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S A M E N VAT T I N G

Handschriftherkenning is een actief onderzoeksgebied, ondanks
het feit dat tegenwoordig de meeste tekst digitaal geproduceerd
wordt. Grote hoeveelheden handgeschreven teksten zijn opgesla-
gen in archieven zoals het Kabinet van de Koning in het Nationaal
Archief. Vaak zijn dit manuscripten die in ouderwetse, lastig te
lezen, handschriften zijn geschreven. Het zoeken naar, en vinden
van, relevante pagina’s is een handmatig en tijdrovend proces.

In het vakgebied van handschriftherkenning gebruiken veel on-
derzoekers standaard datasets voor het ontwikkelen en ver-
gelijken van hun patroonherkennings- en machine learning-
technieken. Deze datasets zijn echter doorgaans voorbewerkt,
en niet te vergelijken met de kwaliteit van de historische, hand-
geschreven collecties in de archieven en nationaal bibliotheken.
Wanneer de technieken uit het vakgebied worden toegepast op
dit soort moeilijk materiaal, komen een aantal verborgen aanna-
mes naar voren die vaak door de onderzoekers gedaan zijn. Deze
aannames worden onderzocht in dit proefschrift, samen met een
aantal uitdagingen die naar voren kwamen bij het toepassen van
machine learning-technieken in een grootschalige zoekmachine
voor historische documenten: Monk.

Een van de aannames is dat het proces van handschriftherken-
ning vaak als lineair wordt beschouwd, bestaande uit het extrahe-
ren van kenmerken en machine learning1. Onderzoekers gaan er
over het algemeen van uit dat er al een “grondwaarheid” (Ground
Truth) beschikbaar is. Het maken en beheren van zo’n dataset
maakt daarom vaak geen deel uit van het proces. Een onderdeel
van dat maken van een dataset is het labelen (plaatjes voorzien
van labels die aangeven welk woord er geschreven staat). Het

1 Segmentatie en andere voorbewerkingsstappen worden in dit proefschrift niet
expliciet behandeld
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was een uitdaging om het labelingsproces te integreren in de
bouw van een zoekmachine. Het regel voor regel annoteren is
niet ideaal: men zoekt doorgaans niet op een volledige tekstregel.
Bovendien wordt het volledige potentieel van een geı̈ntegreerd
model niet benut als er pagina voor pagina, regel voor regel
geannoteerd wordt. Daarom stellen we een aanpak voor die
op datamining is gebaseerd en gebruik maakt van een “hit list”
interface om labels per woordbeeld te verzamelen.

Een datamining-benadering voor het labelen van afbeeldingen
maakt het voor mensen mogelijk om direct impact te hebben
op de prestaties van het volledige handschriftherkenningsproces
(zoals afgebeeld in Figuur 1.6 op pagina 10). er zijn verschillende
aspecten waar mensen een impact kunnen hebben op het proces:
(a) Op de machine learning-methoden, (b) op de feature enginee-
ring en (c) op het verzamelen van labels. Deze aspecten worden
in elk van de hoofdstukken van dit proefschrift onderzocht. Voor
elk aspect hebben we gekeken naar de problemen die naar voren
kwamen bij het bouwen van een zoekmachine. Het doel was
om de hoofdvraag te beantwoorden: Waar kan men de meeste
impact hebben op de kwaliteit van de resultaten van een zoek-
machine voor historische handgeschreven documenten: Door
het verbeteren van de machine learning-methoden, de feature
engineering-methoden of de label collectie-methoden?

Hoofdstuk 2

Dit hoofdstuk is gebaseerd op
van Oosten, J.-P. and Schomaker, L. (Submitted). Examining
common assumptions about the convergence of the
Baum-Welch training algorithm for hidden Markov models.
Journal of Machine Learning Research

In Hoofdstuk 2 hebben we een aantal aannames bestudeerd
die betrekking hebben op het Machine Learning-aspect van
het handschriftherkenningsproces. We waren in het bijzonder
geı̈nteresseerd in de aannames over convergentie in de trai-
ningsalgoritmen voor Hidden Markov Models (HMMs), aan-
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gezien HMMs zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in hand-
schriftherkenning. De belangrijkste aannames die onderzocht
zijn in dit proefschrift hebben betrekking op het feit dat de Baum-
Welch-trainingsmethode naar een lokaal optimum convergeert.

De eerste onderzochte aanname is dat hoe dichter het model
bij een globaal optimum ligt, hoe beter het zal presteren. Dit
was bestudeerd door data te genereren met een bekend globaal
optimum, en veel verschillende modellen te laten trainen op
deze gegenereerde data. Zo konden we de afstand tussen de
getrainde modellen en het globale optimum meten, evenals de
prestatie in termen van log-likelihood. Verrassend genoeg heeft
dit experiment ons laten zien dat de (χ2) afstand tot het globale
optimum geen goede voorspeller is van de likelihood van een
getraind model. Men zou verwachten dat modellen die dichterbij
het globale optimum komen ook een betere prestatie zouden
hebben.

De andere aanname die in Hoofdstuk 2 is getoetst, is dat model-
len die al dicht bij het globale optimum liggen (Baum-Welch start
met een willekeurig gekozen startpunt en optimaliseert vanaf
daar), ook dicht bij het globale optimum zullen komen te liggen.
We vonden echter dat het moeilijk is voor modellen om zonder
hulp te convergeren naar een punt dichtbij het globale optimum.

Hoofdstuk 3

Dit hoofdstuk is gebaseerd op
van Oosten, J.-P. and Schomaker, L. (2014a). A reevaluation and
benchmark of hidden Markov models. In Frontiers in
Handwriting Recognition (ICFHR), 2014 14th International
Conference on, pages 531–536. IEEE

Hoofdstuk 3 gaat verder met onderzoek naar HMMs, maar met
een focus op de essentiële elementen van de modellen. We waren
vooral geı̈nteresseerd in de relatie tussen de state transition-kansen
die de temporale aspecten modelleren, en de observation-kansen
die de vormkenmerken per state modelleren. De belangrijkste
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aanname die in dit hoofdstuk aan bod komt is dat de temporale
structuur ongeveer even belangrijk is als de feature-representatie.

We hebben de relatie tussen de twee delen van de modellen
bestudeerd door wederom data te genereren, dit keer met een
bepaalde temporele structuur, en modellen te trainen op deze
data. Deze structuur zou in de state transition-kansen van het
getrainde model aanwezig moeten zijn. Echter, de experimenten
in Hoofdstuk 3 laten zien dat de structuur niet overduidelijk te-
ruggevonden kan worden. Een ander experiment in Hoofdstuk 3

verwijdert de temporele relatie tussen states om te kijken of de
prestaties voor een classificate-taak achteruit gingen. Opmer-
kelijk genoeg gingen de prestaties niet zo drastisch omlaag als
verwacht.

De belangrijkste conclusie die we uit deze experimenten kun-
nen trekken is dat de observatie-kansen een grotere impact op
de modelprestaties hebben dan de transitie-kansen. Dit bete-
kent, in relatie tot onze globale onderzoeksvraag, dat feature
representatie in het bijzonder aandacht verdient.

Hoofdstuk 4

Dit hoofdstuk is gebaseerd op
van Oosten, J.-P. and Schomaker, L. (2014b). Separability versus
prototypicality in handwritten word-image retrieval. Pattern
Recognition, 47(3):1031–1038

In Hoofdstuk 4 tenslotte richten we onze aandacht op het labe-
lingsaspect van het handschriftherkenningsproces. We beschou-
wen het als een essentieel onderdeel van het proces en integreren
het expliciet in een iteratief proces. De hitlist-interface wordt in
dit hoofdstuk geı̈ntroduceerd. Deze helpt door een sneeuwbalef-
fect bij het verzamelen van een grote hoeveelheid trainingsdata
(dat wil zeggen, een aanvankelijk klein aantal labels kan op den
duur steeds meer labels verzamelen). Een hitlijst wordt samen-
gesteld door woorden in verschillende lijsten te classificeren en
vervolgens elke lijst te rangschikken (ranking). We kwamen er-
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achter dat je niet kunt aannemen dat een goede classifier ook een
goede rangschikking kan maken.

Met betrekking tot labeling ontdekten we dat het belangrijk is
om de constructie van een dataset als onderdeel van het proces te
beschouwen en menselijke annotatoren te integreren in een conti-
nue leercyclus. Een implicatie van Hoofdstuk 4 is dat men moet
afwisselen tussen classificatie en rangschikking, en verschillende
methoden moet gebruiken die zijn geoptimaliseerd voor elke
subtaak. Beschouw bovendien de specifieke classificatie- en rang-
schikkingsmethoden niet als vaststaand. Het is nodig om deze
af te wisselen, bijvoorbeeld als de huidige methode niet genoeg
nieuwe labels oplevert om het momentum vast te houden. De
uiteindelijke conclusie hieruit is dat het handschriftherkennings-
proces geen statisch proces is, of een enkel trainingsmoment,
maar constant onderhoud nodig heeft.

Discussie

Tot slot bespreekt dit proefschrift de menselijke betrokkenheid
bij het handschriftherkenningsproces vanuit drie verschillende
invalshoeken: In het ontwerp van de machine learning-methoden,
het ontwerp van feature extraction-methoden en representaties,
en het labelen. De Hoofdstukken 2 en 3 gaan voornamelijk
over aannames rond machine learning- en feature extraction-
methoden, terwijl het belangrijkste onderwerp in Hoofdstuk 4

het omgaan met een veranderende dataset is, vooral als er continu
labels worden toegevoegd.

De belangrijkste methode om de aannames bij het gebruik van
HMMs te onderzoeken is het genereren van data uit bekende
modellen, en om te bestuderen wat er tijdens de training in de
modellen gebeurt. Vanuit een globaal perspectief kijken wat er
gebeurt in lokale (gradient descent) processen is een methode die
kan worden gebruikt om ook andere machine learning-methoden
te bestuderen, zoals neurale netwerken. Als de modellen zelf
kunnen worden gebruikt om data te genereren, is het relatief
eenvoudig om het getrainde model te vergelijken met het globale
optimum.
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Het grotere thema in dit proefschrift gaat over het idee dat we het
handschriftherkenningsproces als een dynamisch proces moeten
beschouwen. In het Monk-systeem komt dit tot uiting in een
flexibele hitlijst-interface. Hoewel de hitlijstmethode in dit proef-
schrift alleen wordt toegepast op handgeschreven woorden, zijn
we van mening dat deze vorm van actief leren relevant is voor
machine learning in het algemeen. Idealiter wordt het gunstige
effect van een labelingshandeling zo snel mogelijk door de gebrui-
ker ervaren. Dit creëert een sneeuwbaleffect in de feedbackloop
en leidt tot een breed gelabelde dataset. Een ander voordeel van
de hitlijst-interface is dat het exploratie mogelijk maakt. Het ge-
bruik van verschillende classificatie- en rangschikkingsmethoden
is nuttig wanneer het toevoegen van labels stagneert.

Het is van cruciaal belang voor alle machine learning-methoden
om over de juiste gelabelde data te beschikken. Daarom is het
framework dat beschreven is in dit proefschrift relevant voor alle
toepassingen van machine learning, zowel in de academische
wereld als ook in de industrie. Het advies van dit proefschrift is
daarom om te investeren in een systeem om meer en betere labels
te krijgen en om dit framework op te nemen in elke toepassing
van machine learning.
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