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INLEIDING & MOTIVATIE
• Online platformen blijken een toegankelijk medium
1,
2
om suïcidale gedachten te uiten
• Moderatoren kunnen niet alle berichten manueel nakijken
• Voor goede preventie (op tijd en gepast):
nood aan automatische moderatorondersteuning
3
zoektermen
• Filteren met
is problematisch :
- veel irrelevante hits (lage precisie)
- enkel expliciete berichten (lage recall)
• De aanpak in AMiCA: elk bericht analyseren
en classificeren met een zelflerend model

AUTOMATISCH DETECTIESYSTEEM
Detectietaken
Op basis van het annotatieschema werden 2 taken gedefinieerd:
1. Relevantie: detectie van berichten over zelfdoding
2. Ernst:
detectie van berichten met een ernstige
suïcidale dreiging

Experimentele opzet
• Model: SVM (linear, polynomial & sigmoid kernels)
• Features: woord- en lettersequenties, topic models,
termenlijsten, polaritieitslexicons, capitalisatie en named
entity-informatie
• Featureselectie en hyperparameteroptimalisatie met
genetisch algoritme
• 10-fold crossvalidatie op trainingscorpus
• Foutenanalyse en schaalbaarheidexperimenten op
achtergrondcorpus

Resultaten
Relevantie:
• goede performantie:
F1-score van 92.55%
• precisie en recall
in balans

DATA
Corpus
• Forum- en blogberichten van sociale netwerksite Netlog
• 300.000 in achtergrondcorpus
• 10.000 in trainingscorpus, waarvan 1040 over suïcide

Annotatie
• Schema ontwikkeld in overleg
met Centrum ter Preventie van
Zelfdoding
• Corpus geannoteerd door staf
en vrijwilligers van CPZ

Relevance"
o
o
o
o

1040 posts
total

82% relevant
2% suicide in other sense
12% used as a hyperbole
5% unrelated

851 positive
instances for the
relevance task

Post content"
500

o 9% fiction
o 5% joke
o 86% other

Genre"
579

o 68% personal
o 28% journalistic
o 4% informative

Subject"

Severity"

o 38% author only
o 49% other person only
o 11% both
o 2% instigation
Other person:
o 45% friend/relative
o 27% celebrity
o 46% generic

o 8% high risk: concrete suicide plan
o 47% intermediate risk: suicidal thoughts
o 45% low risk: no suicidal thoughts

257 positive
instances for the
severity task

EVALUATIE
Schaalbaarheid
Beide systemen schalen goed naar
datasets met grote skew
• nauwelijks valse positieven
• valse negatieven bij impliciet
taalgebruik
• systeem bruikbaar
in realistische online setting

Valorisatie
Experiment: werken moderatoren sneller en preciezer met systeemhulp?
• 7 moderatoren (3 met, 4 zonder hulp van systeem)
• 1000 forumberichten, 75 suïcidaal
• Taak: duid suïcidale berichten aan waarop een reactie nodig is
• 60 minuten, evaluatie doorheen de tijd

Resultaten:
• bij beperkte tijd (20
Ernst:
min) zorgt systeem
• moeilijkere taak:
voor verdubbeling van
F1-score van 69.04%
• vooral sterke precisie (ca. 80%) F1-score
• effect zou sterker zijn
bij grotere skew
• individuele verschillen
tussen moderatoren
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