kunnen vervolgens in een testset de prestaties van de classifier worden beoordeeld
met nieuwe ongeziene voorbeelden. Met de classifier kunnen we voor een nieuw document
berekenen of deze tot de betreffende klasse behoort. Daarbij maken we gebruik van de
berekeningsformule:

Hierin staat D voor het document, wi is het gewicht toegekend aan de ide term uit het
vocabulaire en xi is afhankelijk van de aanwezigheid van de ide term in document D, 0 of 1
Van alle termen in de documentenvector wordt het product berekend met het gewicht van de
corresponderende term in het lineaire model. Daarna wordt de som van deze producten
berekend vermeerderd met de bias b. Is de uitkomst groter dan 0 dan behoort het nieuwe
document tot de betreffende klasse. Een voordeel van deze methoden is dat ze relatief
ongevoelig zijn voor de afwezigheid van waarden voor variabelen (termen) in documenten
(sparse data). Vooral bij tekstclassificatie, waar er meestal sprake is van een omvangrijk
vocabulaire, maar waar de afzonderlijke documenten meestal maar een klein deel van dit
vocabulaire bevatten, is dat erg belangrijk. Is de lineaire classifier eenmaal ontwikkeld dan is
de bepaling van een klassenlidmaatschap van een nieuw document eenvoudig rekenwerk.

Het gebruikte algoritme [Weiss, S.M., 2005]

Waar het om gaat bij deze lineaire methoden is natuurlijk het bepalen van de gewichten. De
gewichten worden bepaald op basis van de data in de trainingsverzameling. Wanneer we
uitgaan van een binaire classificatietaak hebben we te maken met een toekenning van een
label y aan een document zodanig dat . Indien y = -1 hoort het document niet tot de
klasse en bij y = 1 wel. De input bestaat uit een termenvector x. Noemen we de
voorspellingsfunctie p(x), dan geldt:

.

Een classificatiefout is opgetreden wanneer er bij de voorspellingsfunctie iets anders uitkomt
dan bij de feitelijke toewijzing, dus wanneer maar de toegekende y gelijk is aan -1,
en wanneer maar de toegekende y = 1. We kunnen nu een foutfunctie bepalen
waarin we het product nemen van de voorspellingsfunctie en het toegekende label, I(p(x),y) =
p(x)y. Dan geldt dus:
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Figuur 2.4

In figuur 24. is aangegeven welke punten niet juist zijn voorspeld door de
voorspellingsfunctie. De foutfunctie zal voor deze punten de waarde 1 aannemen en voor de
rest van de datapunten de waarde 0. De voorspellingsfunctie kan worden geschreven als:

Hierin is w het gewicht en b de bias. We noemen (w,b) de gewichtsvector. Laat de ide

rij uit de documenten × termenmatrix zijn waarbij xi de termenvector van het ide document uit
de trainingsverzameling is en yi het aan dat document toegekende label is. Waar het nu bij de
training op aan komt is het bepalen van een classificatiefunctie met een gewichtsvector
die de gemiddelde classificatiefout in de trainingsverzameling minimaliseert.

(2.1)
Helaas is dit een moeilijk oplosbaar, (NP-hard) probleem. Het is daarom wenselijk om de
functie voor de classificatiefout I(p,y) te vervangen door een, waarmee we beter overweg
kunnen in termen van berekenbaarheid. Een veel gebruikte methode is die waarbij men de
bovengrens van de classificatiefout tracht te minimaliseren.

Hierbij geldt dat:

Deze foutfunctie g(p,y) is bekend onder de naam hinge loss. Het optimalisatieprobleem is nu
wel berekenbaar. Hoewel bij tekstclassificatie vraagstukken veelvuldig gebruik wordt
gemaakt van deze foutfunctie zal hier een andere foutfunctie, de zogenaamde ‘robust
classification loss’, worden gebruikt.
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Hierbij gaat het dus weer om het vinden van de gewichtsvector die de classificatiefout
minimaliseert.

(2.2)

We kunnen een nieuw voorbeeld weer grafisch weergeven zoals in figuur 2.5.

Figuur 2.5.

De lijnen in de vectorruimte die het gebied begrenzen waarin de voorspellingsfunctie p(x) de
waarde -1, resp. 1 aanneemt vormen een buffer evenwijdig aan de scheidingslijn van de
voorspellingsfunctie ( p(x)=0). De waarde van py, het product van de voorspellingsfunctie
p(x) en de classificatie y (-1 of 1), is van belang voor de waarde van de foutfunctie h(p,y).
Datapunten aan weerszijden van de buffer die goed zijn voorspeld krijgen waarde 0 op de
foutfunctie. Een misclassificatie buiten de buffer wordt “zwaar” aangerekend. Echter alle
datapunten in het buffergebied krijgen ook een waarde op de foutfunctie. Deze zal klein zijn
wanneer het datapunt correct is geclassificeerd en het ligt in de nabijheid van de grenzen van
het buffer gebied. Neem het datapunt A. Stel p(A) = 0,8. A behoort echter niet tot de categorie

van de classifier dus y = -1. py = -0,8, en de foutfunctie .

Voor punt B geldt: p(B) = -0,8, y = -1, py = 0,8 en . Het
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vinden van de gewichtsvector die de classificatiefout minimaliseert komt dus
neer op het bepalen van het scheidingsvlak tussen de positieve en negatieve voorbeelden
waarbij zoveel mogelijk van de corresponderende datapunten aan weerszijden van de
bandbreedte uit figuur 2.5. liggen.

Een probleem met vergelijking (2.2) is, dat de gevonden oplossing niet uniek hoeft te zijn.
Het gaat om een zogenaamd “numerical ill posed problem”. Kenmerk van dit soort problemen
is dat variaties in de inputdata kunnen leiden tot grote verschillen in de uitkomsten. In het
geval van deze vergelijking doet deze situatie zich vooral voor wanneer de dimensie van de
vector x groter is dan het aantal voorbeelden in de trainingsverzameling, het getal n. Het is
lastig om een goed numeriek algoritme te ontwerpen voor een dergelijk probleem. Een
oplossing voor dit probleem kan gevonden worden door de zoekruimte van lineaire
classificatiefuncties te beperken. Men spreekt dan over ‘regularisatie’. Regularisatie kan op
verschillende manieren worden bereikt. Daartoe introduceren we de begrippen
gewichtenruimte en zoekruimte.

Stel:

is de gewichtenruimte. Hierin is . A is een parameter

waarmee de omvang van de zoekruimte wordt aangeduid. We kunnen nu op de volgende
wijze een lineaire gewichtsvector berekenen:

waarbij: (2.3)

Met de introductie van een Lagrangian multiplier λ voor de constraint krijgen
we de volgende gelijkwaardige formule:

(2.4)

Deze formule zal worden gebruikt in de berekeningen van de gewichtsvector voor de lineaire
classifier. Omdat deze benadering de gemiddelde “robust classification loss” minimaliseert,
spreken we hier van “robust risk minimization” (RRM). Het voordeel van formule 2.4 is dat
hiermee een optimalisatieprobleem met constraints wordt omgezet in een
optimalisatieprobleem zonder constraints. Dit geval is gemakkelijker numeriek te berekenen.

Om te kunnen omgaan met omvangrijke gegevensbestanden is het belangrijk om een
algoritme te gebruiken dat kan omgaan met de sparse structuur van de representatie van de
documentvectoren (dus het feit dat de meeste elementen van een documentvector de waarde 0
hebben).

Twee algoritmen komen dan in aanmerking.
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 In het ene algoritme wordt per woord in het vocabulaire het corresponderende gewicht
steeds bijgesteld.

 Bij het andere algoritme wordt per datapunt, dus binnen ieder document van elk
aanwezig woord de gewichtswaarde steeds bijgesteld.

Deze tweede benadering is uitermate geschikt voor het soort problemen waarmee we te
maken hebben bij tekstclassificatie. Aangezien een dergelijk algoritme de data sequentieel
benadert is het niet nodig om alle trainingsdata op elk willekeurig moment in het geheugen te
hebben. Dit stelt het algoritme in staat om grote hoeveelheden data te verwerken zonder dat
wij ons zorgen hoeven te maken om geheugenproblemen.

Daarvoor is het wel nodig om vergelijking (2.4) te transformeren naar een equivalente duale
representatie, die afhankelijk is van een verzameling variabelen , waarbij elke
variabele αi(i = 1,….,n) is geassocieerd met een documentvector (xi, yi). De oplossing van
vergelijking (2.4) heeft de duale representatie:

Hierin is de oplossing van het volgende duale optimalisatieprobleem:

onder de constraint:

(2.5)

Voor het oplossen van deze vergelijking wordt gebruik gemaakt van een iteratieve procedure
waarbij alle documentvectoren in de verzameling worden doorlopen (xi, yi) i = 1,…..,n, en
voor elke i alle corresponderende duale variabelen αi worden bijgewerkt om de waarde van
doelvergelijking (2.5) te minimaliseren, waarbij tegelijkertijd de waarden van de
overblijvende duale variabelen , ( ) gefixeerd worden. Elke stap in deze procedure is

een eenvoudige één-dimensionaal optimalisatieprobleem met betrekking tot αi. Echter, in
plaats van een exacte optimalisatie toe te passen bij elke stap, maken we gebruik van een
dalende gradiënt regel.

(2.6)
Hierin geldt: ,
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In deze formule is een kleine grootheid die de stapsgewijze aanpassing van de vector
beïnvloedt, en die bekend staat onder de naam ‘learning rate’. Omdat we te maken hebben

met de constraint in vergelijking (2.5) moet zodanig gekozen worden dat we er

van verzekerd zijn dat de aangepaste aan de constraint voldoet.

De grootheid is de gradiënt van de duale doelfunctie van

vergelijking (2.5) ten aanzien van . De dalende gradiënt aanpassing van gaat in een
richting die de waarde van de doelfunctie doet afnemen. Een goed resultaat kan al worden
bereikt door eenvoudig een vaste kleine stapgrootte te bepalen voor , bijvoorbeeld = 0,25.

Het volledige algoritme waarmee de gewichten berekend kunnen worden is het volgende:

Input: training data (x1, y1),….,(xn, yn)
Parameters: K, c, η
Output: weight vector wj (j = 1….m), b
Initialize: αi = 0 (I =1…n); wj = 0 (j = 1…m); b = 0
for k = 1 to K do

for i = 1 to n do

endfor
endfor

In dit algoritme is . Het algoritme moet stoppen wanneer een bepaald criterium is

bereikt, het stopcriterium. Vaak volstaat het vaststellen van een vast aantal herhalingen
(iteraties) K, waarbij gedacht kan worden aan K = 40. We kunnen gedurende de trainingsfase
de waarde van K aanpassen wanneer daar aanleiding toe is. Ten aanzien van de parameter λ 
kan het volgende worden opgemerkt. Een kleinere in vergelijking (2.4) komt overeenkomt
met een grotere A in vergelijking (2.3). Dit houdt in dat met een kleinere , een grotere ruimte
voor de gewichten wordt doorzocht. Daarmee wordt de statistische bias kleiner, wat er op
neer komt dat de beoogde doelfunctie nauwkeuriger wordt benaderd. Een probleem is wel dat
met een grote waarde voor A ook de statistische variantie groter wordt wat tot gevolg kan
hebben dat ook ruis een grotere rol gaat spelen in de benadering van de doelfunctie. Het
gevolg is het optreden van overfitting met betrekking tot de trainingsdata. Omgekeerd leidt
een grotere λ tot het doorzoeken van een kleinere gewichtenruimte, wat weliswaar het gevaar 
van overfitting tegengaat, maar waar tegenover staat dat we dan geconfronteerd worden met
een grotere bias. In de literatuur komen we bij tekstclassificatie onderzoek waarden voor λ 
tegen variërend van 0.001 tot 0.0001.

In de voorbereidingen tot dit onderzoek is geconstateerd dat een waarde van λ = 0.0001 in de 
trainingsfase leidt tot een nauwkeuriger resultaat dan een waarde van λ = 0.001, maar dat in 
de testfase de kleinste λ-waarde leidt tot een mindere precisie. Wat betreft de recall laten de
verschillen in resultaten bij de twee parameterwaarden geen eensluidende conclusies toe. Een
en ander bevestigt wel het verband dat hierboven is aangegeven met betrekking tot mogelijke
overfitting in de trainingsfase (kleine λ, meer kans op overfitting). In het onderzoek is gebruik
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gemaakt van de defaultwaarden voor de verschillende parameters omdat deze leidden tot de
beste resultaten.

2.4.2. Support Vector Machines

Inleiding

In de paragraaf over lineaire classifiers is besproken hoe we met behulp van een functie

RRXf n : een input  Tnxxxx ,....,, 21 kunnen toewijzen aan klasse ci wanneer

  0xf . In het geval   0xf wordt de input niet aan klasse ci toegewezen. De functie

 xf is een lineaire functie van Xx . X staat voor de featureruimte van de verzameling van

featurevectoren uit een dataverzameling, en de functie kan geschreven worden als:

  



n

i
ii bxwbxwxf

1

Hierin zijn   RRbw n , de parameters van de lineaire functie, w is een gewichtenvector en

b is een drempelwaarde, ook wel bias genoemd. De beslissingsregel wordt gevormd door

  xfsgn , is deze positief (1) dan volgt toewijzing aan klasse ci, in het negatieve geval (-1)

niet. Waar het bij support vector machines (SVM’s) op aan komt is het vinden van de ‘beste’

functie  xf voor de classificatie. (Hieruit volgt overigens dat de naam wat ongelukkig is

gekozen: support vector machines zijn geen machines maar algoritmen).Wat wordt bedoeld
met de beste functie voor de classificatie? Dit is het best uit te leggen aan de hand van een
meetkundige weergave van het classificatie probleem.

Figuur 2.6. Scheidende hypervlakken met maximum marge hypervlak
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In meetkundige termen komt de techniek van de support vector machines neer op het bepalen
van het hypervlak σi dat de scheiding vormt tussen positieve en negatieve voorbeelden ten
aanzien van een bepaalde klasse. Daarbij wordt gezocht naar het hypervlak met de grootst
mogelijke marge. In de figuur 2.6. zien we een voorbeeld met datapunten in een
tweedimensionale ruimte. De plustekens representeren de positieve voorbeelden (documenten
die zijn gelabeld met klasse ci), en de cirkeltjes de negatieve voorbeelden (documenten niet
gelabeld ci) in de twee dimensionale (feature)ruimte. Het idee achter de methode van de
support vector machines kunnen we het best uit te leggen in de situatie waarin de positieve en
de negatieve voorbeelden lineair van elkaar zijn te scheiden, zoals in figuur 2.6. Het doel van
de methode is het vinden van een hypervlak dat de data (grafisch weergegeven als punten) op
correcte wijze verdeelt in klassen, en waarbij de afstand tussen de onderscheiden klassen
maximaal is. Dat geldt in het bovenstaande voorbeeld voor de lijn σi, immers de afstand
tussen deze lijn en de dichtstbijzijnde datapunten behorende tot de te onderscheiden klassen is
hier het grootst.

Het begrip marge verdient enige nadere uitleg. Onder de marge van een hypervlak (w,b) ten
aanzien van een trainingsset wordt de afstand van die voorbeelden uit de trainingsset verstaan
die het dichtst staan ten opzichte van het hypervlak [Cristianini, N. and J. Shawe Taylor,
2000]. De datapunten die het dichtst bij het hypervlak liggen bepalen dus de marge ten
opzichte van het hypervlak. Onder de marge van een trainingsset verstaan we daarentegen
juist de waarde die hoort bij de grootste marge. Het hypervlak dat daarbij hoort is het
maximum marge hypervlak. Maximaal dus ten opzichte van alle denkbare hypervlakken die
de trainingsvoorbeelden scheiden. In het voorbeeld hierboven is dat dus het hypervlak σi.
Waar het bij de support vector machines dus op aan komt is het bepalen van een maximum
marge hypervlak, ook wel een optimaal hypervlak genoemd. De datapunten die, gezien van
weerszijden van het scheidingsvlak, het maximum marge hypervlak het dichtst benaderen
worden support vectoren genoemd. Er is altijd tenminste één support vector voor elke klasse,
vaak zijn er echter meer. Het belang van de supportvectoren is gelegen in het feit dat de
verzameling support vectoren het maximum marge hypervlak van het classificatievraagstuk
vastleggen. Alle andere trainingsvoorbeelden zijn dan overbodig geworden [Hearst, M.A.,
1998].

Waarom zouden we nu juist zoeken naar het maximum marge hypervlak? Intuïtief zouden we
kunnen zeggen dat dit scheidingsvlak het veiligst is. De klassen worden met behulp van dit
scheidingsvlak het duidelijkst onderscheiden. Dat is belangrijk omdat dit meer vertrouwen
geeft wanneer we nieuwe voorbeelden uit een testset wil classificeren met deze classifier.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Hard-Margin SVM’s en Soft-Margin SVM’s
[Joachims, T., 2002]. Bij een Hard-Margin SVM gaan we er van uit dat het trainingsmateriaal
kan worden opgesplitst door op zijn minst één hypervlak h’, zodanig dat alle datapunten die
behoren bij een bepaalde klasse aan de ene kant liggen van dit vlak, en de andere datapunten
aan de andere kant (zie fig. 2.6.). Dit houdt in dat er een gewichtenvector en een drempel
(bias) b’ bestaan waarvoor geldt: voor elk trainingsvoorbeeld . In
principe kunnen er natuurlijk veel van dit soort hypervlakken bestaan. De methode van de
SVM kiest uit deze hypervlakken het vlak met de grootste marge δ. De marge δ is de afstand
van het hypervlak tot de dichtstbijzijnde trainingsvoorbeelden. Bij elke separabele
trainingsverzameling hoort één hypervlak met een maximale marge. Het vinden van dit
hypervlak met een maximale marge kan worden vertaald in het volgende optimalisatie
probleem:
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Optimalisatieprobleem 1 (Hard-Margin SVM (primal))

minimaliseer:

(2.7)
onder de voorwaarden (subject to = s.t.):

(2.8)

De constraint stelt dat elk datapunt aan de correcte zijde van het hypervlak ligt. Door te kiezen
voor de waarde 1 aan de rechterzijde van de ongelijkheid dwingen we een marge δ (minimaal
1) tot het scheidingsvlak af. Nu geldt:

(2.9)
staat voor de Euclidische norm van vector . Het minimaliseren van het inproduct van

de vector (zie de doelfunctie 2.7) komt dan dus neer op het maximaliseren van de marge δ.

Dit optimalisatieprobleem is numeriek niet goed op te lossen. Daarom wordt dit
optimalisatieprobleem getransformeerd naar een duale representatie. Dat leidt er toe dat het
volgende kwadratische optimalisatieprobleem moet worden opgelost.

Optimalisatieprobleem 2 (Hard-Margin SVM (dual))

minimaliseer

(2.10)
s.t.

(2.11)

(2.12)

We bespreken later een algoritme voor het oplossen van dit soort optimalisatie vraagstukken.

Probleem met de Hard-Margin SVM is dat de training mislukt wanneer de positieve en de
negatieve voorbeelden in de trainingsverzameling niet lineair separabel zijn. In dat geval
bestaat er geen oplossing voor de optimalisatievraagstukken 1 en 2. Wanneer we rekening
willen houden met de mogelijkheid dat er misclassificaties optreden tijdens de training is het
beter om te zien naar het gebruik van zogenaamde Soft-Margin SVM’s. Deze algoritmen
stellen in de doelfunctie van optimalisatieprobleem (2.7) een bovengrens aan het aantal
misclassificaties tijdens de training. Vervolgens minimaliseren zij deze bovengrens en de
lengte van de vector gelijktijdig.



[48]

Optimalisatieprobleem 3 (Soft-Margin SVM (primal))

minimaliseer:

(2.13)
s.t.

(2.14)

(2.15)
De worden ook wel slack variabelen genoemd. In een lineair programmeer vraagstuk wordt
een slack variabele bij een constraint opgeteld om een ongelijkheid te veranderen in een
gelijkheid. Wanneer een voorbeeld uit de trainingsverzameling aan de verkeerde kant van het
hypervlak ligt dan is de daarmee corresponderende ξi groter dan 1. Daarom is een
bovengrens aan het aantal trainingsfouten. De factor C in (2.13) is een regularisatie parameter
die ons in staat stelt het aantal trainingsfouten af te wegen tegen de complexiteit van het
model. Een lage waarde voor C zal leiden tot een groter aantal trainingsfouten, terwijl een
hoge waarde voor C het gedrag van de SVM meer zal doen gelijken op dat van een Hard-
Margin SVM. Vanwege dezelfde rekentechnische redenen als bij de Hard-Margin SVM
nemen we ook hier weer de kwadratische vorm van het optimalisatieprobleem.

Optimalisatieprobleem 4 (Soft-Margin SVM (dual))

minimaliseer:

(2.16)
s.t.

(2.17)

(2.18)

Alle trainingsvoorbeelden waarvoor geldt worden support vectoren genoemd. We
maken nog een onderscheid tussen ongebonden support vectoren ( ) en gebonden
support vectoren ( ). De zogenaamde Karush-Kuhn-Tucker (KKT) condities zijn de
noodzakelijke voorwaarden voor een optimale oplossing voor een niet-lineair
programmeerprobleem. Voor het duale SVM-vraagstuk zijn ze als volgt:

Hieruit volgt dat de ruimte voor optimale oplossingen in α “sparse” is. Voor alle
trainingsvoorbeelden buiten de marge geldt dat de optimale αi gelijk zijn aan 0. Deze
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“sparsity” eigenschap maakt het gebruik van SVM geschikt voor leertaken met grote aantallen
trainingsvoorbeelden.

Tot dusver is alleen gesproken over SVM’s voor lineaire classificatietaken. Lineaire
classifiers zijn echter niet toepasbaar in veel real life classificatievraagstukken. Een
opmerkelijke eigenschap van SVM’s is dat ze met behulp van een transformatie van de
inputruimte gemakkelijk kunnen worden getransformeerd tot ‘niet-lineaire’ classifiers.

Transformaties

Een onderwerp dat een belangrijke rol speelt bij support vector machines is dat van de
transformaties, en dan voornamelijk transformaties van een gegeven inputruimte, ook wel
attribuutruimte genoemd, naar een nieuwe, geconstrueerde, feature ruimte [Burges, C.J.C.,
1998]. De belangrijkste reden waarom daartoe wordt overgegaan is, om datapunten die niet
lineair separabel zijn in de attribuutruimte, dat in de ‘nieuwe’ ruimte met een hogere
dimensie, wél te laten worden. Een veel voorkomende strategie tijdens de voorbewerking van
de data kan er dan uit bestaan de representatie van de data te veranderen. Formeel ziet een
dergelijke transformatie er zo uit:           xxxxxxxx nn  ,....,,,....,, 2121  . In het

tweedimensionale voorbeeld hieronder zijn de verschillende datapunten (de A’s en de B’s)
niet lineair separabel.

Tabel 2.14. Dataverzameling met attribuutwaarden en labels

I x1 x2 Label yi

1 1 3 A 1
2 2 3 B -1
3 1 0.5 B -1
4 -1 0.25 B -1
5 0 -0.5 B -1
6 -1.5 2 B -1
7 -2 3 B -1
8 0 0.5 A 1
9 -2 5 A 1
10 1.5 2.5 A 1
11 -1 2 A 1
12 -0.5 0.5 A 1
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Figuur 2.7. Grafische weergave dataverzameling uit tabel 2.14.

Na een transformatie      2

2

12121 ,,, xxxxxx  zijn de coördinaten van de punten als

weergegeven in tabel 2.15

Tabel 2.15. Dataverzameling met attribuutwaarden na transformatie

I x1 x2 Label yi

1 1 3 A 1
2 4 3 B -1
3 1 0.5 B -1
4 1 0.25 B -1
5 0 -0.5 B -1
6 2.25 2 B -1
7 4 3 B -1
8 0 0.5 A 1
9 4 5 A 1
10 2.25 2.5 A 1
11 1 2 A 1
12 0.25 0.5 A 1

en ziet de grafische weergave van de datapunten in de nieuwe featureruimte eruit als in figuur.
2.8
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Figuur 2.8. Grafische weergave dataverzameling na transfornatie

De verschillende datapunten zijn nu wel lineair separabel. Dit soort transformaties spelen bij
support vector machines een zeer grote rol, met name bij de kernelfuncties.

Kernelfuncties

We hadden al gezien dat het noodzakelijk is wanneer we niet-lineaire relaties met een lineaire
machine willen leren we de niet-lineaire features moeten transformeren naar een nieuwe
representatie waarmee de lineaire machine wel overweg kan. Het type functies waar we het
dan over hebben is van de soort:

   



N

i
ii bxwxf

1



Hierin is  : X → F een niet lineaire afbeelding van een inputruimte naar een featureruimte.

Er is hier sprake van een proces in twee fasen: Eerst worden de inputdata met behulp van een
niet lineaire afbeelding naar een featureruimte geprojecteerd. Daarna wordt in deze
featureruimte een lineaire classifier gebruikt om de data te classificeren [Muller, K.R., 2001].
We kunnen een lineaire classifier in een duale representatie weergeven. Dit houdt in dat de
classificatiefunctie kan worden weergegeven als een lineaire combinatie van de
trainingsvoorbeelden. De beslissingsregel kan geëvalueerd worden met gebruikmaking van
het inproduct tussen de nieuwe gegevensvector en de vectoren van de trainingsdata.

     





1i
iii bxxyxf 

Zouden we een manier (een functievoorschrift) kunnen vinden waarmee we de inproducten
direct konden berekenen in de featureruimte met de oorspronkelijke data in de inputruimte als
input, dan zou het mogelijk worden de hiervoor genoemde twee fasen uit het
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classificatieproces samen te voegen tot één proces. Een dergelijke directe
berekeningsmethode wordt een kernelfunctie genoemd [Cristianini, N. and J. Shawe Taylor,
2000].

Definitie: Een kernel is een functie K, zodanig dat voor alle Xzx , geldt:

     zxzxK  ,

Ook hier geldt weer dat  een afbeelding is van X naar een featureruimte F. Het gebruik van

kernels maakt het mogelijk om de inputdata impliciet af te beelden op de featureruimte en in
die ruimte de lineaire machine te trainen. Waar het in het algemeen op neer komt is dat er een
kernel functie wordt gevonden die gemakkelijk te berekenen is.

Het begrip kernel functie is intuïtief nogal moeilijk te bevatten. Het is in eerste aanleg een
algemene notatievorm voor een inproduct in een inputruimte. Zo kan men dus schrijven:

  zxzxK ,

In dit geval is er geen sprake van een transformatie van de inputruimte van de vectoren x en z
en lezen we dus gewoon het inproduct van beide vectoren. Maar een transformatie naar een
featureruimte kan bijvoorbeeld ook bestaan uit een lineaire afbeelding van x en y met behulp
van een matrix A, zoals x → Ax en z → Az. We schrijven dan:

  AzAxAzAxzxK TT,

Een eenvoudig voorbeeld van een niet-lineaire transformatie is de volgende:

    
   

 

 
 






























n

i

nn

ji
jiji

n

j
jiji

n

j
jj

n

i
ii

n

i
ii zzxxzzxxzxzxzxzxzxK

1

,

1,1,111

2

1

2
,

De functie   n
zxzxK , die het inproduct berekent van twee vectoren x en z en het

resultaat verheft tot de macht n wordt een polynomial kernel genoemd. Vaak beginnen we met
een keuze n = 1 (we hebben dan een lineair model) en verhogen we vervolgens de waarde van
n totdat het aantal geschatte fouten niet meer verder toeneemt. Andere kernel functies die
vaak worden gebruikt zijn:

de radial basis function kernel  
2

,
zx

ezxK





en de sigmoid kernel.    czxbzxK  tanh,

[Scholkopf, B., 2000] ; [Cristianini, N. and J. Shawe Taylor, 2000]

In dit onderzoek is ook gebruik gemaakt van de sigmoid kernel (naast de standaard lineaire
kernel). Het had voor de hand gelegen om veel te experimenteren met de kernelfuncties om
zodoende te onderzoeken met welke kernelfunctie de beste resultaten worden verkregen. Het
probleem is echter dat alle niet lineaire kernels hoge eisen stellen aan geheugencapaciteit en
processortijd van de gebruikte computer. Dat is dus om die reden niet gebeurd in dit
onderzoek.
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Het SVMlight algoritme [Joachims, T., 2002]

Het trainen van een SVM leidt tot een kwadratisch optimalisatievraagstuk met een oplossing
die moet liggen tussen bepaalde grenzen, en die eveneens moet voldoen aan een constraint te
weten, een lineaire gelijkheid. Hoewel dit probleem, in theorie in ieder geval, goed begrepen
wordt, blijven er veel zaken over die nader moeten worden beschouwd bij het ontwikkelen
van een SVM classifier. In het bijzonder bij leertaken met veel trainingsvoorbeelden zijn de
meest voor de hand liggende optimalisatietechnieken voor kwadratische programmeertaken
ontoereikend op het gebied van geheugencapaciteit en processortijd. In deze paragraaf wordt
een trainingsalgoritme voor SVM’s besproken dat tegemoet komt aan de problemen die een
grote leertaak met zich meebrengt. Het algoritme is gebaseerd op een decompositie van het
optimalisatievraagstuk in een aantal kleinere optimalisatievraagstukken. Deze kleinere
problemen kunnen redelijk efficiënt opgelost worden.

Centraal in het algoritme staan een strategie voor een goede opsplitsing van het vraagstuk in
kleinere deelvraagstukken, en een methode om de omvang van het probleem te reduceren
door het verwijderen van irrelevante variabelen (lees: voorbeelden uit de
trainingsverzameling). Het bewuste trainingsalgoritme is geïmplementeerd in het programma
SVMlight , dat in dit onderzoek is gebruikt bij alle experimenten met SVM’s. SVMlight is al
vanaf 1997 beschikbaar op het World Wide Web, en is gebruikt in veel onderzoek naar
tekstclassificatie.

Het trainen van een Support Vector Machine behelst de oplossing van het volgende
kwadratische optimalisatievraagstuk. OP5

Minimaliseer:

(svm.1)
onder de voorwaarden (subject to = s.t.):

(svm.2)

(svm.3)
Het aantal voorbeelden in de trainingsverzameling wordt hier weergegeven door n. De vector

heeft n variabelen. Een component correspondeert met een trainingsvoorbeeld .
De oplossing van het kwadratische optimalisatievraagstuk OP5 is de vector waarvoor geldt
dat (svm.1) is geminimaliseerd en aan de voorwaarden (svm.2) en (svm.3) is voldaan.
Gegeven de matrix Q waarbij , kan het optimalisatievraagstuk als volgt

worden weergegeven:

minimaliseer:

(svm.4)
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s.t.:

(svm.5)

(svm.6)

Hierin is de vector met lengte n met elementwaarden gelijk aan 1. De omvang van het
optimalisatievraagstuk hangt af van de hoeveelheid elementen (n) in de trainingsverzameling.
De matrix Q heeft een omvang n2, en voor leertaken met 10000 elementen, of meer, in de
trainingsverzameling wordt het onmogelijk Q gedurende de gehele bewerking in het geheugen
te houden. Een benadering om de training van de SVM in leertaken met een groot aantal
trainingsvoorbeelden handelbaar te houden is, om de taak op te splitsen in een reeks kleinere
taken. Het hier gebruikte algoritme (SVMlight) deelt het optimalisatieprobleem op in een
passief en een actief deel (de zogenaamde werkverzameling). Het belangrijkste voordeel van
deze benadering is dat nu algoritmen kunnen worden toegepast waarbij de benodigde
geheugencapaciteit lineair toeneemt (in plaats van kwadratisch) met het aantal voorbeelden in
de trainingsverzameling. Een mogelijk nadeel kan zijn dat deze algoritmen een lange
trainingstijd vergen. Om dit laatste probleem aan te pakken wordt hier een algoritme
voorgesteld dat de volgende kenmerken heeft:

 Een efficiënte en effectieve methode voor de selectie van de werkverzameling.
 Herhaalde inperking van het optimalisatievraagstuk. Hierbij wordt uitgegaan van

eigenschappen die veel SVM-leertaken gemeen hebben: 1. Er zijn veel minder
support vectoren dan trainingsvoorbeelden. 2. Er zijn veel support vectoren met een
trainingsvoorbeeld αi in de buurt van de bovengrens C.

 Het realiseren van rekentechnische verbeteringen, bijvoorbeeld door caching, en
stapsgewijze opwaardering van de gradiënt en de stopcriteria.

Het decompositie algoritme [Osuna, E., 1997].

Bij elke herhalingslag worden de variabelen αi uit het optimalisatievraagstuk OP5 opgesplitst
in twee groepen:

 De verzameling vrije variabelen, B.
 De verzameling gefixeerde variabelen, N.

Vrije variabelen kunnen tijdens de lopende doorgang in de herhalingscyclus worden
opgewaardeerd, terwijl de vaste variabelen (tijdelijk) een gefixeerde waarde hebben. De
verzameling vrije variabelen wordt de werkverzameling genoemd. Deze verzameling heeft
een omvang q die in het algemeen veel kleiner is dan n.

Het algoritme werkt als volgt:

Zolang niet wordt voldaan aan de condities weergegeven in het optimalisatievraagstuk:

 Selecteer q variabelen voor de werkverzameling B. De waarden van de overige n - q
varabelen blijven wat ze zijn.

 Ontbind het probleem, en los het kwadratisch deelprobleem op: dus optimaliseer
voor de werkverzameling, de deelverzameling B dus.

Beëindig de cyclus en geef de gevraagde .
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Maar hoe kan het algoritme bepalen dat de optimale waarde voor is gevonden? Omdat de
uitkomst van OP5 gegarandeerd een semi-definite Hessiaan Q moet hebben en alle constraints
lineair zijn is OP5 een convex optimalisatieprobleem. Voor dit soort problemen zijn de
volgende Karush-Kuhn-Tucker voorwaarden noodzakelijke, en voldoende, voorwaarden voor
een optimale oplossing. (We duiden de Lagrange multiplier voor de gelijkheids constraint

(svm.5) aan met λeq, en die voor de onder- en bovengrenzen met resp. en ). Een

gevonden oplossing is optimaal met betrekking tot OP5 wanneer er een λeq , een , en een

bestaan, zodanig dat:

(svm.7)

(svm.8)

(svm.9)

(svm.10)

(svm.11)

(svm.12)

(svm.13)

is de vector van partiële afgeleiden naar . Voor OP5 betekent dat:

(svm.14)

Wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor een optimale oplossing, dan ontbindt
het algoritme het optimalisatievraagstuk (OP5) in een kleiner probleem, en lost het
bijbehorende kleinere kwadratische programmeer-probleem op. De decompositie leidt er toe
dat vooruitgang wordt geboekt bij het bepalen van een oplossing voor de doelfunctie ,
wanneer de werkverzameling B voldoet aan enkele minimumvoorwaarden, waarop we hier
niet zullen ingaan, zie [Osuna, E., 1997]. Dus OP5 wordt opgesplitst door een deel van de
variabelen af te zonderen in de werkverzameling. De resterende varabelen blijven in waarde
gefixeerd en vormen de verzameling N. Men kan die opsplitsing als volgt weergeven:

(svm.15)
Aangezien de matrix Q symmetrisch is ( ) kunnen we nu het volgende
optimalisatievraagstuk voor de werkverzameling B formuleren:

Optimalisatie probleem OP6 (SVM voor de werkverzameling B)

minimaliseer:

(svm.16)
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s.t.:

(svm.17)

(svm.18)

Omdat de variabelen in N zijn gefixeerd zijn de termen ( ) en ( ) constant.

Deze kunnen worden weggelaten zonder dat dit van invloed is op de oplossing van
optimalisatievraagstuk OP6 . OP6 is een positief semi-definite kwadratisch
programmeerprobleem, dat klein genoeg is om opgelost te worden. Een snelle voortgang van
het proces is sterk afhankelijk van een goede selectie van de werkverzameling.

Het selecteren van een goede werkverzameling

Wanneer we de elementen van de werkverzameling selecteren is het wenselijk de keuze zo te
maken dat binnen de lopende iteratieslag een zo groot mogelijke voortgang wordt geboekt in
de richting van een minimumwaarde voor de doelfunctie . De strategie die hier volgt is
gebaseerd op de methode van Zoutendijk [Zoutendijk, G., 1970]. Daarbij wordt uitgegaan
van een eerste-orde benadering van de doelfunctie. Het gaat om het bepalen van een richting

waarin de doelfunctie het sterkst daalt, en waarin sprake is van slechts q non-zero
elementen. De variabelen die corresponderen met deze elementen maken deel uit van de
huidige werkverzameling.

Deze benadering leidt tot het volgende optimalisatieprobleem, waarvan de oplossing bepaalt
welke variabelen worden geselecteerd voor de werkverzameling. Dit gebeurt bij iedere
iteratieslag.

Optimalisatievraagstuk OP 7 (selectie van de werkverzameling)

minimaliseer:

(svm.19)
s.t.:

(svm.20)

(svm.21)

(svm.22)

(svm.23)

(svm.24)

Het doel (svm.19) legt vast dat er gezocht moet worden naar een richting waarin de
doelfunctie daalt. Een dergelijke richting heeft een negatief inproduct met de vector van
partieel afgeleiden in . Zonder op alle constraints in te gaan, kan worden
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vastgesteld dat op deze manier de werkverzameling wordt geselecteerd die bijdraagt aan de
snelst mogelijke afname van de doelfunctie van het eigenlijke optimalisatieprobleem.

Convergentie

De selectiestrategie, de optimalisatievoorwaarden, en de decompositie van het
optimalisatievraagstuk bepalen samen hoe het optimalisatiealgoritme er uit ziet. Minimale
voorwaarden waaraan het algoritme moet voldoen zijn:

 Het algoritme eindigt slechts dan wanneer de optimale oplossing is gevonden.
 Wanneer die oplossing nog niet is bereikt moet een nadere stap worden gezet op weg

naar de optimale oplossing.

Of aan de eerste voorwaarde wordt voldaan kan in elke iteratieslag eenvoudig worden bepaald
door de tussentijdse uitkomsten te toetsen aan de voorwaarden (svm.7) tot (svm.13).
Ten aanzien van de tweede voorwaarde kan worden gesteld.: stel is niet optimaal. In dat
geval komt het er bij de selectiestrategie voor de bepaling van de werkverzameling op neer
een optimalisatievraagstuk van type OP6 op te lossen.

Het berekenen van de werkverzameling

De oplossing van OP7 is gemakkelijk te berekenen met behulp van een eenvoudige methode.
Laat , en sorteer alle αi naar de waarden van ωi in aflopende volgorde. Stel q

is een even getal. Selecteer opeenvolgend de elementen van de gesorteerde lijst die

voldoen aan of di = -yi, waarbij we bovenaan de lijst beginnen. We doen
vervolgens weer hetzelfde maar beginnen nu onderaan de lijst, met deze uitzondering, dat nu

moet gelden: of di = yi. De q geselecteerde variabelen vormen de
werkverzameling B.

Reduceren van het aantal variabelen (trainingsvoorbeelden).
In de meeste classificatietaken is het aantal support vectoren veel kleiner dan het aantal
voorbeelden in de trainingsverzameling. Zouden we van te voren weten welke voorbeelden
uiteindelijk support vectoren blijken te zijn, dan konden we de classifier natuurlijk trainen op
deze voorbeelden. Voor het resultaat zou dat niet uitmaken. Het optimalisatievraagstuk OP5
zou dan natuurlijk veel kleiner worden en sneller op te lossen zijn.

Op vergelijkbare wijze kunnen we beredeneren dat bij classificatietaken waarin veel ruis
voorkomt, er veel support vectoren zullen zijn waarvoor geldt dat αi ligt in de nabijheid van
de bovengrens C. Deze support vectoren worden ook wel “bounded support vectors” (BSVs)
genoemd. Wanneer van te voren weer bekend zou zijn welke voorbeelden uit de
trainingsverzameling uiteindelijk BSVs blijken te zijn, dan zouden we hun corresponderende
αi-waarde kunnen vastleggen op C. Dit zou ook weer leiden tot een optimalisatievraagstuk
met minder variabelen.

Tijdens het proces van optimalisering wordt meestal al snel duidelijk welke voorbeelden niet
als support vectoren zullen eindigen, of welke voorbestemd zijn BSVs te worden. Door deze
variabelen te verwijderen uit de gegevensverzameling van het oorspronkelijke
optimalisatievraagstuk OP5, krijgen we een kleiner vraagstuk OP5’ met omvang n’. Met
behulp van OP5’ kunnen we de oplossing van OP5 bepalen.
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Stel X duidt de indices aan die corresponderen met de ongebonden support vectoren, Y die
corresponderen met de BSVs, en Z de indices die corresponderen met de niet-support
vectoren. De transformatie van OP5 naar OP5’ kan geschieden overeenkomstig 8.15. Daarom
nemen we aan dat , en Q kunnen worden gerangschikt met betrekking tot X, Y en Z,
zodat we kunnen schrijven:

(svm.25)
De decompositie van wordt dan:

minimaliseer:

(svm.26)
s.t.:

(svm.27)

(svm.28)

Aangezien ( ) constant is kunnen we deze term schrappen zonder dat dit

invloed heeft op de oplossing. Maar op dit moment is nog niet duidelijk hoe het algoritme kan
bepalen welke voorbeelden verwijderd kunnen worden. Het is wenselijk om de voorwaarden
te kennen die al vroeg in het optimalisatieproces een aanwijzing kunnen geven dat zekere
trainingsvoorbeelden op de grens blijken te liggen. Aangezien het ontbreekt aan voldoende
voorwaarden moeten we toevlucht nemen tot een heuristische benadering, gebaseerd op
schattingen van Lagrange multipliers.
Naar de mate waarin we dichter bij een oplossing zijn zal een Lagrange multiplier, behorende
bij een grens constraint, aangeven hoe dicht de variabele deze constraint nadert. Een positieve
waarde van een Lagrange multiplier behorende bij een grens constraint geeft aan dat de
variabele optimaal is bij deze grens. Bij niet optimale punten kunnen we een schatting van de
Lagrange multiplier gebruiken.

Laat A de huidige verzameling zijn van αi die voldoet aan 0 < αi < C.

Door op te lossen voor λeq , en het resultaat te middelen voor

alle αi in A, krijgen we de volgende schatting voor λeq:

(svm.29)
Aangezien de variabelen niet tegelijkertijd in de nabijheid van zowel de bovengrens als de
ondergrens kunnen liggen, is het mogelijk om een schatting te maken van de multipliers van
grens constraints.
Voor de ondergrens is dat:
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(svm.30)
En voor de bovengrens:

(svm.31)

Beschouwen we het verloop van de schattingen voor de Lagrange multiplier schattingen over
de laatste h iteraties. Wanneer de schatting voor de benedengrens of de bovengrens positief
was bij elk van de laatste h iteraties, dan is het waarschijnlijk dat deze dat ook zal zijn bij de
optimale oplossing. Deze variabelen worden verwijderd door gebruik te maken van de
decompositie. De betreffende variabelen worden gefixeerd en voor deze variabelen worden
noch de gradiënt, noch de optimaliteits condities verder berekend. Dit leidt tot een
aanzienlijke reductie in het aantal kernel evaluaties. Omdat deze heuristische benadering kan
falen worden de optimaliteits condities voor de verwijderde variabelen nog gecheckt na de
convergentie van OP5’. Wanneer niet aan de optimaliteits voorwaarden van sommige
variabelen wordt voldaan wordt het volledige probleem opnieuw geoptimaliseerd waarbij
wordt begonnen met de oplossing van OP5’.

Nu de algoritmische kwesties zijn besproken is het zaak nog wat over de implementatie te
zeggen. Op de eerste plaats hebben we te maken met de stopcriteria. Er zijn twee manieren
om stopcriteria te formuleren die goed aansluiten bij het algoritmische raamwerk zoals dit hier
is beschreven.
 De oplossing van optimalisatievraagstuk OP7 kan worden gebruikt om een

noodzakelijke en voldoende voorwaarde te formuleren voor optimaliteit. Indien geldt:

, dan is OP5 opgelost, met als oplossing. Echter, voor dit

stopcriterium is het moeilijk de gewenste precisie op een betekenisvolle en intuïtieve
manier te specificeren.

 Daarom kiest het programma SVMlight voor een andere manier om tot een
stopcriterium te komen. Dit stopcriterium is afgeleid van de optimaliteits condities
(svm.7) tot (svm.13). Dezelfde redenering volgend als bij de schattingen voor
(svm.29) tot (svm.31), zijn de volgende voorwaarden, met , equivalent aan
(svm.7) tot (svm.13):

(svm.32)

(svm.33)
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(svm.34)

(svm.35)
De optimaliteits condities (svm.32), (svm.33) en (svm.34) zijn begrijpelijk aangezien zij de
constraints weerspiegelen van het optimalisatie probleem in primal vorm. Deze condities
hoeven in de praktijk niet met grote nauwkeurigheid worden vervuld. Het gebruik van een
tolerantieniveau van is reeds voldoende voor de meeste leertaken. Een hogere
accuraatheidswaarde leidt niet tot verbeterde generalisatieprestaties op trainingstaken, maar
wel tot veel langere trainingstijden.

Het op een efficiënte wijze berekenen van de gradiënt en de stopcriteria.

Hoe efficiënt het optimalisatiealgoritme werkt hangt in hoge mate af van de vraag hoe we
binnen elke iteratieslag zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Binnen elke iteratieslag moeten
we kunnen beschikken over de volgende grootheden:

 De vector van partiële afgeleiden voor het selecteren van de werkverzameling.

 De waarden van de expressies (svm.32), (svm.33), en (svm.34) voor het stopcriterium.
 De matrices en voor het QP deelprobleem.

Dankzij de benadering van decompositie kunnen al deze grootheden worden berekend, of
opgewaardeerd, met gebruik van slechts q rijen van de Hessiaan Q. Deze q rijen
corresponderen met de variabelen in de lopende werkverzameling. De waarden van de
elementen in deze rijen kunnen direct na het selecteren van de werkverzameling worden
berekend. Zij worden gedurende de iteratieslag opgeslagen in het geheugen. Het is zinvol om
hier de grootheid te introduceren

(svm.36)

Met kan de gradiënt , als ook de stopcriteria efficiënt worden
berekend. Wanneer overgaat in moet de vector worden opgewaardeerd. Dat
kan door:

(svm.37)
Merk op dat alleen die rijen uit Q nodig zijn die corresponderen met de variabelen in de
werkverzameling. Het zelfde geldt voor QBB en QBN, die slechts deelverzamelingen vormen
van de verzameling kolommen uit deze rijen.

Bij een lineaire kernel kan de berekening van nog worden versneld door gebruik te maken
van:

(svm.38)
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Hier wordt gebruik gemaakt van het feit dat in het lineaire geval het niet nodig is om de
kernel te berekenen voor elke support vector en elk trainingsvoorbeeld, maar dat de
veranderingen in de werkverzameling kunnen worden gereduceerd tot een enkele

gewichtenvector . Deze gewichtenvector wordt tijdens elke iteratie opnieuw berekend.
Daarmee wordt de update teruggebracht tot:

(svm.39)
Deze geschiedt hiermee veel efficiënter dan de berekening van de volledige uitdrukking in het
niet-lineaire geval.

Tot zover de bespreking van het SVMlight algoritme.

Het is bij het programma SVMlight mogelijk om verschillende parameters in te stellen. De
belangrijkste is wel de zogenaamde error-penalty C. In de proeffase van het onderzoek is
gebleken dat de defaultwaarden van het programma in het algemeen leiden tot de beste
resultaten. Ook in vergelijkbaar onderzoek is melding gemaakt van het gebruik van de
defaultwaarden voor de parameters van het programma.

Multiclass classificatie

Tot nu toe is er voornamelijk gesproken over binaire classificatietaken. Een voorbeeld kon
behoren tot een bepaalde klasse of niet. In werkelijkheid zal vaak de behoefte bestaan om een
onderscheid te maken tussen meerdere klassen. Bij tekstclassificatie gaat het om het
toekennen van descriptoren uit een grote verzameling van descriptoren. Eén oplossing voor
dit probleem kan zijn om de classificatietaak uit te splitsen in n binaire classificatietaken
Vooralsnog is dit bij support vector machines de meest gekozen oplossing [Duan, K., 2003].
We kiezen voor de methode one against the rest.

One against the rest.

Stel het aantal klassen is vijf, zoals in figuur 2.9. In dat geval moeten er 5 binaire classifiers
worden ontwikkeld. We trainen voor elke klasse C een binaire classifier om de klasse C van

het complement C (niet C) te onderscheiden.

Figuur 2.9. One against the rest
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(Het moge duidelijk zijn dat in het voorbeeld een transformatie naar een nieuwe featureruimte
noodzakelijk is vanwege de lineaire non-separabiliteit van de klasse 1 versus de rest, maar dit
terzijde). Wanneer de classifiers zijn ontwikkeld zal bij de invoer van een nieuw voorbeeld in
de testfase worden gekeken welke binaire classifier(s) het nieuwe voorbeeld tot een klasse
toerekenen. Het gebruik van het meervoud is aan de orde omdat een nieuw voorbeeld tot
meerdere klassen kan behoren.

De indruk zou kunnen ontstaan dat multiclass classificatie met behulp van support vector
machines altijd een kwestie is van het opdelen van de classificatietaak in meerdere binaire
classificatietaken. Dat is tot nu toe in de praktijk meestal wel het geval geweest, maar er zijn
methoden bedacht waarmee de classificatie direct kan geschieden. Het onderzoek naar
dergelijke directe multiclass classificatiemethoden is echter nog niet afgerond, en in dit
onderzoek heeft de opsplitsing dan ook plaatsgevonden.

Voor- en nadelen van de methode van de support vector machines voor tekstclassificatie

Voordelen

Documentrepresentaties hebben vaak een attribuutruimte met een hoge dimensie. Wanneer
elk woord in een document uit de trainingsverzameling zou worden gebruikt als een feature
dan zou een trainingsverzameling bestaande uit 1000 documenten al snel leiden tot een
vocabulaire van meer dan 10000 woorden, en dus tot een navenant grote dimensionaliteit.
Ook na het verwijderen van stopwoorden en het toepassen van lemmatisering zou de
featureruimte nog bijzonder groot blijven [Joachims, T., 1998],[ Nedellec, C., 1998]. Met
betrekking tot deze hoge dimensionaliteit moet worden opgemerkt dat er veel methoden
bestaan om deze te reduceren. De achterliggende gedachte hierbij is steeds dat slechts een
beperkt aantal features relevant en noodzakelijk zijn voor de classificatietaak. Deze aanname
zou in het geval van tekstclassificatie wel eens voorbarig kunnen zijn. Het is vaak niet
mogelijk om een kleine verzameling features aan te wijzen die de documenten voldoende
karakteriseren met het oog op een tekstclassificatietaak. Of in andere woorden: het is meestal
niet zo dat een gering aantal features de positieve van de negatieve voorbeelden ten aanzien
van een bepaalde klasse onderscheiden. De belangrijkste reden hiervoor is gelegen in het feit
dat in verschillende teksten vaak verschillende woorden worden gebruikt om een zelfde
begrip of onderwerp aan te duiden. Ook documenten die hetzelfde onderwerp behandelen en
dezelfde descriptor hebben toegewezen vertonen vaak maar weinig overlap in het voorkomen
van ‘belangrijke’ features. Juist bij teksten is het vaak zo dat ook de minder relevant geachte
features in het classificatieproces een belangrijke rol kunnen spelen [Joachims, T., 2002].
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Hoewel er bij teksten vaak sprake is van een aanmerkelijke hoeveelheid redundantie mogen
we het belang van deze redundantie bij de classificatie niet onderschatten. Support vector
machines kunnen in het algemeen goed met deze situatie omgaan. Anders dan bij andere
methoden is het met support vector machines niet nodig om de complexiteit van het model te
beheersen door het aantal features te beperken.

Doordat het algoritme van de support vector machines op zoek is naar het maximum marge
hypervlak wordt een unieke oplossing voor het classificatieprobleem gevonden. Andere
methoden leveren vaak oplossingen waarvan gezegd kan worden dat ze op zich wel voldoen,
maar waarbij het vaak niet mogelijk is te bepalen welke oplossing de beste is. Een algoritme
kan ‘verstrikt’ zijn geraakt in een lokaal minimum. Een oplossing had er bijvoorbeeld anders
uit kunnen zien wanneer het trainingsmateriaal in een andere volgorde was aangeboden.
Support vector machines zijn niet afhankelijk van de volgorde van aanbieding van de
trainingsvoorbeelden. SVM’s benaderen de gehele trainingsverzameling simultaan en
presenteren de optimale oplossing wanneer de training is afgerond. Zij garanderen als
oplossing een globaal minimum

De meeste methoden voor automatische classificatie zijn er op gericht de kans op
misclassificaties tijdens de training te minimaliseren. Dit draagt toch altijd het risico van
overfitting met zich mee. Bij support vector machines daarentegen gaat het om het
minimaliseren van de kans op fouten bij de aanbieding van nieuw ongezien materiaal
(minimization. of structural risk [Vapnik, Vladimir N., 1998]).

Nadelen

Naast de bovengenoemde voordelen zijn er natuurlijk ook nadelen verbonden aan het gebruik
van support vector machines. De keuze van de kernelfunctie is een lastige zaak. Hebben we
de keuze voor een kernelfunctie gemaakt dan kunnen we alleen nog maar de parameter C (de
error penalty) bepalen. De gekozen kernelfunctie legt de meeste andere parameters vast. De
keuze voor de beste kernelfunctie gegeven een bepaald probleem is echter nog een probleem
dat het nodige onderzoek vergt [Burges, C.J.C., 1998]

SVM’s werken nogal traag, dit in verband met de hoge algoritmische complexiteit en het
grote beslag dat op het geheugen van de computer wordt gelegd. De oplossing van het splitsen
van de classificatietaak in meerdere binaire classificatietaken is zeker bij een groot aantal
klassen niet zonder problemen. Ook het bedenken van een optimaal ontwerp voor multiclass
classificatievraagstukken in één stap vergt nog onderzoek [Keerthi, S.S., 2005], [Li, Z., 2004].

2.5. Maatstaven voor de beoordeling van de prestaties van classificaties

De belangrijkste begrippen die hier een rol spelen zijn precisie (π) en recall (ρ). Deze 
begrippen worden ook vaak gebruikt wanneer we het hebben over de effectiviteit van
informatiezoeksystemen.

Precisie en recall

Eerst volgen enkele formele definities. Aangepast aan de situatie voor tekstclassificatie
definieren we precisie (πi) met betrekking tot klasse ci, als de voorwaardelijke
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waarschijnlijkheid     TcdTcdP ixix  ,,


. Of in woorden: de waarschijnlijkheid dat,

wanneer een willekeurig document dx wordt geclassificeerd als behorend tot klasse ci, deze
beslissing correct is. Voor de recall (ρi) met betrekking tot klasse ci, geldt analoog

    TcdTcdP ixix  ,,


, ofwel: de waarschijnlijkheid dat, wanneer een willekeurig

document dx behoort tot klasse ci, deze beslissing ook door de classifier wordt genomen
[Junker, M., 1999].

Deze klasse specifieke waarden kunnen worden gemiddeld over de gehele verzameling
klassen waardoor we globale waarden П en Р (Rho) krijgen die betrekking hebben op alle
klassen C uit de verzameling. П kan dan worden beschouwd als een maat voor de 'soundness'
van de classifier ten aanzien van C. Р kan worden beschouwd als een maat voor de
'completeness' van de classifier ten aanzien van C.

Zoals πi en ρi hier zijn gedefinieerd kunnen beide worden gezien als subjectieve kansen. Zij
weerspiegelen de verwachting van de gebruiker van de classifier dat het systeem juist handelt
wanneer deze een nieuw document indeelt in klasse ci. Deze kansen kunnen worden geschat
in termen van de onderstaande tabel, die de mogelijke uitkomsten weergeeft van een testset in
relatie tot een bepaalde klasse ci.

Tabel 2.16. Contingentietabel beoordelingen experts en automatische classifier

Uitkomsten tabel voor klasse ci

Categorie
ci

expert
judgements
ja Neen

classifier
judgements

Ja TPi FPi

neen FNi TNi

Hierin staat TPi (true positives m.b.t. ci) voor het aantal testdocumenten dat door de classifier
terecht is geclassificeerd als behorende tot ci. FPi (false positives m.b.t. ci) is het aantal
documenten dat ten onrechte is geclassificeerd als behorende tot ci. FNi (false negatives m.b.t.
ci) staat voor het aantal documenten dat ten onrechte niet is geclassificeerd als behorende tot
ci, en TNi (true negatives m.b.t. ci) voor het aantal documenten dat terecht niet is
geclassificeerd als behorende tot ci. False positives worden ook wel commissiefouten
genoemd, het systeem heeft iets gedaan dat het beter niet kon doen, en false negatives worden
omissiefouten genoemd, het systeem heeft nagelaten iets te doen wat het wel had moeten
doen.

De globale uitkomsten tabel voor alle categorieën ziet er als volgt uit:

Tabel 2.17 Globale uitkomsten tabel

Klasse verzameling
C = {c1,....,c|C|}

Expert
Judgments
Ja Neen
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Classifier
judgments

Ja




C

i
iTPTP

1




C

i
iFPFP

1

Neen




C

i
iFNFN

1




C

i
iTNTN

1

Een schatting van de precisie en de recall m.b.t. ci kan worden verkregen met behulp van de
volgende formules:

ii

i
i

FPTP

TP


̂ en

ii

i
i

FNTP

TP


̂

Voor de globale schattingen van π en ρ kunnen twee verschillende methoden worden
toegepast:

I. Microaveraging: precisie (π) en recall (ρ) worden verkregen door te sommeren over alle
afzonderlijke beslissingen. (Het μ-teken in de exponent van π en ρ verwijst naar de methode
van microaveraging)

 












C

i ii

C

i i

FPTP

TP

FPTP

TP

1

1ˆ  en
 












C

i ii

C

i i

FNTP

TP

FNTP

TP

1

1ˆ 

II. Macroaveraging,: precisie (π) en recall (ρ) worden eerst 'lokaal' berekend voor elke
afzonderlijke klasse, en vervolgens globaal door middeling van de resultaten verkregen uit de
berekeningen voor de afzonderlijke klassen. (Het M-teken in de exponent van π en ρ verwijst 
naar de methode van macroaveraging).

C

C

i iM   1
ˆ

ˆ


 en
C

C

i iM   1
ˆ

ˆ




Deze twee methoden kunnen nogal verschillende resultaten opleveren, vooral wanneer het
aantal documenten dat in de trainingsset tot een bepaalde klasse wordt gerekend per klasse
sterk uiteenloopt. In het geval van klassen met maar weinig voorbeelddocumenten in de
trainingsset zal het vermogen van een classifier om ook documenten uit die klassen accuraat
te classificeren beter tot uitdrukking komen door macroaveraging dan door microaveraging.
Of men de ene methode van berekening kiest of de andere hangt dus af van de eisen die aan
de toepassing worden gesteld.

Tabel 2.18. Voorbeeld klasse 1

Klasse1 Expert
judgements
ja Neen

Classifier
Judgements

Ja 10 10
neen 10 970
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geschatte πKlasse1 = 0.5, geschatte ρKlasse1 = 0.5

Tabel 2.19. Voorbeeld klasse 2

Klasse2 Expert
judgements
ja Neen

Classifier
Judgements

Ja 90 10
neen 10 890

geschatte πKlasse2 = 0.9, geschatte ρKlasse2 = 0.9

Microaveraging over beide klassen:

de geschatte precision is:

83.0
120

100

10109010

9010

2121

21 










FPFPTPTP

TPTP

de geschatte recall is:

83.0
120

100

10109010

9010

2121

21 










FNFNTPTP

TPTP

Macroaveraging over beide klassen:

de geschatte precision is:

7.0
2

9.05.0

2
21 








 M

de geschatte recall is:

7.0
2

9.05.0

2
21 








 M

Klasse1 is hier een voorbeeld van een klasse met relatief weinig positieve voorbeelden in de
trainingsset. De relatief slechte prestatie van de classifier op deze klasse wordt in het geval
van microaveraging min of meer aan het zicht onttrokken door de veel zwaarder wegende
(meer positieve voorbeelden) goede prestatie van de classifier op klasse2. Bij macroaveraging
tellen alle klassen even zwaar mee. Kort samengevat, bij microaveraging is het resultaat
evenredig met het aantal positieve voorbeelden, terwijl bij macroaveraging de recall en de
precisie gemiddeld worden over het aantal klassen.
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Een probleem doet zich echter voor wanneer een classifier voor een bepaalde klasse helemaal
geen documenten toewijst aan die klasse. Het is dan niet mogelijk de precisie te berekenen
aangezien de waarde van de noemer dan gelijk aan 0 is. In dit onderzoek komt dit helaas maar
al te vaak voor. Dus omdat niet voor elke afzonderlijke descriptor classifier een precisie
berekend kan worden voldoet de macroaveraging methode voor de prestatiemaatstaven
precisie en recall hier niet (recall en precisie horen bij elkaar). In plaats daarvan moet per
klasse eerst het aantal true positives (TP’s), false positives (FP’s), en false negatives (FN’s)
worden vastgesteld. Maar die aantallen op zich zeggen nog niet zo veel. Het aantal true
positives krijgt pas betekenis als we weten hoeveel documenten uit de testset werkelijk tot de

betreffende categorie behoren. Het aandeel true positives (ATP) is gelijk aan .

True positives geven in de verhouding met het totaal aantal aanwezige documenten die tot de
klasse behoren de recall weer. Dus de ATP-maatstaf is in feite hetzelfde als de recall. Omdat
de term recall zo vertrouwd is gebruiken we bij de macroaveraging deze term toch, zij het dan
met een asterisk-teken (maR*).

Voor de false positives moet ook een bewerking worden gevonden. False positives zeggen
wel iets over de nauwkeurigheid van de classifier. Het probleem met de precisiemaatstaf is
gelegen in het feit dat de som van het aantal true positives en false positives 0 kan zijn

( ). Die weg is dus geblokkeerd. Nu stijgt het aantal false positives met het

groter worden van de klassenfrequenties (evenals overigens het aantal true positives en het
aantal false negatives). Daarom wordt het aantal false positives gedeeld door het aantal
documenten dat tot de klasse behoort. Dat is dus het aandeel false positives, ofwel de AFP-

maatstaf, in formule . Nadeel van deze grootheid is dat lage waarden staan voor

goede prestaties en omgekeerd. Daarom wordt het complement van deze grootheid genomen,
CAFP = 1 – AFP.

Uiteraard dringt zich nu de vraag op hoe de CAFP zich verhoudt tot de precisiemaatstaf? Een
positief verband ligt voor de hand. De precisie kan echter niet worden vastgesteld indien er
sprake is van ‘trivial rejectors’. Vandaar dat we alleen een schatting van het verband kunnen
krijgen m.b.v. een analyse van een gereduceerde set gegevens waaruit alle triviale rejectors
verwijderd zijn. Een dergelijke analyse, uitgevoerd op de gegevens uit dit onderzoek, laat een
correlatie zien van 0,865 (Pearson) tussen precisie en CAFP. Het veronderstelde positieve
verband tussen precisie en CAFP is hiermee aannemelijk gemaakt. Bovendien is de sterkte
van het verband van dien aard dat de CAFP-maatstaf bruikbaar lijkt. Omdat ook hier geldt dat
de term precisie bekend is, en er geen behoefte bestaat aan nieuwe maatstaven, zal bij de
bespreking van de resultaten van dit onderzoek bij de macroaveraging toch gebruik worden
gemaakt van de term precisie, evenwel voorzien van een asterisk (maP*).

Gecombineerde maatstaven voor effectiviteit

Noch het gebruik van de precisie-maatstaf, noch die van de recall is zinvol wanneer ze beide
afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. Dit laat zich gemakkelijk illustreren aan de hand van
het voorbeeld van de zogenaamde trivial acceptor. Dit is een classifier die elk aangeboden
item zal toewijzen aan de klasse, kortom een model dat niet tot een negatieve uitspraak ten
aanzien van het klassenlidmaatschap van een document komt. Het moge duidelijk zijn dat de
precisie van een dergelijke classifier heel laag ligt. Maar de recall daarentegen is bij deze
classifier 100 procent. Zouden we nu alleen in een perfecte recall geïnteresseerd zijn dan was
dat nog tot daaraan toe, maar een classifier die geen onderscheid weet te maken tussen
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documenten die tot een klasse behoren en documenten die daar niet toe behoren, is natuurlijk
van weinig waarde. Hieruit blijkt dat we niet alleen maar naar één van de twee prestatie
maatstaven kunnen kijken. Er bestaat behoefte aan een gecombineerde maatstaf voor de
effectiviteit van een classifier, een waarin zowel de precisie als de recall is verdisconteerd.

De F-maatstaf (van Rijsbergen) [Rijsbergen, C.J. v., 1979] is een gecombineerde maatstaf
waarmee we in één getal de prestatie van een classifier kunnen uitdrukken, waarbij het
gewicht dat aan beide wordt toegekend ook nog vooraf kan worden ingesteld. In formule
vorm is de F-maatstaf:

   










2

2 1
,F .

Hierin is β de parameter waarmee wordt aangegeven hoeveel waarde men toekent aan de
factoren precisie en recall. Wanneer β = 0 komt de F-waarde overeen met de precisie. Als β
daarentegen nadert naar ∞ komt de F-waarde overeen met de recall. In het geval β = 1 krijgen

we de zogenaamde F1-maatstaf.
 






2
1F . We brengen met de keuze van β=1 een balans

aan tussen de precisie en de recall, waarbij het gewicht dat aan beide wordt toegekend even
groot is. De F1-score is maximaal wanneer de waarde voor de recall en de precisie even groot
zijn, of heel dicht bij elkaar liggen. In alle andere gevallen domineert de kleinste van de twee
waarden de F1-waarde.

Bij het bespreken van de precisie en de recall is al gewezen op het feit dat er soms geen
precisie valt te berekenen. Dit is het geval indien TP = FP = 0. Maar dat betekent niet dat dan

de gecombineerde F1-waarde niet valt te berekenen:
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De maatstaf levert een waarde 0 op in het geval van een triviaal algoritme dat alle
lidmaatschappen ten aanzien van klassen verwerpt (trivial rejector). Dit maakt het dus
mogelijk om wel een F1-waarde te berekenen volgens de macroaveraging methode. Zowel de
precisie als de F1-maat heeft de waarde voor de false positives in de noemer Deze waarde
voor de false positives kan vrij groot zijn. Presteert de classifier daarentegen goed dan wordt
de waarde voor de false positives klein. F1 en de precisie zijn dus nogal gevoelig voor
misclassificaties van documenten. De F1-maat lijkt de meest geschikte maatstaf te zijn
wanneer het aantal voorbeelden per klasse gering is en het aantal klassen dat door de classifier
moet worden herkend groot is. De maatstaf is gevoelig voor misclassificaties, en zoals
gezegd, levert deze een waarde 0 op in het geval van een trivial rejector. Ook is de F1-waarde
verwaarloosbaar klein in het geval van een classifier die fungeert als een trivial acceptor.

Hoewel in dit onderzoek de aandacht vooral is gericht op de mogelijkheid van automatische
classificatie van zoveel mogelijk, vaak zeer specifieke, descriptoren, en de methode van
macroaveraging dus het meest voor de hand ligt, wordt hier ook de microaveraging methode
bij de beoordeling van de prestaties van de classifiers gebruikt. De redenen daarvoor zijn
tweeledig.

 Met de microaveraging methode krijgt men een beter overzicht van de globale
resultaten van de automatische classificatie van een testverzameling. We willen
immers weten of de automatische classificatie van een documentenverzameling in zijn
geheel tot aanvaardbare oplossingen leidt. Wanneer zou blijken dat descriptoren
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(categorieën) die veelvuldig voorkomen in een documentenverzameling in de regel
goed worden herkend, maar descriptoren die maar weinig voorkomen zeer slecht, dan
hoeft dat nog niet te betekenen dat automatische classificatie een onbegaanbare weg is
gebleken. De microaveraging methode voor het meten van de prestaties laat het
globale beeld zien.

 In het meeste onderzoek waarover in de literatuur wordt bericht worden de
microaverage prestatie criteria gehanteerd.
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Hoofdstuk 3. Opzet van het onderzoek

Inleiding

In de oorspronkelijke opzet van het onderzoek stond de vraag centraal of verschillende
classificatietechnieken zijn op te schalen voor classificatietaken met een groot aantal
categorieën. Drie ontwikkelmethoden voor classifiers leken geschikt om deze vraag te gaan
beantwoorden, het ging daarbij om k_Nearest Neighbours, Linear Least Squares Fit [Yang Y.,
1994] en Support Vector Machines, zie [Yiming, Y., 1999]. Aangezien deze doelstelling reeds
in een zeer vroeg stadium te omvangrijk bleek te zijn is de nadruk komen te liggen op het
onderzoek naar de mogelijkheden van Support Vector Machines. Daar kwam bij dat
classificatie met behulp van de methode van de linear least squares fit (LLSF) op grote
praktische bezwaren stuitte vanwege de ontoereikende rekencapaciteit van de gebruikte
apparatuur voor het uitvoeren van de singuliere waarden ontbinding die deze methode vereist.
Omdat in de eerste proeffase van het onderzoek ook gebruik is gemaakt van een lineaire
classifier, en de resultaten uit deze proeven een eerste indicatie leverden voor de
mogelijkheden in het verdere onderzoek, heeft deze lineaire classifier in de loop van de
experimenten een vaste plaats gekregen in het onderzoek. De eerste resultaten met deze
lineaire classifier fungeerden als een soort “baseline” waartegen de resultaten met de Support
Vector Machines afgezet zouden kunnen worden. Toen bleek dat de resultaten van deze
lineaire classifier in feite die van de SVM’s op verschillende aspecten overtroffen heeft deze
classifier een volwaardige plaats gekregen in het onderzoek.

Met behulp van een trainingsverzameling wordt voor elke descriptor een classifier ontwikkeld
door een functie te berekenen voor een afbeelding van een inputverzameling
documentvectoren op een output. Deze output bestaat uit een patroon van toewijzingen van de
documenten aan die descriptor. De documentvectoren zijn opgebouwd uit termelementen
bestaande uit woorden, uitdrukkingen, e.d. die voorkomen in de titel en abstract van een
document.

Figuur 3.1. Schematische voorstelling van de training van een classifier voor een descriptor
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Met een bepaald algoritme wordt een functie bepaald die als classifier kan optreden. In dit
onderzoek is gebruik gemaakt van een lineair algoritme (zie par. 2.4.1) en een algoritme voor
support vector machines (zie par. 2.4.2). In figuur 3.1 is dit schematisch weergegeven.

Vervolgens wordt in de testfase gekeken of de classifier in staat is voorspellingen te doen
omtrent het toekennen van deze descriptoren aan een verzameling nieuwe documenten in een
testverzameling. Aangezien deze laatste verzameling documenten ook door menselijke
experts zijn voorzien van descriptoren kunnen de machinetoewijzingen worden vergeleken
met die door de menselijke experts.

Figuur 3.2. Schematische weergave van de test van een classifier voor een descriptor

De documentenverzameling

De documenten verzameling maakt deel uit van de zogenaamde OHSUMED-verzameling. Dit
is een deelverzameling van de MEDLINE-database, een grote database van belangrijke
medische artikelen die wordt bijgehouden door de Amerikaanse National Library of Medicine
(NLM). Het gaat in de meeste gevallen om verwijzingen naar artikelen in gerenommeerde
medische wetenschappelijke tijdschriften. Het grootste deel van deze verwijzingen (75%)
bevat naast de titel ook nog de abstracts van de betreffende artikelen. Het is uit dit deel van de
verzameling waar het materiaal voor dit onderzoek afkomstig is. Waar in de rest van dit
hoofdstuk wordt gesproken over documenten gaat het dus in feite om titels en abstracts van
artikelen.

Daarnaast bevat elk document, door experts toegekende, descriptoren uit de Medical Subject
Headings (MeSH) ten behoeve van de inhoudelijke ontsluiting. De OHSUMED verzameling
omvat 348.566 documenten uit de periode 1987-1991. In dit onderzoek wordt gebruik
gemaakt van 49.478 documenten uit het jaar 1990 ten behoeve van de trainingsverzameling
en 50.208 documenten uit 1991 ten behoeve van de testverzameling. Deze verdeling tussen
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een trainingsverzameling en een testverzameling lijkt nogal willekeurig in het licht van wat in
paragraaf 2.3 is gezegd over de wijze waarop we in tekstclassificatie onderzoek een verdeling
plegen aan te brengen tussen een trainingset en een testset. Toch zijn er goede redenen aan te
voeren voor deze handelwijze.

1. Op de eerste plaats is het in dit onderzoek de bedoeling zo dicht mogelijk te blijven bij
de realiteit in een wetenschappelijke bibliotheekomgeving, namelijk die dat de te
ontsluiten wetenschappelijke artikelen afkomstig zijn uit een verscheidenheid van
tijdschriften die in een bepaald tijdbestek verschijnen. Er vindt geen schifting vooraf
plaats naar het onderwerp van de artikelen in het betreffende domein. Hierin verschilt
dit onderzoek van eerder onderzoek naar tekstclassificatie waarbij vooral werd
gekeken naar documenten die handelden over cardiovasculaire aandoeningen
[Joachims, T., 2002]. Daarbinnen werden dan enkele hoofdcategorieën onderscheiden,
waarbij dan gekeken werd hoe goed een classifier in staat was de artikelen in de
betreffende categorieën in te delen. Omdat in dit onderzoek in principe alle MeSH-
descriptoren kandidaat zijn om onderzocht te worden (overeenkomstig de
onderwerpen in het werkelijke aanbod van tijdschriftartikelen) is een schifting op
onderwerp vooraf hier niet aan de orde.

2. Een tweede reden voor de gekozen indeling heeft te maken met de veronderstelde
overeenkomstigheid van de artikelen in de beide verzamelingen. Hoewel er in de loop
der tijd zeker wel verschillen gaan ontstaan in de onderwerpen van medische artikelen
in wetenschappelijke tijdschriften mag worden aangenomen dat deze verschillen in
twee opeenvolgende jaren nogal gering zullen zijn. Het is natuurlijk denkbaar dat in
een bepaald jaar een nieuwe ontdekking op medisch gebied aanleiding is voor een
groot aantal artikelen in de medische tijdschriften. Echter, wanneer we alleen die
onderwerpen (descriptoren) in het onderzoek betrekken die in beide jaren aan de orde
zijn gekomen dan is er in principe geen bezwaar tegen een dergelijke werkwijze.

3. De derde reden voor de indeling is een louter negatieve. De besproken methoden in
hoofdstuk twee (cross-validation en stratified cross-validation) lenen zich niet goed
voor een onderzoek met een zeer grote documentenverzameling.

4. Een echt geautomatiseerd systeem zal ook met de kennis van de voorgaande jaren
nieuwe artikelen gaan classificeren. Dat wil zeggen dat de trainingsverzameling groeit.
Dat er gebruik wordt gemaakt van geaccumuleerde ‘kennis’ aan de hand van de
toewijzingen door de expert.

Een document bestaat uit een titel, de auteursvermelding, de toegekende MeSH-descriptoren
en een abstract. In een XML-format kunnen al deze onderdelen goed gerepresenteerd worden.
De belangrijkste reden voor de representatie in een XML-format is gelegen in de
bewerkingsstappen die nog allemaal volgen. De programma’s die hiervoor worden gebruikt
vereisen allemaal de bestandsrepresentatie in XML. Hieronder is een klein fragment van een
bestandsfile in XML te zien.

<DOC>
<TITLE>Likelihood of contact with AIDS patients as a factor in medical students'
residency selections</TITLE>
<AUTHOR>Ness R; Killian CD; Ness DE; Frost JB; McMahon D</AUTHOR>
<SUBJECTS>

<SUBJECT>Acquired_Immunodeficiency_Syndrome</SUBJECT>
<SUBJECT>Career_Choice</SUBJECT>



[73]

<SUBJECT>Comparative_Study</SUBJECT>
<SUBJECT>Human</SUBJECT>
<SUBJECT>Internship_and_Residency</SUBJECT>
<SUBJECT>Professional_Practice_Location</SUBJECT>
<SUBJECT>Specialties,_Medical</SUBJECT>
<SUBJECT>Students,_Medical</SUBJECT>
<SUBJECT>Support,_Non-U.S._Gov't</SUBJECT>
<SUBJECT>United_States</SUBJECT>
<SUBJECT>Urban_Population</SUBJECT>

</SUBJECTS>
<TEXT>
Results from the National Resident Matching Program for the years 1980, 1983, and
1987 were used to examine changes over time in the matches of U.S. medical students
to residencies in cities with high concentrations of patients with acquired
immunodeficiency syndrome (AIDS) and to specialties in which the care of AIDS
patients was most concentrated. Medical students seeking postgraduate training in
categorical surgery residency programs were less likely to be matched with programs
located in areas where the numbers of reported AIDS cases were high in 1987 as
compared with the "pre-AIDS" years of 1980 or 1983. This trend was more
pronounced for students from medical schools located in cities with high numbers of
AIDS cases. There was a decline in matches to residencies in categorical internal
medicine nationally, regardless of location; this decline was also greater among the
students coming from medical schools in cities with high numbers of AIDS cases.
The authors discuss the implications for medical educators of declines in matches to
specialties in which the care of AIDS patients is most concentrated. The imperfect
nature of available measures of students' exposure to AIDS patients makes the data of
this study preliminary, and further studies are being undertaken. However, the finding
of significant effects in spite of the imprecision of some measures suggests that
future work will confirm the results of this study
</TEXT>

</DOC>

De bewerkingsstappen

1. Het vocabulaire
Op de eerste plaats moet het vocabulaire, de termenverzameling waarop de documenten
worden afgebeeld worden samengesteld. De termen die in aanmerking komen voor het
vocabulaire zijn de termen die voorkomen in titel en abstract van een document. Daarvoor
worden alle documenten gebruikt, dus die van de trainingsverzameling en de testverzameling.
Een titel en abstract van een document bestaat gemiddeld uit 150 tot 200 woorden (niet
allemaal verschillend natuurlijk). Het programma dat het vocabulaire samenstelt identificeert
elk voorkomen van verschillende termen en turft deze als het ware. Dat maakt het mogelijk
dat we vooraf een minimaal aantal keren kunnen opgeven dat een term moet voorkomen in de
gehele verzameling. Het is ook mogelijk vooraf aan te geven hoe groot het vocabulaire mag
worden. Ook dan zal de termenlijst op basis van de frequentie van voorkomens worden
afgekapt aan de onderzijde van de verdeling. In dit onderzoek is gekozen voor deze tweede
methode. De lengte is vooraf bepaald op 10.000 termen. Uit vooronderzoek is gebleken dat
een kortere lijst de resultaten van de classifiers negatief beïnvloedde. Een beduidend langere
lijst, 15.000 of 20.000 termen, had een negatieve uitwerking op de snelheid waarmee de
programma’s konden worden uitgevoerd, terwijl de resultaten er niet beter op werden.



[74]

Daarnaast is gebruik gemaakt van een stopwoordenlijst. Het betreft een lijst van veel
voorkomende woorden in de Engelse taal waarvan wordt verondersteld dat deze niet van
belang zijn voor de inhoudelijke betekenis van een tekst (lidwoorden, voorzetsels, etc.).
Lemmatisering is slechts op zeer beperkte schaal toegepast. We moeten dan vooral denken
aan het terugbrengen tot de stam van de meest voorkomende sterke werkwoorden in de
Engelse taal (went = go, lend = lean, told = tell, etc.). Het gebruik van de stopwoordenlijst en
van lemmatisering heeft tot gevolg dat de aangemaakte lijst van 10.000 termen in tweede
instantie wordt bekeken op termen die komen te vervallen, of die kunnen worden
teruggebracht tot hun stam. Dat houdt in dat de uiteindelijke lijst minder dan 10.000 termen
bevat (9673).

2. Het vectoriseren van de documenten
Met behulp van het vocabulaire kunnen de documenten worden gevectoriseerd. Dit kan op
verschillende manieren. In dit onderzoek is gekozen voor een drietal representatievormen. Bij
de binaire representatievorm wordt het voorkomen van een term in een document
geregistreerd met een 1 en het niet voorkomen met een 0. In het geval van de
representatievorm op basis van de termfrequentie wordt van elke voorkomende term in een
document ook de frequentie van voorkomen meegenomen. In de derde representatievorm
wordt de termfrequentie vermenigvuldigd met de inverse documentfrequentie van de term.
Vervolgens hebben alle documentvectoren een normalisatieproces ondergaan. Natuurlijk
moeten ook de toewijzingen van descriptoren nog op een of andere manier aan de
documentvectoren worden gekoppeld. Dit gebeurt eigenlijk tijdens het vectorisatieproces.
Maar daarvoor geldt wel de beperking dat we bij elke vectorisatie maar een descriptor kunnen
beschouwen. Met andere woorden, we kunnen alle documenten vectoriseren, maar we kunnen
slechts van één descriptor aangeven of een document daarmee is geïndexeerd (1) of niet ( -1).
Dat houdt dus in dat we voor elke descriptor die we in het onderzoek willen beschouwen de
documenten opnieuw moet vectoriseren.

Een multiclass classificatietaak kan worden opgedeeld in evenzoveel binaire classificatietaken
als er klassen zijn die worden onderzocht. In dit onderzoek zijn 264 klassen, we spreken in het
vervolg van descriptoren, onderzocht. Dus er is voor 264 descriptoren een classifier
ontwikkeld op basis van de documenten in de trainingsverzameling. Vervolgens is de
testverzameling 264 keer gebruikt om te kijken hoe de classifiers voor de descriptoren scoren
wanneer ze een nieuwe documentenverzameling krijgen aangeboden. Houden we verder
rekening met het feit dat er drie representatievormen voor de documentvectoren zijn
gehanteerd, en dat er twee verschillende methoden voor het ontwikkelen van classifiers zijn
gebruikt dan komt men op een experimentele basisindeling voor dit onderzoek zoals
weergegeven in figuur 3.4.

Tabel 3.1. Experimenteel ontwerp van het onderzoek
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Van belang is te melden dat in eerste aanleg een lineaire kernelfunctie is toegepast bij de
support vector machines. De reden daarvoor is dat in het meeste onderzoek waarover in de
literatuur wordt gerapporteerd steeds een lineaire kernelfunctie is gebruikt. Bovendien is het
gebruik van andere dan lineaire kernelfuncties een tijdrovende zaak in termen van CPU-tijd.
In een vervolgonderzoek, waarin eveneens gebruik is gemaakt van de support vector
machines, is ook een sigmoïde kernelfunctie toegepast.

De Medical Subject Headings (MeSH).

De Medical Subject Headings is de gecontroleerde woordenlijst van de U.S. National Library
of Medicine die wordt gebruikt voor het indexeren van artikelen bestemd voor MEDLINE
/Pubmed. Met de woorden uit de MeSH kan op een consistente manier naar informatie
worden gezocht. De structuur van de MeSH woordenlijst is hiërarchisch georganiseerd en er
wordt uitvoerig gebruik gemaakt van nauwere, bredere en gerelateerde
begripsomschrijvingen. In die zin is de MeSH dus een echte thesaurus. Kenmerkend voor de
MeSH is zijn boomstructuur. In figuur 3.3. komt deze goed tot uitdrukking.

Figuur 3.3. Boomstructuur van de MeSH

Een term uit de MeSH behoort altijd tot één tak van de boom. Vaak komt het voor dat een
term een knooppunt is van meerdere takken. Zo maakt de term AIDS (acquired
immunodeficiency syndrome) deel uit van de hoofdtak van de ‘virus diseases’ maar ook van
die van de ‘immune system diseases’. Dit kan ook van belang zijn voor de inhoud van een
artikel. Een artikel dat gaat over AIDS en waarin vooral het virus zelf besproken wordt
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verschilt inhoudelijk van een artikel waarin de aantasting van het immuunsysteem als gevolg
van AIDS centraal staat. Beide artikelen zullen hoogst waarschijnlijk voorzien worden van de
descriptor AIDS. Het hangt dan van de andere descriptoren af of het onderscheid tussen de
artikelen nog aan het licht komt in de inhoudelijke ontsluiting. Alleen is dat niet meer te
onderzoeken in de gehanteerde binaire classificatieprocedure. Deze onderzoekt de
descriptoren telkens afzonderlijk en niet in hun onderlinge samenhang.

Aan artikelen worden door de experts in het algemeen vrij veel descriptoren toegekend
(gemiddeld 12). Sommige descriptoren worden verplicht toegekend en die hebben in het
algemeen niet veel te maken met de inhoud van een artikel. Zo is het gebruikelijk om aan te
geven of het onderzoek is gefinancierd door de federale overheid of niet. Ook de plaats waar
het onderzoek heeft plaatsgehad wordt nog wel eens als descriptor meegegeven door de
experts. Niet direct aan de inhoud gerelateerde descriptoren hebben in dit onderzoek geen rol
gespeeld. Het gaat immers om het leggen van verbanden tussen titel en abstract enerzijds en
toegekende descriptoren anderzijds. Min of meer administratief toegekende descriptoren
waarvoor geen corresponderende termen in titel en abstract verondersteld kunnen worden
blijven daarom buiten beschouwing. Omdat in dit onderzoek de classificatietaak binair wordt
uitgevoerd, dat wil zeggen dat we per sessie slechts voor één descriptor een model kunnen
ontwikkelen en testen, kunnen we maar een beperkt aantal descriptoren selecteren.

De selectie van de descriptoren

Het totaal aantal verschillende descriptoren dat aan de documenten in de trainingsverzameling
is toegekend bedraagt meer dan 10.000. Voorafgaande aan de selectie van descriptoren is een
lijst vastgesteld van descriptoren op basis van frequentie van toekenning. Descriptoren die aan
minder dan 10 documenten zijn toegekend, op een totaal aantal van een kleine 50.000
documenten gaat het dan om een percentage van 0,02, zijn op voorhand geschrapt. Uit eerder
onderzoek naar automatische tekstclassificatie is gebleken dat het ontwikkelen van een
classifier bij een dergelijk laag percentage positieve voorbeelden vrijwel niet mogelijk is.

Descriptoren met een weinig inhoudelijk karakter zijn ook verworpen. Dit kunnen termen zijn
als ‘male’, ‘female’, ‘adult’, ‘child’. Deze worden wel toegevoegd wanneer in het artikel de
onderzoeksgroep bestaat uit de genoemde categorieën. Echter, samengestelde descriptoren
waarin deze termen voorkomen worden wel degelijk tot de kandidaat descriptoren gerekend,
bijvoorbeeld ‘genital_diseases,_female’. In dat geval specificeren ze een bepaald onderwerp
nader en is de inhoudelijke betekenis van de toevoeging van belang. Samengestelde
descriptoren komen zeer veelvuldig voor in de MeSH en in dit onderzoek zijn zij steeds
behandeld als op zich zelf staande descriptoren. Het gaat in dit onderzoek bij het toewijzen
van descriptoren juist om een natuurgetrouwe weergave van het indexeringsproces door de
menselijke experts. Er wordt zo specifiek mogelijk geïndexeerd. We kiezen de meest
specifieke term en zien vaak af van de gerelateerde termen hoger in de hiërarchie. Dit
onderzoek verschilt juist hierin met het meeste tekstclassificatie onderzoek dat tot dusverre is
gedaan. In veel van dat onderzoek was de indexering met descriptoren behorende tot een
groep van gerelateerde onderwerpsomschrijvingen uitgangspunt. De successen van de
automatische indexering werden afgemeten aan de onderscheidbaarheid van descriptoren
behorende tot het ene cluster, met die behorende tot een andere cluster. Daarbij werden
documenten die waren geïndexeerd met een descriptor op een ‘laag niveau’ in de hiërarchie
ten behoeve van het onderzoek ook geïndexeerd met de descriptoren op een hoger niveau.
Training en test werden dan vervolgens uitgevoerd met behulp van die laatste descriptoren.
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We zouden dit hiërarchisch indexeren kunnen noemen, maar het wijkt wel af van de praktijk
van de menselijke experts bij de onderwerpsontsluiting.

De MeSH kent naast descriptoren voor allerlei ziekteverschijnselen en afwijkingen ook
descriptoren voor geavanceerde (medische) technieken, als ook voor hulpmiddelen en
protheses. Daarnaast zijn er descriptoren voor chemische stoffen, hormonen en de
basisbestanddelen van het leven, de cellen, celkernen, genetische structuren, etc. Hoewel
specifieke medische kennis niet aanwezig is, hebben we wel gemeend chemische stoffen en
de meeste hulpmiddelen in de medische wetenschap van de lijst kandidaat descriptoren te
moeten schrappen. De gedachte is dat deze descriptoren zijn toegekend aan artikelen met
sterk verschillende inhoud en dat het daarom moeilijk is classifiers te ontwikkelen. De
resultaten van voorbereidend onderzoek hebben aan deze gedachte steun verleend. Medische
onderzoekstechnieken en behandelwijzen daarentegen zijn op de lijst blijven staan
(magnetic_resonance_imaging of balloon_dilatation bijvoorbeeld) omdat ze in specifieke
onderwerpsgebieden een centrale rol spelen.

De lijst van kandidaat descriptoren bevatte uiteindelijk zo’n 3000 descriptoren, uitgaande van
de trainingsverzameling. Daarvan zijn er in het onderzoek 264 gebruikt. Bij de keuze van
deze descriptoren is uitgegaan van een zekere spreiding in de frequenties waarin deze
descriptoren aan de documenten in de trainingsset waren toegekend. Dat wil zeggen dat er aan
de ene kant descriptoren zijn geselecteerd die vaak zijn toegekend en anderzijds descriptoren
die slechts weinig keren zijn toegekend. De range in de frequenties is 11 tot 1877. Op basis
van de frequentieverdeling is ten behoeve van de analyse van de resultaten een onderverdeling
gemaakt in drie groepen: frequentie hoog ≥100 (90 descriptoren), frequentie middelhoog 50 ≤
freq. < 100 (79 descriptoren), en frequentie laag < 50 (95 descriptoren).

Naast overwegingen om een zekere spreiding te bewerkstelligen, was de voornaamste
inhoudelijke reden om een descriptor te selecteren de vraag of deze stond voor een duidelijk
omschreven begrip. Aangezien relevante domeinkennis vrijwel niet aanwezig is, zijn wij
daarbij vooral uitgegaan van de structuur van de MeSH, en de omschrijving van de
descriptoren hierin. Dat betekent bijvoorbeeld dat in een omschrijving van een geschikte
descriptor geen of weinig verwijzingen naar synoniemen moeten voorkomen. Of dat op zijn
minst duidelijk moet zijn wat in een dergelijk geval de voorkeursvorm is. Er zal dan in de
regel altijd gekozen worden voor deze voorkeursvorm.

Aangezien er is gewerkt met een documentenverzameling uit het verleden moest er ook
rekening worden gehouden met de in die tijd gehanteerde voorkeursvormen. Gelukkig kent de
MeSH beschrijving van descriptoren ook een soort geschiedenis van het gebruik van de
betreffende descriptoren. Spreekt men bijvoorbeeld vandaag de dag over “Huntington
Disease” dan valt uit de beschrijving af te leiden dat in de periode 1990/91 gesproken werd
over “Huntington Chorea”. De MeSH wordt jaarlijks bijgewerkt, maar we kunnen uit de
‘history notes’ bij elke descriptor opmaken wanneer de descriptor is geïntroduceerd en welke
descriptoren in het verleden voor dezelfde begripsomschrijving werden gebruikt.

Onderlinge onafhankelijkheid van descriptoren is als selectiecriterium in dit onderzoek niet
haalbaar gebleken. Theoretisch zou het een wenselijke zaak zijn wanneer bij een automatisch
tekstclassificatie experiment de klassen waarin de documenten moeten worden ingedeeld
zoveel mogelijk als onafhankelijk van elkaar kunnen worden beschouwd. Dat wil zeggen dat
er sprake zou zijn van duidelijk onderscheiden klassen zonder dat er sprake is van overlap.
Dat hoeft overigens niet in te houden dat een document niet tot meerdere klassen zou kunnen
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behoren. Maar wel dat klassen als discrete entiteiten beschouwd kunnen worden. In de
boomstructuur van de MeSH-hiërarchie zou dit echter alleen in voldoende mate bereikt
kunnen worden wanneer we zouden uitgaan van het hoogste niveau, de hoofdrubrieken, ofwel
de hoofdtakken. Naarmate we binnen de takken afdalen naar de specifiekere niveaus wordt de
onderlinge verbondenheid van de descriptoren in een tak steeds groter. Kunstmatig zouden we
de documenten wel kunnen indelen in één (of meer) van de hoofdrubrieken van de MeSH-
hiërarchie. Dan zou aan de eis van onafhankelijkheid min of meer zijn voldaan. Dit staat
echter ver van de realiteit van de onderwerpsontsluiting zoals die door experts wordt
gehanteerd, en waarin zo specifiek mogelijk indexeren juist de norm is. Aangezien in dit
onderzoek de verbondenheid met de praktijk van de experts een centrale rol speelt moet de
theorie alleen hierom al wijken.

Maar er is meer aan de hand. Uit vooronderzoek dat is verricht voorafgaand aan de definitieve
keuze van de kandidaat descriptoren bleek dat de termen die hoger in de hiërarchie van de
MeSH-boomstructuur zijn geplaatst vaak slecht scoorden op de testsessies van de classifiers.
Een plaats hoger in de hiërarchie betekent dat de descriptoren een grotere mate van
algemeenheid bezitten, generieker zijn. Wanneer ze dan ook nog uit verschillende takken
komen zouden de descriptoren meer als onafhankelijk van elkaar beschouwd kunnen worden.
Nemen we bijvoorbeeld de descriptoren nervous_system_diseases en
cardiovascular_diseases. Hier is duidelijk sprake van twee descriptoren die in hoge mate
onafhankelijk van elkaar zijn. Maar beide descriptoren presteren slecht op zowel de training
als de test. In de bespreking van de resultaten zal gepoogd worden een verklaring voor dit feit
te geven. Ondanks deze slechte scores zijn beide genoemde descriptoren wel geselecteerd in
het onderzoek, niet in de laatste plaats omdat vergelijking van de resultaten van descriptoren
hoog in de hiërarchie met die van descriptoren lager in de hiërarchie (maar op dezelfde tak)
op zich interessant is. Echter, wat hier betoogd wordt is, dat het zoeken naar descriptoren die
zo veel mogelijk als onafhankelijk van elkaar kunnen worden beschouwd, in ieder geval met
deze onderzoeksverzamelingen, en deze gecontroleerde woordenlijst, averechts uitpakt.

De strategie die is gekozen bij de selectie van descriptoren laat zich het best omschrijven als
geleid door de boomstructuur van de MeSH. Dat wil zeggen dat gezocht wordt naar mogelijke
‘eindtermen’, bladeren aan het einde van een tak. Dit is ingegeven door de eis van de
specificiteit bij de indexering. Wanneer een descriptor te weinig voorbeelden heeft valt deze
af. Dan wordt gezocht naar een descriptor van een knooppunt hoger in de hiërarchie binnen
dezelfde tak. Van de 264 descriptoren zijn er 113 te beschouwen als blad (eindknoop). Een
tweede benadering is om binnen een tak meerdere descriptoren te selecteren om zo ook de
verhouding algemeen - specifiek te kunnen bestuderen. Een voorbeeld hiervan is de groep
‘gastrointestinal_diseases, deglutition_disorders, esophageal_motility_disorders,
gastroesophageal_reflux’. We dalen steeds verder af in de hiërarchie van de tak van de
‘digestive diseases’ en komen tenslotte aan op het laagste niveau van de bladeren.

Het overgrote merendeel van de geselecteerde descriptoren komt uit de categorie die
gemakshalve aangeduid kan worden als ziekten, aandoeningen en symptomen (Diseases [C]
in de MeSH codering). Dit zal waarschijnlijk voor mensen met een geringe domeinkennis de
meest vruchtbare categorie zijn. In figuur 3.6. is een overzicht gegeven van de verdeling der
descriptoren over hoofdgroepen uit de MeSH.
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Tabel 3.2. Verdeling descriptoren per hoofdgroep

Gezien het grote aantal descriptoren dat valt onder de hoofdgroep ‘diseases’ is het voor een
beoordeling van de keuze van de descriptoren van belang een overzicht te hebben van de
keuzeverdeling binnen die hoofdgroep. Probleem dat zich hierbij voordoet is dat een
descriptor tot meerdere hoofdklassen kan behoren. Rekenen we ‘stomach_neoplasms’ tot de
neoplasms of tot de digestive system diseases. Voor de MeSH behoort de descriptor tot
beide. Voor een enkele descriptor kunnen we dit probleem niet oplossen, het wordt dan een
beoordeling wat we het zwaarst laat wegen. Voor een groep descriptoren die tot dezelfde twee
hoofdklassen behoren kunnen we te werk gaan volgens het principe van eerlijk delen. Bij de
indeling van de descriptoren in de 23 hoofdklassen is voor deze methode gekozen (zie figuur
3.7). De toepassing van deze methode heeft geleid tot een zekere ondervertegenwoordiging
van de hoofdklasse van de neoplasms. Zou elke descriptor die tot deze groep (mede)behoort
alleen in die klasse zijn ingedeeld dan zou de hoofdklasse neoplasms 63 gevallen tellen.

Tabel 3.3. Indeling gebruikte descriptoren in hoofdklassen van ziektecategorie

De reden dat hier uitgebreid wordt ingegaan op de indeling in de verschillende hoofdklassen
is vooral gelegen in het feit dat eerdere onderzoekers naar automatische toekenning van
descriptoren met gebruikmaking van de OHSUMED verzameling zich meestal hebben
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toegelegd op descriptoren binnen de hoofdklasse van de cardiovascular diseases [Yang, Y.,
1996], [Lewis, D.D., 1996], [Wai, L., 1998], [Joachims, T., 1998]. In dit onderzoek is dus
gebruik gemaakt van een breder spectrum van descriptoren.
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Hoofdstuk 4. Resultaten

4.1. Inleiding

In het onderzoek is gebruik gemaakt van twee methoden om een classifier te ontwikkelen, een
lineaire methode waarmee een lineaire classifier (notatie LC) wordt ontwikkeld en Support
Vector Machines (notatie SVM). De eerste vraag die hier aan de orde komt is die naar de
globale prestaties van deze twee methoden op de testverzameling. Hierbij wordt dus alleen
gekeken naar de methode van ontwikkelen van de classifier. Daarbij zullen de verschillen in
uitkomsten waar mogelijk verklaard worden. In paragraaf 4.2. worden de prestaties tussen de
beide methoden vergeleken.

Daarnaast is in het onderzoek gebruik gemaakt van drie representatievormen van de
documentvectoren. Het gaat daarbij om de representatievorm binair (bin), termfrequentie (tf)
en termfrequentie × inverse documentfrequentie (tfidf). In paragraaf 4.3. worden de resultaten
van de experimenten gepresenteerd uitgesplitst naar documentrepresentatie en de methode
waarop de classifier is getraind. Naast de globale factor documentrepresentatie zullen
mogelijke interactie-effecten tussen methode en documentrepresentatie aan het licht komen.

In paragraaf 4.4. zal worden gekeken hoe de factor klassenfrequentie globaal heeft uitgewerkt.
Bij de klassenfrequentie gaat het om de frequentie waarmee de descriptoren zijn toegekend
aan de documenten in de trainingsverzameling. Het belang van deze factor is gelegen in de
veronderstelling dat het aantal positieve voorbeelden waarmee een classifier wordt getraind
van grote invloed is op de prestaties van deze classifier op de testverzameling. De factor
klassenfrequentie (kf) kent drie niveaus, hoog (kf ≥ 100), middelhoog (50 ≤ kf < 100) en laag
(kf ≤ 50). Bij deze vergelijking worden de twee methoden van training (LC en SVM)
onderscheiden. Ook nu komen naast de globale effecten van de factor klassenfrequentie ook
mogelijke interactie-effecten tussen methode en klassenfrequentie aan de orde.

In paragraaf 4.5 zullen de resultaten worden besproken van een onderzoek waarbij gebruik is
gemaakt van een sigmoïde kernel voor de support vector machines. In het centrale onderzoek
is steeds gebruik gemaakt van een lineaire kernelfunctie. Om te onderzoeken of de resultaten
verbeteren wanneer er gebruik wordt gemaakt van een andere kernelfunctie, in dit geval dus
de sigmoïde functie, zijn de documenten in de tf- en tfidf-documentrepresentatie onderworpen
aan een training en een test met deze kernelfunctie.

In paragraaf 4.6. zal nader worden ingegaan op de trainingsfase van de onderzoeken. In het
algemeen kunnen we zeggen dat classifiers worden getraind totdat een stopcriterium wordt
bereikt. Dit stopcriterium wordt bereikt wanneer blijkt dat verdere training geen wezenlijke
verandering in de berekende functie meer oplevert. We kunnen onderzoeken of de classifier
bij het bereiken van dit stopcriterium in staat is alle positieve voorbeelden in de trainingset te
herkennen, en of de classifier er (volledig) in slaagt de positieve voorbeelden van de negatieve
voorbeelden te scheiden.

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk (4.7) worden enkele verassende resultaten besproken.
Deze hebben te maken met opvallend goede resultaten bij lage klassenfrequenties en slechte
resultaten bij hoge klassenfrequenties. Dit soort resultaten doorbreekt het
verwachtingspatroon. Verklaringen voor deze fenomenen worden gezocht in de relaties die
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deze descriptoren hebben met andere, semantisch verwante, descriptoren, en met de plaats die
de descriptoren innemen in de boomstructuur van de MeSH.

De gebruikte prestatiecriteria en de bijbehorende notatie

De prestatiecriteria zijn MicroAverage_Precision (miP), MicroAverage_Recall (miR), en
MicroAverage_F1 (miF1) bij de microaverage methoden en MacroAverage_Precision*
(maP*), MacroAverage_Recall* (maR*) en MacroAverage_F1 (maF1) bij de macroaverage
methoden. In het algemeen geven hoge waarden (dicht bij 1,0) op de onderscheiden
maatstaven goede prestaties weer en lage waarden (dicht bij 0,0) slechte prestaties.

De statistische toetsing.

De statistische toetsing van de verschillen tussen precisie en recall volgens de
microaveraging methode (miP en miR) geschiedt aan de hand van een test waarbij de
volgende aannames worden gedaan:
pa en pb zijn de prestatiescores van classifier A en B.
na en nb zijn het aantal betrokken documenten bij de twee classifiers die worden gebruikt bij
de beoordeling van de prestatie. In het geval van de precisie geldt: n = TP + FP, bij de recall
geldt: n = TP + FN.

Verder geldt: ,

p is het beschouwde deel van de n = na + nb trials. De nulhypothese is pa = pb = p. Een Z-
score wordt berekent met behulp van:

De Z-score, ofwel de gestandaardiseerde vorm van een stochastische variabele X met
verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ, is de afwijking van zijn verwachtingswaarde
uitgedrukt in eenheden van zijn standaardafwijking. Een Z-score van 2 betekent dat de
variabele X een waarde aanneemt die 2 standaardafwijkingen voorbij zijn
verwachtingswaarde ligt. Hier toegepast, bij de toetsing van twee gemiddelde waarden, is de
verwachtingswaarde van het verschil 0 (de nulhypothese).

De verschillen tussen de gemiddelde waarden van de maP*, de maR*, en de maF1 geschiedt
met behulp van de t-toets (bij twee gemiddelden) en een variantieanalyse bij meer dan twee
gemiddelden. Het gaat bij deze laatste om een zogenaamde 2-factoren variantieanalyse met
herhaalde metingen op de factor methode van training (Lineaire Classifier en SVM). De
tweede factor is de Documentrepresentatie of de Klassenfrequentie. De toetsing geschiedt in
alle gevallen steeds tweezijdig. Bij de bespreking van de resultaten wordt steeds de p-waarde
vermeld, dit is de kans dat de gevonden verschillen in de gemiddelde waarden berusten op
toeval. Daarnaast wordt de sterkte van het effect van een factor vermeld met behulp van de

-waarde. In tabel 4.1. staan de waarden van deze maatstaf afgezet tegen een kwalificatie
van de sterkte van het effect.
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Tabel 4.1

Bij de t-toets wordt de sterkte van het effect van de conditie berekend door het verschil tussen
de verwachtingswaarden te delen door de standaarddeviatie van de verschilscores
( ). Een waarde van d = 1 komt dan overeen met een afwijking van 1

standaarddeviatie. Bij de bespreking van de resultaten worden naast de p-waarden ook de d-
waarden gegeven voor de sterkte van het effect.

Tabel 4.2

Trivial rejectors

Een trivial rejector is een classifier die geen enkel document toewijst aan de betreffende
descriptor. Tijdens de training van de classifier wordt een model ontwikkeld dat niet in staat
is bij aanbieding van nieuwe documenten uit een testverzameling een onderscheid aan te
brengen tussen documenten die wel tot de descriptor behoren en die daar niet toe behoren. In
het geval van de trivial rejector wordt geen van de documenten in de testverzameling dus aan
de klasse toegewezen. Dit in tegenstelling tot de trivial acceptor die in een dergelijke situatie
juist alle documenten tot de klasse rekent.

Tabel 4.3. Aantal trivial rejectors, afgezet tegen methode van training en klassenfrequenties
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Dat het voorkomen van trivial rejectors in dit onderzoek van groot belang is geweest moge
blijken uit het overzicht van tabel 4.3. Hierin zijn de aantallen trivial rejectors afgezet tegen
de methode van ontwikkelen van de classifier, en tevens uitgesplitst naar de
klassenfrequenties van de descriptoren. Onmiddellijk valt op dat er meer trivial rejectors zijn
bij de support vector machines dan bij de lineaire classifier. Maar ook dat
documentrepresentatie een belangrijke rol speelt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de
tfidf-representatie verdwijnen de trivial rejectors bij de lineaire classifier bijna helemaal. Daar
staat tegenover dat het aandeel trivial rejectors bij de SVM’s bij de binaire-representatie bijna
45 procent is. Dit neemt af tot 26% bij de tf-representatie en 18% bij de tfidf-representatie.
Toch doen de SVM’s het over het algemeen genomen niet goed op dit punt. Een verklaring
voor de betere prestaties bij tf- en tfidf-representatie zou kunnen liggen in het feit dat deze
representatievormen meer informatie bevatten. Niet alleen het voorkomen van een term wordt
geregistreerd maar ook het aantal keren (tf- en tfidf-representatie), en de documentfrequentie
van de term (tfidf). De rol van de lage klassenfrequentie bij een hoog aantal trivial rejectors is
niet verwonderlijk. Met relatief weinig voorbeelden in de trainingsverzameling is de kans op
het trainen van een succesvolle classifier nu eenmaal kleiner. Maar het grote aantal trivial
rejectors in dit onderzoek levert grote problemen op bij de beoordeling van de mogelijkheden
van automatische toekenning van descriptoren aan documenten.

4.2. Prestaties op basis van de methode waarmee de classifier is getraind.

In figuur 4.4. zijn de prestaties van de classifiers op de testverzameling weergegeven. Voor
de duidelijkheid, de aantallen zijn tot stand gekomen door te sommeren over de drie
representatievormen (binair, tf en tfidf).

Tabel 4.4. Prestaties van de classifiers op de testverzameling

Microaverage criteria

Beschouwen we eerst de prestaties op de microaverage criteria dan valt op dat de SVM beter
presteren dan de LC op de Micro_Average_Precisie. Op de Micro_Average_Recall en de
gecombineerde Micro_Average_F1 presteert de LC beter dan de SVM, hoewel bij de
Micro_Average_F1 het verschil tussen LC en SVM niet groot is..

De verschillen tussen de LC en SVM op de miP en miR zijn significant (p < 0,01). Het
verschil op de miF1 daarentegen niet. De betere prestaties van de SVM op de precisiemaatstaf
worden teniet gedaan door de slechtere prestaties op de recallmaatstaf. Dat roept het beeld op
van de SVM van een ‘voorzichtige’ classifier. Wanneer de SVM een document toedeelt aan
een descriptor dan is dat meestal correct, maar het lijkt er wel op dat de SVM daar veel meer
‘moeite’ mee heeft dan de LC. Dit sluit heel goed aan bij de bevindingen omtrent het
voorkomen van trivial rejectors. Deze kwamen bij de SVM’s veel vaker voor dan bij de LC.
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Bij de LC zien we een classifier die minder ‘moeite’ heeft bij het toekennen van een
document aan een descriptor. Alleen is de toekenning hier vaker incorrect.

Macroaverage criteria

De prestaties op de macroaverage criteria, dus gemiddeld over de afzonderlijke descriptoren,
laten een vergelijkbaar beeld zien. Alleen zijn hier de resultaten over het algemeen nog lager.
Dit laatste is niet verwonderlijk, aangezien nu de prestaties op de descriptoren met slechts een
klein aantal positieve voorbeelden in de trainingset even zwaar meetellen als die op de
descriptoren met een groot aantal van die voorbeelden.

We zien hier dat de SVM het beter doen dan de LC op de maP*-maatstaf (p < 0,001; d =
0,700), maar dat de LC het beter doet dan de SVM op de maR*-maatstaf (p < 0,001; d =
0,625) en de maF1-maatstaf (p < 0,001; d = 0,516). De effecten van de methode van training
(LC of SVM) zijn op alle maatstaven gematigd.

Afweging

Het hangt er van af waar we de meeste waarde aan toekennen, de prestaties gemeten volgens
de microaverage methode of die volgens de macroaverage methode. In het geval dat we
vooral zijn geïnteresseerd in de totale hoeveelheid toekenningen van descriptoren over een
gehele documenten verzameling zal de microaverage methode de meest geëigende methode
zijn. Het moge echter duidelijk zijn dat in dit onderzoek naar de mogelijkheden van
automatische toekenning van descriptoren op een zo een specifiek mogelijk niveau, de
methode van de macroaveraging juist speciale belangstelling heeft. Immers, nu willen we
weten of ook classifiers voor specifieke descriptoren, met weinig voorbeelden in de
trainingsset, nog naar behoren functioneren. Uit de resultaten blijkt dat hier problemen liggen.
Daarom is verdere analyse van de resultaten op zijn plaats.

4.3. Prestaties uitgesplitst naar documentrepresentatie

Op basis van de hoeveelheid informatie die ligt besloten in de verschillende
representatievormen zouden we kunnen verwachten dat de vorm met de meeste informatie
inhoud (tfidf) de beste resultaten laat zien, gevolgd door tf, en daarna de binaire
representatievorm. Hier wordt in herinnering geroepen dat naast de loutere aanwezigheid van
een term in een document de frequentie waarmee de bewuste term voorkomt extra informatie
verschaft. Wanneer we daarnaast ook nog informatie hebben over het voorkomen van termen
in de gehele documentverzameling kunnen we iets meer zeggen over het onderscheidend
vermogen van de aanwezige termen. Dit is altijd de reden geweest voor het onderscheid in de
verschillende representatievormen. Maar in onderzoeksverslagen van tekstclassificatie-
experimenten die in de literatuur zijn te vinden zijn grote verschillen tussen de verschillende
representatievormen zelden gerapporteerd. In figuur 4.5. worden de resultaten getoond,
uitgesplitst naar representatievorm. De genoemde aantallen per categorie komen nu overeen
met het aantal descriptoren.
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Tabel 4.5. Prestaties van de classifiers op de testverzameling uitgesplitst naar
documentrepresentatie

De gegevens van tabel 4.5. duiden op een effect van de representatievorm op de verschillende
prestaties. Bovendien lijkt het dat de effecten verschillen naar gelang de methode die is
gebruikt voor het ontwikkelen van de classifier. Wederom worden eerst de prestaties bekeken
gemeten volgens de microaverage methode.

Microaverage criteria

De prestaties van de SVM liggen bij de precisiemaatstaf bij alle representatievormen hoger
dan bij de LC. Deze verschillen zijn alleen significant (p < 0,05) bij de tf en tfidf.. Dit sluit
goed aan bij de eerdere resultaten. Gemeten over de verschillende representatievormen zijn er
bij de SVM geen noemenswaardige onderlinge verschillen bij de miP waar te nemen. Maar
gezien de verwachtingen is het gedrag van de LC bij deze maatstaf opmerkelijk. De precisie
neemt namelijk af bij een (veronderstelde) toenemende informatie inhoud per
representatievorm.

Bij de recall (miR) daarentegen is een lichte verbetering waar te nemen van binaire-, tf- naar
tfidf-representatievorm. Deze doet zich echter sterker voor bij de LC dan bij de SVM. Hier
lijkt de verwachting wel uit te komen. Wanneer we dan de resultaten over het voorkomen van
trivial rejectors bij de beschouwingen betrekken lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat een
rijkere informatie inhoud leidt tot een betere herkenning van documenten die bij een
descriptor horen. De gecombineerde miF1-maatstaf laat bij de SVM en bij de LC een kleine
verbetering zien bij toename van de informatie inhoud per representatievorm. Bij de binaire-
en bij de tfidf-representatie presteren de SVM en de LC ongeveer gelijk.

Macroaverage criteria

Bij de macroaverage prestatiecriteria is iets soortgelijks te zien. De maP*-maatstaf laat voor
de LC een sterke teruggang zien bij toename van de informatie inhoud van de
representatievorm. Bij de SVM blijft deze nagenoeg gelijk, op hoog niveau, overigens. Naast
een effect voor de methode (p < 0,001; ), en voor documentrepresentatie (p <
0,001; ), is er hier ook sprake van een sterk interactie effect tussen methode en
documentrepresentatie (p < 0,001; ).
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Interactie effecten zijn de uitdrukking van het feit dat het effect van een bron (in dit geval de
methode) niet gelijk is voor een andere bron van variantie in de resultaten (hier dus de
documentrepresentatie). De overeenkomst tussen deze resultaten en die op de
MicroAverage_Precision zijn interessant. Het lijkt er inderdaad sterk op dat de
nauwkeurigheid van de LC terugvalt bij een toename van de informatie inhoud van de
documentrepresentatievorm. Voor een verklaring moeten we wachten totdat we inzicht
hebben op de prestaties van de LC bij de training.

Bij de maR*-maatstaf zien we een verbetering voor beide methoden bij een toename van de
informatie inhoud. De LC doet het wel beter dan de SVM, er is dus weer sprake van een
sterke methode documentrepresentatie interactie ( ). Het effect voor
de methode is sterk (p < 0,001; ). Het effect van de documentrepresentatie is
gematigd (p < 0,001; . De uitkomsten op deze maatstaf gaan in dezelfde richting
als de resultaten op de MicroAverage_Recall, alleen op een veel lager niveau. De reden
daarvoor is gelegen in het feit dat nu de minder goede classifiers veel zwaarder meewegen.

Voor de maF1-maatstaf geldt dat de prestaties van de LC en de SVM beter worden naargelang
de informatie inhoud van de documentrepresentatie toeneemt. Bij de LC is een dergelijke
stijging het sterkst waarneembaar wanneer men de binaire representatievorm vergelijkt met de
tf-vorm. De maF1 prestaties op de tfidf-vorm hebben echter wel te lijden onder de scherpe
terugval in de nauwkeurigheid van deze methode (LC).

Bij de maF1-maatstaf is er dan ook sprake van een gematigd interactie effect tussen methode
en documentrepresentatie (p < 0,001; ), naast een sterk effect voor de methode
alleen (p < 0,001; . Het effect van documentrepresentatie op zich, dus gemeten
over de prestaties van beide methoden, is significant en gematigd (p < 0,001; ).
Bij elkaar genomen kan dus de conclusie worden getrokken dat de documentrepresentatie wel
degelijk een rol speelt.

4.4. Prestaties uitgesplitst naar klassenfrequentie

De MicroAverage_Precisie geeft aan welk deel van alle door de toepassing verrichtte
toekenningen (dus over alle descriptoren) juist is. Descriptoren met een hoge frequentie
spelen daarin een grotere rol dan descriptoren met weinig voorkomens in de testverzameling.
Het is daarom belangrijk om de factor klassenfrequentie, of descriptor frequentie, in de
beschouwingen te betrekken. Wanneer de frequentie van de descriptoren in de
trainingsverzameling afneemt valt te verwachten dat de prestaties van de classifiers op de
testverzameling eveneens afnemen. Dat heeft te maken met het feit dat het model van de
classifier dan wordt gevormd aan de hand van minder positieve voorbeelden. Een
uitzondering geldt wellicht voor de MicroAverage_Precisie. Deze wordt berekend door het
totaal aantal ‘true positives’ in de groep te delen door het aantal ‘true positives + false
positives’, en deze zullen naar verwachting beide dalen. De resultaten uitgesplitst naar de
klassenfrequentie zijn te zien in tabel 4.6. Er zijn 90 descriptoren met een hoge
klassenfrequentie, 79 met een middelhoge klassenfrequentie en 95 met een lage
klassenfrequentie. Hier zijn de aantallen (N) gesommeerd over de drie representatievormen.
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Tabel 4.6. Prestaties van de classifiers op de testverzameling uitgesplitst naar de frequentie
van de descriptoren in de trainingsverzameling.

De gegevens van tabel 4.6 duiden op een effect voor klassenfrequentie, alleen is de richting
van het effect voor de precisie-maatstaven en de recall-maatstaven tegengesteld. De
veronderstelling dat de prestaties afnemen naarmate de frequentie van de descriptoren in de
trainingsverzameling afneemt komt alleen bij de recall-maatstaven uit. Bij de precisie-
maatstaven worden de prestaties juist beter bij afnemende klassenfrequentie. Dit geldt voor
beide methoden.

Microaverage criteria

De miP wordt bij beide methoden beter bij afname van de klassenfrequentie. In het geval van
de SVM is de toename nog sterker dan bij de LC (zie fig. 4.1). Bij lage klassenfrequenties
neemt het aantal descriptor toewijzingen (TP + FP) af. Maar de false_positives nemen nog
meer af dan de true_positives. Bij de SVM is het aantal true_positives altijd veel groter dan
het aantal false_positives. Bij de LC is met name bij de tfidf-representatievorm het aantal
false_positives relatief hoog.

Figuur 4.1 miP gedifferentieerd naar klassenfrequentie

Dat hoge aantal false_positives van de LC classifier bij de tfidf-representatievorm is oorzaak
van de slechte prestaties van deze classifier op de precisiemaatstaven.
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Figuur 4.2 miR gedifferentieerd naar klassenfrequentie

Figuur 4.3 miF1 gedifferentieerd naar klassenfrequentie

De resultaten op de microaverage maatstaven laten zien dat, met uitzondering voor de
MicroAverage_Precisie, de LC het beter doet dan de SVM. Wel is het zo dat de prestaties op
de miF1-maatstaf bij de hoge klassenfrequentie elkaar niet zo veel meer ontlopen, hoewel het
verschil wel significant is (p < 0,05). Op de lage klassenfrequenties combineert de SVM een
hoge miP met een zeer lage miR. Het beeld van een zeer voorzichtige classifier dringt zich
weer op.

Macroaverage criteria

Op de Macro_Average prestatiecriteria zien we vergelijkbare resultaten.

Figuur 4.4 maP* gedifferentieerd naar klassenfrequentie

De maP*-maatstaf, de maatstaf voor de nauwkeurigheid, laat het volgende beeld zien: De
SVM presteert hier bijna maximaal en de LC doet het wat minder. Het effect voor de methode
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is sterk (p < 0,001; ). Het effect voor klassenfrequentie (p < 0,001; is
gematigd. Dit laatste wordt bijna helemaal veroorzaakt door de LC. Wat voor de miP gold
lijkt ook hier te gelden, naarmate de klassenfrequentie afneemt wordt de nauwkeurigheid
groter. Dezelfde verklaring als daar werd gegeven gaat ook hier op. Bij lage
klassenfrequenties is het aantal true_positives gering, maar de false_positives ontbreken bijna
geheel.

Figuur 4.5 maR* gedifferentieerd naar klassenfrequentie

Op de maR*-maatstaf is het verschil tussen LC en SVM iets kleiner, en nu in het voordeel van
de LC. Het effect van de methode is sterk (p < 0,001; ). Het effect van de
klassenfrequentie op zich is vrij sterk . De recall laat ook hier weer
zien dat hier het zwakke punt van de SVM ligt. Ook wanneer de klassenfrequentie hoog is
komt de maR* niet boven de 0,36 uit. Dit is eigenlijk wel zorgelijk omdat we toch behoefte
hebben aan een classifier die een groot aantal documenten dat bij een bepaalde descriptor
hoort als zodanig herkend.

Bij de MacroAverage_ F1 (ma F1) valt op hoe de prestaties gestaag dalen naarmate de
klassenfrequentie lager wordt, het effect van de klassenfrequentie is vrij sterk (p < 0,001;

). De LC doet het hier weer beter dan de SVM (p < 0,001; ).

Figuur 4.6 maF1 gedifferentieerd naar klassenfrequentie
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4.5. Resultaten van het deelexperiment met een sigmoïde kernelfunctie (SVM)

In de bespreking van de resultaten tot nu toe is steeds uitgegaan van een lineaire kernel
functie voor de support vector machines. Omdat de resultaten van de SVM nogal tegenvallen,
maar ook om de mogelijkheden van de SVM’s beter te benutten, is een deelexperiment
uitgevoerd waarbij de documenten in de tf- en de tfidf-representatie zijn onderworpen aan een
training en een test met een sigmoïde kernel functie. De reden voor de beperking tot de twee
genoemde documentrepresentaties is eenvoudig, de binaire representatievorm leent zich niet
voor de sigmoïde transformatie. De reden voor de beperking tot de sigmoïde kernel functie is
een zuiver praktische. De radiale basis kernel functie en de polynomial kernel functie eisen te
veel computertijd van de processor van de gebruikte computer. De resultaten van de
experimenten met de sigmoïde kernel functie worden steeds vergeleken met die van de
lineaire kernel functie. De gebruikte prestatiemaatstaven zijn dezelfde als die van de eerdere
experimenten.

Tabel 4.7. Prestaties van de SVM-classifier op de testverzameling uitgesplitst naar de
gebruikte kernel functie.

De aantallen (N) zijn gesommeerd over 264 voorbeelden met tf-representatie en 264 met tfidf-
representatie. Wat meteen opvalt is dat de resultaten op alle prestatiecriteria slechts weinig
verschillen.

Microaverage criteria

Op de miP doet de methode met een lineaire kernel het een fractie beter dan de methode met
een sigmoïde kernel. Op de miR is de situatie net omgekeerd. De verschillen op de miP en
miR-maatstaf zijn wel significant (p < 0,05). Op de gecombineerde miF1 zijn de
prestatieverschillen niet significant.

Macroaverage criteria

Bij de macroaverage criteria is het beeld min of meer overeenkomstig. Op de maP*-maatstaf,
de maatstaf voor precisie, is de prestatie van de methode met lineaire kernel een fractie beter
(p < 0,001; d = 0,460). Het effect van de keuze van de kernel is gering.
Op de maR*-maatstaf, de uitdrukking voor de mate van recall van de documenten die bij een
bepaalde descriptor behoren, is de prestatie van de methode met de sigmoïde kernel juist iets
beter (p < 0,001; ). Overigens is dit een gering effect.
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Op de gecombineerde maF1-maatstaf doet de methode met de sigmoïde kernel het iets beter
dan de methode met de lineaire kernel. Het verschil is significant, maar het effect is klein (p <
0,001; .
Afweging

Al met al kan gezegd worden dat de verbetering die optreedt in de herkenning van
documenten die bij een bepaalde descriptor horen, bij training met een sigmoïde kernel
functie, voor een deel wordt ingeruild tegen een lagere nauwkeurigheid. Niet direct
bemoedigend, temeer daar de processortijd bij het gebruik van deze kernel met een factor 4
tot 6 toeneemt.

4.6. Resultaten in de trainingsfase van het onderzoek.

Tot nu toe is slechts gekeken naar de resultaten van de classifiers op de testverzameling. Dat
ligt voor de hand want de reden voor het ontwikkelen van een classifier is nu juist gelegen in
zijn toepassing bij nieuw, ongezien materiaal. We willen een classifier gebruiken om aan
nieuwe documenten descriptoren toe te kennen. Wanneer de resultaten van de classifiers op
de testverzameling zeer goed waren geweest zou dit onderzoek zich daartoe ook beperkt
hebben. Maar met de tegenvallende resultaten in het achterhoofd, dringt de vraag zich op hoe
de verschillende ontwikkelmethodes hun uitwerking hebben gehad in de trainingsfase. De
training van een classifier gaat door totdat een bepaald stopcriterium is bereikt. Meestal is dat
het geval wanneer bij voortgaande iteraties van het algoritme geen noemenswaardige
veranderingen meer optreden in termen van correct onderscheiden documentclusters, in
samenhang met de descriptor waarop de classifier wordt getraind.

Wat we in de praktijk moeten doen is aan de ontwikkelde classifier de trainingsverzameling
als testverzameling aanbieden. Dit betekent dat we dan ook voor het beoordelen van het
succes van de training de prestatiecriteria kunnen hanteren die we in de testfase gebruiken. De
achterliggende gedachte bij dit deelonderzoek is de veronderstelling dat slechte resultaten bij
de testverzameling hun oorzaak hebben in slechte trainingsresultaten. Een andere
mogelijkheid zou kunnen zijn dat het materiaal van de trainingsverzameling in zodanige mate
afwijkt van het materiaal in de testverzameling, dat de ontwikkelde classifiers in de
trainingsfase niet generaliseerbaar zijn naar de testverzameling. Dit zou overigens een inbreuk
vormen op de aanname van homogeniteit tussen trainingsverzameling en testverzameling.
Vooralsnog zijn er voor deze laatste veronderstelling geen aanwijzingen voorhanden.

Om de hypothese te toetsen dat slechte resultaten bij de testverzameling samenhangen met
slechte resultaten bij de training, zal worden onderzocht hoe de resultaten op de macroaverage
prestatiemaatstaven bij de training correleren met die bij de test.

Tabel 4.8. Prestaties van de classifiers op de trainingsverzameling na training
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Uit de resultaten blijkt dat de LC na de training beter in staat is dan de SVM om een scheiding
aan te brengen tussen de documenten die wel tot een klasse behoren, en die welke niet tot die
klasse behoren. Dat blijkt vooral uit het feit dat de SVM een groot aantal documenten die wel
tot de klasse behoren indeelt bij de groep van documenten die niet tot deze klasse behoren. Dit
komt tot uiting in de lagere prestaties op de miR en de maR*. Overigens maken beide
methoden (LC en SVM) niet vaak de omgekeerde fout, documenten rekenen tot de klasse
terwijl ze daartoe in feite niet behoren.

Zowel op de microaverage criteria als op de macroaverage criteria is dit duidelijk zichtbaar.
De prestaties van de classifiers op de miP- en de maP*-maatstaf ontlopen elkaar niet veel. Op
de miR- en de maR*-maatstaf daarentegen zijn de verschillen groot.

Dit is steeds het terugkerende beeld. De SVM laten weer een zelfde ‘terughoudendheid’ zien
bij de indeling van een document bij een bepaalde klasse als in de testfase. Met de precisie
van de SVM is het wel goed gesteld, zoals blijkt uit de prestaties op de miP- en maP*-
maatstaf. De LC lijkt in dit deelonderzoek naar de training van de classifiers een redelijke
classifier. Op alle prestatiemaatstaven zijn de scores hoog. Dit blijkt ook nog uit een ander
verschijnsel. In het onderzoek naar de resultaten op de testverzameling is melding gemaakt
van het optreden van trivial rejectors. Hier bij de training van classifiers zou men dit
verschijnsel beter kunnen typeren als mislukte trainingen. Een mislukte training van een
classifier houdt in dat het onmogelijk is gebleken een classifier te ontwikkelen die een
onderscheid kan maken tussen documenten die tot een klasse behoren en documenten die dat
niet doen. Bij de training van de LC komen dit soort mislukte trainingen slechts 6 keer voor,
maar bij de SVM is hun aantal zeker niet te verwaarlozen, zoals in tabel … is te zien.

Tabel 4.9. Trivial rejectors in de trainingsfase

Dat het aantal mislukte trainingen bij lage klassenfrequenties het hoogst is hoeft niet te
verbazen, maar het feit dat hun aantal het kleinst is bij de binaire representatievorm laat zich
moeilijk verklaren. De informatie-inhoud is bij de binaire representatie immers geringer dan
bij de tf- en tfidf-representatie. Het zou dan ook meer voor de hand gelegen hebben dat het
aantal mislukte trainingen bij de binaire representatie hoger zou zijn dan bij de twee andere
representatievormen. Het tegendeel is dus het geval. Maar ook uit het optreden van mislukte
trainingen blijkt weer dat het eenvoudiger is een classifier te ontwikkelen met behulp van het
algoritme voor de lineaire classifier dan met dat voor de SVM.

Nu een beeld is ontstaan van de effectiviteit van de twee methoden in de trainingsfase is het
interessant te kijken naar de relaties tussen de resultaten van de training en de test. De
veronderstelling is immers dat er een positief verband bestaat. Dit positieve verband bestaat er
wel, alleen is het voor de SVM veel sterker en eenduidiger dan voor de LC.
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De vraag of slechte resultaten bij de test samenhangen met slechte resultaten bij de training is
met een onderzoek naar correlaties te beantwoorden. Uit de correlatiematrix tussen de
resultaten op de macroaverage prestatiemaatstaven bij de training en bij de test blijkt dat voor
de SVM het antwoord positief is. Voor de LC zijn de correlaties in het algemeen wat
zwakker, en in het geval van de maP* zelfs geheel afwezig.

Tabel 4.10. Correlaties tussen de macroaverage prestaties op de training en de test

Dit laatste komt er op neer dat bij de LC de prestaties op de precisiemaatstaf bij de training in
feite niets zeggen over de prestaties van de classifiers op deze maatstaf bij de testverzameling.
Het vermoeden bestaat dat de lage precisie van de LC bij de testverzameling veroorzaakt
wordt door het optreden van false positives in het grensgebied van wat wel en niet tot een
bepaalde descriptor kan worden toegewezen. Hiernaar is vluchtig onderzoek gedaan, en het
moet gezegd dat in een groot aantal gevallen de false positives toch redelijk in de buurt
kwamen van een redelijke omschrijving van de inhoud. Grootschalig onderzoek zou zeker op
zijn plaats zijn, ware het niet dat dergelijk onderzoek zeer veel tijd kost en een niet geringe
mate van domeinkennis vereist.

4.7. Enkele opmerkelijke resultaten

In paragraaf 4.4. zijn de resultaten besproken uitgesplitst naar klassenfrequentie. In het
algemeen beantwoorden de resultaten aan de algemene verwachting dat naarmate het aantal
positieve voorbeelden in de trainingsset groter wordt de resultaten ook beter worden. Dat
neemt echter niet weg dat er descriptoren zijn met een hoge klassenfrequentie waarvan de
ontwikkelde classifier slecht presteert. Het omgekeerde komt ook voor, er zijn descriptoren
met een lage klassenfrequentie waarvan de classifier het juist heel goed doet. In het eerste
geval, hoge klassenfrequentie en slechte prestaties, gaat het vaak om descriptoren met een
generiek karakter. Een voorbeeld is de descriptor nervous_system_diseases. Met een
klassenfrequentie van 267 in de trainingsverzameling laat de classifier van deze descriptor in
de testverzameling slechte resultaten zien. Bij de LC komt dit tot uitdrukking in een
verhouding van het aantal false_positives tot het aantal true_positives van 3,85 : 1,0 (gemeten
over alle documentrepresentatievormen). Van enige precisie is hier nauwelijks sprake meer.
Ook de recall van het aantal documenten met deze descriptor valt erg tegen, slechts 49 van de
657 (wederom gemeten over alle documentrepresentatievormen). Bij de SVM komt de slechte
prestatie tot uitdrukking in de verhouding tussen het aantal true_positives en het aantal
false_negatives, namelijk 1 tegen 656 (alle representatievormen). De SVM-classifier voor de
descriptor nervous_system_diseases herkent nagenoeg geen enkel document dat is gelabeld
met deze descriptor.

Het lijkt er op dat de LC en de SVM geen goede relatie kunnen leggen tussen de input en de
output van de met deze descriptor gelabelde documenten. Neemt men de training in
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beschouwing dan klopt dit voor de SVM wel. Op de wijze waarop in § 4.6. de trainingsfase is
beoordeeld kan men ook kijken naar de training van de afzonderlijke classifiers. Dan blijkt dat
bij de SVM geen goed scheidend hypervlak wordt gevonden tussen de positieve en de
negatieve voorbeelden. Bij de LC lukt dat echter wel, weliswaar niet zo goed bij de binaire
representatievorm, maar zeer behoorlijk bij de tf-representatievorm, en ronduit goed bij de
tfidf-representatievorm. Hoe dit zich verhoudt tot de slechte resultaten op de testverzameling
is niet duidelijk. Het zou kunnen dat hier sprake is van overfitting. Maar er moet wel worden
opgemerkt dat het bij het grote aantal false_positives bij de LC vaak gaat om documenten die
men redelijkerwijs wel tot de klasse van de descriptor kan rekenen. Vaak zijn ze gelabeld met
descriptoren die beschouwd kunnen worden als nauwere termen van de betreffende
descriptor.

Het probleem met een generieke descriptor als nervous_system_diseases is dat er veel
nauwere = specifieker descriptoren bestaan die in voorkomende gevallen gebruikt worden en
de generieke descriptor niet. Dat is op zich natuurlijk ook de bedoeling van het specifiek
indexeren van documenten. Maar binnen het machineleren paradigma aan de hand van
voorbeelden uit een trainingsset levert dit toch een probleem op. Immers documenten gelabeld
met een descriptor uit de hoofdgroep van nervous_system_diseases, maar op een lager niveau
in de hiërarchie, worden helaas gezien als een negatief voorbeeld voor de generieke descriptor
wanneer de generieke descriptor niet is toegekend. Neem het voorbeeld van de descriptor
trigeminal_neuralgia. Zijn plaats in de hiërarchie van de MeSH-boomstructuur is in figuur
4.13. weergegeven.

Figuur 4.13. MeSH-boomstructtuur voor descriptor Trigeminal_Neuralgia

Nervous System Diseases [C10]

Cranial Nerve Diseases [C10.292]

Trigeminal Nerve Diseases [C10.292.775]

Trigeminal Neuralgia [C10.292.775.700]

Documenten gelabeld met trigeminal_neuralgia krijgen lang niet altijd een label van
bovenliggende descriptoren De documenten die niet zijn gelabeld met
nervous_system_diseases zijn dan negatieve voorbeelden bij de training van een classifier
voor de descriptor nervous_system_diseases. Dat is merkwaardig. Niet alleen semantisch.
Men moet immers bedenken dat het vectorprofiel van deze documenten evenzogoed met het
label nervous_system_diseases gerelateerd kan worden. Dat de professionele indexeerder hier
specifieker is neemt niet weg dat het klassenlidmaatschap van de generieke klasse
onomstreden is. De SVM kunnen deze tegenstrijdigheden niet onderbrengen in een robuust
model voor de classifier van nervous_system_diseases. Dit blijkt uit het feit dat het bij de
training al mis gaat. De SVM zijn altijd op zoek naar een robuust model volgens het principe
van de structural risk minimization. Hier kan dit model niet gevonden worden.

Maar gelden deze overwegingen dan niet voor de LC? Het lijkt er op dat dit hier in iets
mindere mate het geval is. Ook het algoritme van de LC richt zich op het berekenen van het
hypervlak dat de positieve voorbeelden en de negatieve voorbeelden in de
trainingsverzameling zoveel mogelijk van elkaar scheidt. Bovendien moet de afstand van
eventuele missers tot dit hypervlak zo klein mogelijk gehouden worden, op straffe van een
hoge foutscore. Dat lijkt na verloop van een aantal iteraties, en met een documentrepresentatie
met een grote informatie inhoud, uiteindelijk altijd wel te lukken. Zo blijkt uit de resultaten bij
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de trainingsfase (vooral bij de tfidf-documentrepresentatie). Maar de bruikbaarheid van de
classifier blijkt bij aanbieding van een nieuwe documentenverzameling (de testverzameling)
gering. Dat blijkt uit de resultaten op de testverzameling. De classifier generaliseert
onvoldoende naar een nieuwe verzameling documenten. Het lijkt er op dat de classifier te veel
is gebaseerd op eigenaardigheden uit de trainingsverzameling. In een dergelijk geval spreekt
men van overfitting.

Deze conclusie wordt getrokken na analyse van een aantal soortgelijke gevallen. Descriptoren
waar zich precies dezelfde verschijnselen voordoen zijn generieke descriptoren als
cardio_vascular_diseases en heart_diseases (binnen dezelfde hoofdtak), en eye_diseases. In
veel gevallen blijkt ook dat de classifiers van specifiekere descriptoren onder deze generieke
descriptoren het beter doen dan de classifier van de generieke descriptor. Dit betekent dat
automatische toekenning van descriptoren aan documenten in gevallen waar sprake is van een
hiërarchische ordening van de descriptoren een speciale aanpak vereist. Hoe die aanpak er
mogelijk uit moet zien wordt in het volgende hoofdstuk besproken.

Niet alle classifiers van descriptoren met een lage klassenfrequentie doen het slecht, ook niet
bij de SVM. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de descriptor barrett_esophagus.

Figuur 4.14. MeSH-boomstructuur voor Barrett_Esophagus

Digestive System Diseases [C06]

Gastrointestinal Diseases [C06.405]

Esophageal Diseases [C06.405.117]

Barrett Esophagus [C06.405.117.102]

Met 15 voorbeelden in de trainingsverzameling gaat het om een descriptor met een lage
klassenfrequentie. Op de testverzameling, bij de binaire representatievorm, gedragen de
classifiers (LC en SVM) zich als trivial rejectors. Maar bij de tf- en tfidf-representatievorm
presteren beide classifiers goed. De SVM halen een nauwkeurigheid van 100% bij een
herkenningspercentage van 60 (tf) en 66,67 (tfidf). De precisie van de LC ligt tussen de 89 en
100%, maar de herkenningspercentages van de LC liggen een stuk lager (47 en 53 procent).
Bij de training gaat het bij de LC bij alle documentrepresentaties goed. De SVM laten bij de
binaire documentrepresentatie een model zien dat 8 van de 15 met de descriptor gelabelde
documenten correct weet te scheiden van de andere documenten. Bij de andere
representatievormen zijn dat resp. 13 en 14 documenten. Andere voorbeelden (myxoma,
esophageal_achalasia, marfan_syndrome) laten eenzelfde trend zien. Daarbij is het opvallend
dat de classifier van deze descriptoren bij de binaire representatievorm steeds weer optreedt
als een trivial rejector, terwijl de prestaties bij de andere twee representatievormen steeds
beter worden. Dit soort resultaten maakt dat een eenvoudige regel omtrent een minimale
klassenfrequentie om te komen tot de ontwikkeling van een goede classifier niet te geven is.
Wanneer de documentvectoren van documenten gelabeld met dit soort descriptoren maar
onderscheidend genoeg zijn is er klaarblijkelijk, ook met een relatief klein aantal voorbeelden,
een model voor een classifier te ontwikkelen. Documentrepresentatie lijkt dan wel, vooral bij
de SVM, een doorslaggevende rol te spelen.

Gemeenschappelijk kenmerk van deze descriptoren met een lage klassenfrequentie en een
goede classifier is dat het vrijwel steeds om descriptoren gaat aan de uiteinden van een tak
van de MeSH-boomstructuur (bladeren). Men kan daarentegen niet zeggen dat descriptoren
die een dergelijke positie in de boomstructuur innemen ook altijd goede classifiers geven.
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Veel van deze descriptoren hebben vanwege hun specificiteit te weinig voorbeelden in de
documentenverzameling. Bij vergelijkbare klassenfrequenties doen de classifiers van
descriptoren die een blad vormen aan de MeSH-boom het in de regel wel iets beter dan de
classifiers van descriptoren hoger in de hiërarchie.

Een mooi voorbeeld van dit verschijnsel dat zich soms op verschillende niveaus herhaalt is
dat van de descriptoren: gastrointestinal_diseases, esophageal_diseases, barrett_esophagus,
deglutition_disorders, esophageal_motility_disorders, gastroesophageal_reflux. In fig. 4.15
is een deel van de MeSH-boomstructuur getoond waarin bovengenoemde descriptoren
voorkomen. Elke descriptor wordt weergegeven door een cirkel gelabeld met deze descriptor.
De getrokken pijlen vormen de verbindingen tussen de benoemde descriptoren. De
gestippelde pijlen geven aan dat de betreffende descriptoren opvolgers hebben die nauwere
(specifieker) begrippen omschrijven. Daarbij geeft het aantal pijlen niet het aantal opvolgers
weer.

Figuur 4.15. Enkele opmerkelijke resultaten
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Crest_Syndrome

Esophageal_Spasm_Diffuse

Plummer_Vinson_Syndrome
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Met grijstinten is aangegeven of de descriptoren classifiers hebben die presteren. Wit geeft
aan dat de classifiers niet of nauwelijks presteren. Hoe donkerder des te beter de prestaties.
Drie van de vier presterende classifiers zijn verbonden met descriptoren die een blad vormen
in de boomstructuur. De descriptor esophageal_motility_disorders is een mooi voorbeeld van
een descriptor waarvoor geen classifier kan worden ontwikkeld vanwege de
tegenstrijdigheden die voortvloeien uit het feit dat een groot deel van de documenten gelabeld
met esophageal_achalasia en gastroesophageal_reflux worden beschouwd als een negatief
voorbeeld voor esophageal_motility_disorders. Terwijl het hier toch wel degelijk om
esophageal_motility_disorders gaat.

Dit soort fenomenen is in veel van de deelboomstructuren van de MeSH-boomstructuur terug
te vinden. Dit wijst er op dat het een foute gedachte is om de automatische classificatie op te
vatten als een proces dat zich afspeelt op één niveau. Daarmee wordt bedoeld dat er geen
rekening wordt gehouden met de hiërarchische relaties die er bestaan tussen de descriptoren
van de Medical Subject Headings. Alle descriptoren worden in deze visie als gelijkwaardig en
onafhankelijk van elkaar beschouwd. Semantische relaties worden genegeerd. In hoofdstuk 5
zal worden besproken hoe we een hiërarchie in de automatische classificatie kunnen
inbouwen.

De conclusie moet zijn dat de resultaten van dit onderzoek laten zien dat het wel mogelijk is
om classifiers voor een grote verscheidenheid van descriptoren te ontwikkelen, maar dat het
ook in te veel gevallen niet lukt. Daar komt bij dat de classifiers, op de maatstaven voor
precisie, het in het algemeen redelijk tot goed doen, maar op de recall maatstaven matig tot
slecht. Voor een deel is dat zeker te wijten aan het feit dat er bij de classificatie geen rekening
wordt gehouden met semantische relaties tussen de descriptoren. Het verschil met de
menselijke indexeerders is natuurlijk dat die dit wel doen. Een menselijke indexeerder zal
kiezen voor een specifiekere descriptor wanneer de inhoud van een document daar om vraagt.
Voor deze indexeerder is de relatie met de generiekere descriptor natuurlijk wel duidelijk,
maar hij geeft de voorkeur aan de specifieke descriptor omdat dit naar zijn oordeel in dit
verband de juiste beslissing is. De hier beschreven automatische classifier daarentegen leert
van de voorbeelden die door de menselijke experts worden geleverd, maar is niet in staat
afwegingen als hierboven te maken.
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Hoofdstuk 5. Conclusies en aanbevelingen

Discussie

In het algemeen kunnen we zeggen dat de resultaten van dit onderzoek een wisselend beeld
laten zien. Aangezien in dit onderzoek de support vector machines van begin af centraal
stonden is het logisch dat in deze discussie de grootste aandacht naar de SVM’s uitgaan. Toch
willen we natuurlijk ook nog wel iets zeggen over de lineaire classifier, aangezien deze de
SVM op enkele belangrijke punten heeft overtroefd. Maar we willen beginnen met het
schetsen van een algemeen beeld. Dan moet op de eerste plaats geconcludeerd worden dat de
prestaties in dit onderzoek mager afsteken tegenover die uit de studies van Joachims
[Joachims, T., 1998] en Yang [Yang, Y., 96]. Natuurlijk is de opzet van dit onderzoek op een
groot aantal punten verschillend van die uit eerdere onderzoeken. Het kan geen kwaad de
opzet van dit onderzoek nog eens op een andere manier weer te geven. Het ging in dit
onderzoek om de vraag of de automatische toekenning van descriptoren kan worden
opgeschaald naar een situatie waarin er sprake is van een zeer groot aantal descriptoren, en
waarin aan documenten tegelijkertijd meerdere descriptoren kunnen worden toegekend. Een
situatie zoals afgebeeld in figuur 5.1. Een pijl vanuit een document naar een descriptor staat
voor de toewijzing van dat document aan die descriptor.

Figuur 5.1.

In een situatie als in figuur 5.1. lijkt het als of de descriptoren geen onderlinge semantische
relaties hebben. Of dat ook in werkelijkheid zo is kan waarschijnlijk niet op voorhand worden
gezegd. Feit is wel dat de modellen voor automatisch leren die zijn gebruikt in dit onderzoek
het beste met een situatie kunnen omgaan waarin de descriptoren onafhankelijk van elkaar
zijn. De werkelijke situatie met de MeSH-descriptoren is echter heel anders en komt meer
overeen met de situatie uit figuur 5.2. De MeSH is een thesaurus waarin de descriptoren in
een hiërarchisch verband zijn geordend. Zo komen er generieke descriptoren in voor, met
daaronder meer specifieke descriptoren. Deze laatste vormen een soort verbijzondering van
het begrip waarvoor de generieke descriptor staat. De descriptoren staan in figuur 5.2. in een
hiërarchisch netwerk afgebeeld en zijn gelabeld met hoofdletters (hoofdcategorieën) en kleine
letters (voor elk niveau in de hiërarchie op de betreffende positie).
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Figuur 5.2.

Voor de overzichtelijkheid is hier nog afgezien van het feit dat een descriptor op een lager
niveau in de MeSH-hiërarchie ook meer algemenere descriptoren als bredere term kan hebben
(dus kan behoren tot meerdere takken van de boom). Wanneer elk document dat is gelabeld
met een bepaalde descriptor ook gelabeld zou zijn met de descriptoren hoger in de betreffende
tak, dan zouden we het classificatieproces van boven naar beneden kunnen afwerken. We
zouden dan kunnen beginnen met het trainen van een classifier voor de descriptoren A en B.
Met gebruikmaking van alle documenten in de trainingsverzameling die gelabeld zijn met A,
zouden we dan een classifier kunnen trainen voor de descriptoren Ab en Ac, en zo verder.

Echter, de toekenning van de descriptoren door de experts is niet geschied op deze wijze.
Documenten die zijn gelabeld met descriptor Abx zijn meestal niet gelabeld met descriptor
Ab, laat staan A. We hebben zelfs betoogd dat dit in het algemeen wordt gezien als een
onwenselijke praktijk bij de toekenning van descriptoren. Willen we echter onderzoeken of
automatische classificatie van een dergelijke documentenverzameling toch mogelijk is, dan
moeten we alle descriptoren als gelijkwaardige klassen beschouwen. We halen de hiërarchie
uit de verzameling descriptoren en beschouwen elke descriptor afzonderlijke tegenover de
rest. Deze situatie laat zich goed illustreren met figuur 5.3. De hiërarchische structuur die
bestaat tussen descriptoren is als het ware platgeslagen. Het verschil met toekenning van
descriptoren aan documenten als resultaat van menselijke intellectuele arbeid is wel erg groot
geworden.
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Figuur 5.3.

Dat laatste is in een onderzoek naar automatische classificatie van documenten niet te
voorkomen, maar het probleem is dat de aldus ontstane situatie zich ook niet meer goed leent
voor het machineleren paradigma. Dat paradigma gaat er namelijk van uit dat de te
onderscheiden klassen eigen karakteristieke patronen, vectorprofielen, hebben die tijdens de
training herkend kunnen worden. Tijdens de training moet een relatie worden gelegd tussen
die profielen en de toegekende descriptoren. Wanneer de descriptoren in figuur 5.3. zich
werkelijk op één niveau zouden bevinden, en semantisch min of meer onafhankelijk van
elkaar zouden zijn, dan is de toepassing van deze technieken geëigend. Maar de descriptoren
zijn niet zo onafhankelijk als in het model wordt gesuggereerd.

Waren deze problemen dan niet te voorzien, en is het onderzoek dan niet van begin af aan op
verkeerde vooronderstellingen gebaseerd? Achteraf is het niet moeilijk om deze conclusie te
trekken, maar er kan worden tegengeworpen dat het onderzoek naar tekstclassificatie met
behulp van SVM’s nog jong is. Nog niet eerder is onderzoek gedaan naar automatische
classificatie van documenten op een wijze zoals in dit onderzoek. Bij eerder onderzoek
waarbij gebruik is gemaakt van de Ohsumed-verzameling beperkte men zich meestal tot
enkele hoofdcategorieën van descriptoren. De resultaten van deze onderzoeken
rechtvaardigden zeker dat we zouden gaan kijken of we verder zouden kunnen gaan. In dit
onderzoek is dat gedaan, doordat is onderzocht of het ook mogelijk is documenten gelabeld
met zeer specifieke descriptoren automatisch te classificeren. Hoewel de hiërarchische
structuur van de MeSH descriptoren verzameling een gegeven is, was niet op voorhand
bekend hoe gevoelig SVM’s zijn voor semantische verwevenheden/connotaties tussen
descriptoren. Bekend was dat SVM’s robuust zijn waar het gaat om de featureruimte van
documentvectoren. In de literatuur wordt het gebruik van SVM’s in het tekstclassificatie
onderzoek niet alleen aangeraden omdat de SVM’s ongevoelig zijn voor de grote
dimensionaliteit van de inputruimte. Ook het gegeven dat de termen in het vocabulaire van de
featureruimte vaak semantische overeenkomsten vertonen, het voorkomen van woorden met
gelijksoortige betekenissen, wordt vaak aangehaald als een reden om gebruik te maken van
SVM. Deze eigenschappen van de SVM maakt uitgebreide voorbewerking van de input
overbodig.
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Uit de resultaten blijkt dat het heel goed mogelijk is om redelijke classifiers voor een groot
aantal descriptoren te ontwikkelen. Dit deel van de oorspronkelijke onderzoeksvraag kan dan
ook positief beantwoord worden. Maar er ontstaan grote problemen wanneer we geen
rekening houden met hiërarchische relaties tussen de descriptoren. Menselijke experts gaan
bij het toekennen van descriptoren juist wel uit van deze hiërarchische relaties. Wanneer een
document een bepaald fenomeen als onderwerp heeft, dan kan de expert kiezen tussen een
specifieke beschrijving of een meer generieke beschrijving. Hoewel de richtlijnen bij de
toekenning van descriptoren duidelijk uitgaan naar het gebruik van specifieke termen, kan de
expert op basis van de inhoud zijn keuze bepalen. Hij weegt dus wel degelijk af welke
descriptor de inhoud van het document het dichtst benadert. De afweging kan ook worden
gemaakt of met de descriptor het specifieke aspect, of juist de globale inhoud wordt
omschreven. Dit is natuurlijk afhankelijk van de inhoud van het document. In beide gevallen
vertonen de descriptoren een semantische relatie met elkaar, maar aan de expert is de keuze
waar hij de nadruk op legt. Op dit punt legt de algoritmische benadering van een toekenning
van descriptoren op basis van de termen/woorden die in het document voorkomen het af.

Kunnen we uit dit alles nu afleiden dat automatische toekenning van descriptoren alleen, met
een zekere mate van betrouwbaarheid, mogelijk is bij globale indelingen? Uit de resultaten
van het onderzoek blijkt dat dat niet het geval is. Ook voor zeer specifieke descriptoren
kunnen classifiers worden ontwikkeld. In dit onderzoek gebeurde dit met gebruikmaking van
alle documenten. Het ligt voor de hand dat dit zelfs beter zou gaan wanneer we bij de training
alleen nog maar gebruik zouden maken van documenten die zijn gelabeld met descriptoren
die behoren tot dezelfde tak (of hoofdtak) als die van de betreffende descriptor. Een
hiërarchische benadering zou bij de training van de classifiers voor de hand liggen.

Aanbevelingen

Een aanbeveling voor verder onderzoek op het gebied van automatische classificatie van
wetenschappelijke documenten met gebruikmaking van descriptoren uit een thesaurus gaat in
de richting van een dergelijke hiërarchische benadering. Nemen we het voorbeeld uit figuur
5.2. dan gaan we eerst met gebruikmaking van de gehele trainingsverzameling een classifier
ontwikkelen voor de descriptoren A en B. Vervolgens wordt deze trainingsverzameling
opgedeeld in deelverzamelingen van documenten gelabeld met A en met B. De
deelverzameling A wordt gebruikt voor het ontwikkelen van classifiers voor de descriptoren
Ab en Ac, en de deelverzameling B voor classifiers voor de descriptoren Be en Bf. Deze
stappen worden steeds herhaald totdat de laagste niveaus van alle takken zijn bereikt, en er
voor elke descriptor een classifier is ontwikkeld.

Bij de aanbieding van een nieuwe verzameling documenten wordt deze eerst aangeboden aan
de classifier voor descriptor A en daarna aan die voor B. Documenten die door de applicatie
worden ingedeeld bij A gaan dan verder met de test voor de descriptoren Ab en Ac.
Documenten ingedeeld bij B gaan op hun beurt verder met de classifiers voor Be en Bf. In de
enkele gevallen dat een document wordt ingedeeld bij A en B worden deze documenten langs
beide takken geleid (totdat de classificatie op een descriptor faalt). Hoewel dit concept zeer
logisch lijkt zitten er toch wel haken en ogen aan. Een dergelijk model werkt misschien goed
bij echte bomen, maar de hiërarchische structuur van een thesaurus is meestal geen zuivere
boom. Een (descriptor) knooppunt kan namelijk meerdere ouders hebben. Op zich is dat niet
zo bezwaarlijk, ware het niet dat we in de trainingsverzameling op zoek moeten gaan naar de
descriptoren die als ouder fungeren van de descriptoren die door de expert aan een document
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zijn toegekend. Dus stel dat aan een document door de expert de descriptor Abya is
toegekend. In de fase van voorbewerking van het trainingsmateriaal moeten aan dit document
de descriptoren Aby, Ab en A worden toegekend. Pas dan kan de gehele trainingsprocedure
gevolgd worden. Gezien het feit dat aan één document wel vaak 10 descriptoren worden
toegekend wordt dat voor een grote documentenverzameling een hele operatie. Maar het
wordt pas echt gecompliceerd wanneer we hierbij verschillende takken van de boom moeten
doorlopen omdat een descriptor tot meerdere takken behoort. Het voorbeeld van de descriptor
Sarcoma,_Kaposi uit de MeSH illustreert dit. Zie fig. 5..4.

Figuur 5.4.

Waar het bij deze hiërarchische benadering van automatische classificatie op aan komt is een
uitvoerige voorbewerking van de trainingsverzameling, en daarnaast een zorgvuldige
administratie van de documenten die bij bepaalde descriptoren behoren. Hoogstwaarschijnlijk
ontkomen we dan ook niet aan beslissingen om de trainingsverzameling toch enigszins te
herstructureren in de vorm van een echte hiërarchische boom.

In de literatuur komen we ook wel eens de suggestie tegen om de featureruimte van de input
af te beelden op een zogenaamd globaal vocabulaire. Dit werkt als volgt. Uitgaande van fig.
5.2 gaan we een apart vocabulaire vaststellen voor de documenten gelabeld met A (of zijn
nakomelingen) en voor de documenten gelabeld met B. Daarmee hopen we termen die horen
bij documenten gelabeld met A te kunnen onderscheiden van termen die horen bij
documenten gelabeld met B. Voor de training van de classifiers voor de opvolgerdescriptoren
maken we dan alleen gebruik van die termen als vocabulaire voor de vectorruimte van de
input. In dit onderzoek is een klein experiment gehouden waarbij deze methode van de
globale vocabulaires werd toegepast. Hierbij nam de featureruimte soms met meer dan 50%
af. Helaas had dit altijd een sterk negatief effect op de prestaties van de classifiers. Hoewel bij
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deze proefexperimenten geen hiërarchische benadering was gekozen, en er daarom niet veel
gezegd kan worden over toepassing van deze techniek bij werkelijke hiërarchische SVM’s
waren de resultaten dusdanig, dat het leek alsof we een kritische ondergrens van de
featureruimte voor dit soort materiaal (Ohsumed-verzameling) hadden bereikt.

Natuurlijk blijven de ontwikkelingen op het gebied van de SVM’s doorgaan. Zo hebben we
gezien dat er SVM’s worden ontwikkeld die ‘echte’ multiclass classificatietaken aankunnen
[Li, Z., 2004]. Dat wil zeggen dat een multiclass classificatietaak niet meer hoeft te worden
opgedeeld in singleclass classificatietaken. Het is goed voorstelbaar dat deze SVM’s in taken
waar een relatief klein aantal klassen worden onderscheiden zeer bevredigende resultaten
laten zien. We kunnen ons dan ook voorstellen dat deze SVM’s in een hiërarchisch
gestructureerde classificatietaak op verschillende niveaus kunnen worden ingezet. Maar in een
directe classificatietaak met een groot aantal descriptoren zijn deze SVM’s waarschijnlijk
minder bruikbaar.

Tot slot zou de conclusie misschien ook kunnen zijn dat automatische classificatie van
tekstdocumenten op een dergelijk specifiek niveau, met descriptoren georganiseerd in een
complexe hiërarchie als de MeSH, niet meer voor alle descriptoren mogelijk is. Feit is in ieder
geval wel dat de techniek van de SVM’s die zeer goede resultaten laat zien in
classificatievraagstukken met een relatief klein aantal categorieën, zonder duidelijke
hiërarchische structuur, beduidend minder presteert wanneer het aantal categorieën toeneemt
en deze ook onderlinge semantische verbanden vertonen.

Wat in het algemeen is gezegd over automatische classificatie van een documentverzameling
met descriptoren in een duidelijk hiërarchisch verband gaat ook op voor de lineaire classifier.
Maar bij de lineaire classifier viel op dat de prestaties op de recall beter waren dan die van de
SVM. Daarentegen schoot deze classifier bij de precisie tekort. Dat laatste zou misschien het
gevolg kunnen zijn van een al te strenge beoordeling. Er is nu eenmaal een gradatie in de
beoordeling van ‘foute’ toekenningen mogelijk. Een beoordeling van de toekenningen, anders
dan die van de overeenkomst tussen die van de expert en de machine, is een tijdrovende
aangelegenheid. Bovendien vergt deze ook een grote mate van domeinkennis bij de
beoordelaar. In een onderzoek als dit, met grote documentverzamelingen, is daarvoor niet de
tijd en de kennis aanwezig geweest. Maar we zouden in een praktijksituatie, waarin
automatische classificatie van documenten ondersteunend is ten behoeve van de handmatige
toekenning door experts, de experts een beoordeling kunnen laten geven van de toekenningen
door de machine. Het zou niet ondenkbaar zijn dat de experts het relatief grote aantal false
positives bij de LC dan anders waarderen (meer in overeenstemming met de inhoud van het
document) dan nu in dit onderzoek is gebeurd.
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