
AI News, Caught in your own web, Semantic Web 
Reasoning by Swarm Intelligence 

Nummer 4
Jaargang 4 
Juni 2010



Colofon
Inhoud

Hier een mooie titel

AI news

Van tekst naar tekst
Antal van den Bosch

Caught in your own web
Daan van den Berg

Semantic Web Introduction
Joris de Ruiter

The emergence of  self-organising algorithms for the 
Semantic Web
Christophe Guéret

Semantic Web Reasoning by Swarm Intelligence
Kathrin Dentler

Van Collectief  tot Intelligentie
Martijn Schut

Agenda
 
Column
Jaap Oosterbroek

Sentiment Analyse
Dennis Lokkers

Advertentie VU

4

6

10

13

14

17

22

24

25

26

28

Hoofdredactie: Joris de Ruiter
Eindredactie: Joris de Ruiter, Frido 
Emans
Penningmeester: Jasper van Turnhout
Lay-out: Jasper van Turnhout

Redactieleden:
VU: Joris de Ruiter, Frido Emans
UvA: Jasper van Turnhout
UM: vacant
RUG: Theije Visser
RU: Yuen Fang
TUD: vacant
UU: Bram de Beer, Magda Kowalczuk

Voor de totstandkoming van dit nummer 
danken wij: Antal van den Bosch, Daan 
van den Berg, Christophe Guéret, 
Kathrin Dentler, Jaap Oosterbroek, 
Dennis Lokkers

Content voor de volgende Connectie 
dient voor 15 augustus gemaild te zijn 
naar: hoofdredactie@deconnectie.com

Vragen, opmerkingen en suggesties 
kunnen te allen tijde gemaild worden 
naar: hoofdredactie@deconnectie.com

Kijk ook eens op onze website:
http://www.deconnectie.com

De Connectie is een landelijk AI 
blad voor studenten en andere 
geïnteresseerden. De Connectie wil 
AI-studenten laten zien wat AI is in 
de breedste zin van het woord door 
het publiceren van artikelen over AI-
onderzoek, AI-stages, AI-bedrijven, 
AI-nieuws en andere AI-gerelateerde 
dingen. 
Wilt u adverteren in De Connectie?
Mail voor meer informatie en prijzen 
naar hoofdredactie@deconnectie.com

Oplage: 1100
Dit nummer is tot stand gekomen 
dankzij de opleidingen AI aan de RuG, 
UvA, UM, UU, RU, TUD en de VU.

KvK Utrecht 30211962
ISSN: 1871-3807

Voorkant: Joris de Ruiter

Redactieadres:
Stichting AI-blad De Connectie
Uilenstede 254-1768  
1183AR Amstelveen

Marketing/advertenties: 
Joris de Ruiter
+31 (0)6 41 05 6179
Joris@deconnectie.com

Abonnementen:
Jaarabonnement (4 nummers): €10,00
Losse nummers: €2,50 
(prijswijzigingen voorbehouden)

Voor aanvraag:
http://www.deconnectie.com



3

De Connectie
nummer 4, jaargang 4, Juni 2010

Hier een mooie titel
Van de redactie

In je zoektocht naar een speciale Star Wars dvd box voor je broertjes verjaardag, eentje met een vierde 
bonus disc in een zilveren box, vraag je je ineens af  waarom er geen slimme webagent is die dit voor 
je kan doen. Een klein programmaatje wat internetwinkels afstruint op zoek naar de beste deal en de 
hoogste kwaliteit. In een semantisch web had dit zo gekund, dan zouden programma’s begrijpen wat 
ze lezen. Het had er al jaren moeten zijn, maar het komt maar langzaam op gang. Uit frustratie post je 
je klacht op de Kassa website, want de speciale box is echt nergens te vinden. Zonder dat je het weet is 
de volgende bezoeker op die website de Sentiment Analyse bot van Lucasfilms, altijd op de uitkijk naar 
negatieve reviews van haar producten. Het leest de woorden ‘slecht’ en ‘wanhopig’, en weet het dat het 
hier duidelijk om negatief  sentiment gaat. Je klacht wordt meteen doorgespeeld aan de sales afdeling 
van Lucasfilms.

Terwijl je woede afkoelt, lees je voor je vermaak De Connectie. “De voorkomens van woorden in de 
Engelse taal volgt dezelfde vergelijking als de populatiegrootte van steden, de grootte van ingeslagen 
meteorieten op aarde, en in de toonhoogte van muziekstukken”. Het is niet wat je wilde weten maar 
het is wel verdomd interessant! Je leest verder. “Je vriendennetwerk op hyves heeft dezelfde structurele 
eigenschappen als het neurale netwerk in de worm C. Elegans. Vrienden van acteurs kennen elkaar in 
79% van de gevallen ook; en de Japanse taal is sterker geclusterd dan Linux Class Diagrammen.” Geen 
idee wat je hiermee moet, maar het zet je wel aan het denken. Is hier werkelijk een verband tussen? Is 
er een gezamelijke vormende kracht achter deze netwerken? Iets vergelijkbaars als de fractalstructuur 
in broccoli, bomen en bloedvaten?

Dan schiet het je te binnen! Je post een berichtje op je facebook, en ontvangt binnen 10 minuten ant-
woord van een vriend: hij heeft de box ergens voor je kunnen vinden. Collectieve intelligentie, het is 
een wonder. Dolblij als je bent zak je achterover in je stoel. Langzaam dromen fantasieën van Star Wars 
je geest binnen.

Je ziet Luke Skywalker bedachtzaam lopen over de zijden draden van het Semantic Web. Hij is op zoek 
naar zijn vader, Anakin Skywalker; de Darth Vader. Woorden als ‘rdf ’, ‘foaf ’ en ‘owl’ vliegen om zijn 
hoofd, die hij ontwijk met triple sprongen naar andere nodes. Dwalend door het web komt hij een weg 
tegen genaamd fatherOf, en hij bewandelt behoedzaam dit pad. Vele zijvertakkingen lonken, aangelegd 
door beestjes die collectief  rdf  paden toevoegen, maar dappere Luke heeft maar één pad nodig, het pad 
naar zijn vader. Geleidelijk komt het beeld op van de duistere Darth Vader in een klinisch witte kamer. 
Hij ligt in een ziektebed. Dr. Computer houdt zijn hartritme in de gaten. Met een schok wordt je wak-
ker. Verdomme, straks nog naar die vergadering.

Als je geen idee hebt waar dit over ging, dan weet je dat wel na het lezen van deze Connectie!

Veel leesplezier!

Joris de Ruiter

Hoofdredacteur de Connectie

De Connectie
nummer 4, jaargang 4, Juni 2010

Semantic Web
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:: AI news 

Gesture-Based Comp. on the Cheap
ScienceDaily (May 22, 2010) — Ever since 
Steven Spielberg’s 2002 sci-fi movie 
Minority Report, in which a black-clad 
Tom Cruise stands in front of  a transparent 
screen manipulating a host of  video imag-
es simply by waving his hands, the idea 
of  gesture-based computer interfaces has 
captured the imagination of  technophiles.

Academic and industry labs have 
developed a host of  prototype gesture inter-
faces, ranging from room-sized systems with 
multiple cameras to detectors built into lap-
tops’ screens. MIT researchers have now 
developed a system that only uses a webcam 
and a multicolored glove. It can translate 
gestures made with a gloved hand into the 
corresponding gestures of  a 3-D model of  
the hand on screen, with almost no lag time. 

The glove went through a series of  
designs, with dots and patches of  different 
shapes and colors. The current version is 
covered with 20 irregularly shaped patches 
that use 10 different colors. The number 
of  colors had to be restricted so that the 
system could reliably distinguish the colors 

from each other, and from those of  back-
ground objects, under a range of  different 
lighting conditions. The arrangement and 
shapes of  the patches was chosen so that 
the front and back of  the hand would be 
distinct but also so that collisions of  similar-
colored patches would be rare. For instance, 
the colors on the tips of  the fingers could be 
repeated on the back of  the hand, but not on 
the front, since the fingers would frequently 
be flexing and closing in front of  the palm.

Technically, the other key to the sys-
tem is a new algorithm for rapidly looking 
up visual data in a database, Once a web-
cam has captured an image of  the glove, 
the software crops out the background, 
so that the glove alone is superimposed 
upon a white background. Then the soft-
ware drastically reduces the resolution of  
the cropped image, to only 40 pixels by 40 
pixels. Finally, it searches through a data-
base containing 40-by-40 digital models of  
hands in the gloves in a range of  different 
positions. Once it’s found a match, it sim-
ply looks up the corresponding hand posi-
tion. Since the system doesn’t have to cal-

culate the relative positions of  the fingers, 
palm, and back of  the hand on the fly, it’s 
able to provide an answer in a fraction of  
a second. On the downside, the database 
takes up a large amount of  memory - sev-
eral hundred megabytes of  RAM memory. 

The most obvious application of  the 
technology, developer Wang says, would be 
in video games: Gamers navigating a vir-
tual world could pick up and wield objects 
simply by using hand gestures. But Wang 
also imagines that engineers and design-
ers could use the system to more easily and 
intuitively manipulate 3-D models of  com-
mercial products or large civic structures.

Game Theoretic Machine Learning 
Methods Can Help Explain Long 
Periods of  Conflict

ScienceDaily (May 13, 2010) — Researchers 
at the Santa Fe Institute have developed 
new machine learning methods to study 
conflict.  Studies of  behavior traditionally 
rely on game theory to investigate the logic 
of  conflict. Game theory seeks to identify 
strategies that maximize payoffs for indi-
viduals in the face of  uncertainty.

Although game theory has been 
very useful for determining which of  a 
predefined set of  strategies - for example, 
“tit for tat” - will be stable given certain 
assumptions, game theoretic models are 
not practical for studying strategies when 
interactions involve multiple players inter-
acting simultaneously. This is the case in 
many complex animal and human systems.

Researchers from the Santa Fe 
institute now developed the new method, 

which they call Inductive Game Theory, 
and applied it to a time series of  fights 
gathered from detailed observations of  
an animal society model system. “With 
these approaches, we can identify those 
strategies likely to generate periods of  
intense conflict,” DeDeo says. “Fights are 
not explained by ‘rogue actors,’ or single 
aggressive individuals, but by complex 
interactions among groups of  three or 
higher, and the decision to fight is very 
much dependent on memory for what hap-
pened in previous conflicts,” says Krakauer.

“These results suggest that indi-
vidual agency has been over-emphasized 
in social evolution,” says Flack. “We need 
to re-examine the idea that a single indi-
vidual or nation can cause turbulent peri-
ods in history and consider the possibility 
that what predicts long periods of  conflict 
is how we respond to the actions of  our 
friends and enemies in their conflicts.”

Your alter ego office robot
PC World, May 18, 2010 - Anybots’ QB, a 
$15,000 remote presence robot, allows a 
telecommuting worker to remotely attend 
meetings, drop into the offices of  col-
leagues, and otherwise collaborate with 
people in an office. Basically, it’s a high-
quality videoconferencing system on wheels.

Cameras in its eyes capture video; 
speakers and microphones let it relay 
sound back and forth; an LCD in its fore-
head can display a still image or video of  
the remote colleague; and a laser pointer 
gives it the equivalent of  a virtual finger. 
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Bio-Inspired Computer Networks 
Self-Organise and Learn
ScienceDaily (Apr. 15, 2010) — Powerful 
computers made up of  physically sepa-
rate modules, self-organising networks, 
and computing inspired by biological sys-
tems are three hot research topics com-
ing together in one European project.

European researchers have devel-
oped a computing platform with many 
small modules, each made from chips with 
an inbuilt ability to learn. A self-configur-
ing wireless network connects the mod-
ules, allowing them to operate as a group. 

The modules are well suited to 
building mathematical models of  scientific 
problems in which complexity arises from 
simple building blocks, such as in brains, 
stock markets, and the spread of  new ideas.

Researchers already use programs 
that can learn - neural networks - to 
study problems like these. Their simula-
tions would run faster however if  they 

could hard-wire instructions into compu-
ter chips rather than load them as soft-
ware, but normally this would stop the 
machines from learning. Chips that learn 
by physically reconfiguring themselves 
therefore offer the best of  both worlds.

The basic basic building block is  
the ubidule (ubiquitous computing module), 
a purpose-designed module about the size 
of  a personal digital assistant (PDA). Ubid-
ules can take information from their envi-
ronments, share data wirelessly, and adapt 
their behaviour to the circumstances. In a 
large network, for instance, some ubidules 
may evolve to specialise in a particular task, 
which other ubidules then delegate to them.

Key to every ubidule is a proces-
sor chip, the ubichip, which can learn and 
evolve. Depending on the current task, 
each cell can vary its function by changing 
its internal wiring. At a higher level, links 
between cells can also be made or broken. 
Until now, such flexibility has only been 

available from chips that are externally 
programmed. The ubichip, in contrast, 
works out the necessary wiring for itself.

The researchers say ubidules can 
model challenges of  biological systems and 
social sciences. They have used ubidules to 
develop biologically-plausible neural net-
work models of  the brain, for instance, and 
to study how ideas spread between people.  
The ubidules can be connected to wifi, blue-
tooth, sensors, actuators, cameras and flash 
memories by standard interfaces as USB.

Brains, Worms and Computer 
Chips Have Striking Similarities
ScienceDaily (Apr. 23, 2010) — A team of  
scientists from the US, the UK and Ger-
many has discovered striking similarities 
between the human brain, the nervous 
system of  a worm, and a computer chip. 

Brains are often compared to com-
puters, but apart from the trivial fact that 
both process information using a complex 
pattern of  connections, it has been unclear 
whether this is more than just a metaphor. 

Now, a  team of  scientists  has 
uncovered novel quantitative organisa-
tional principles that underlie the network 
organizations of  the human brain, compu-
ter circuits, and the nervous system of  the 
worm nematode C. elegans. Using data that 
is largely in the public domain, including 
magnetic resonance imaging data from 
human brains, a map of  the nematode’s 
nervous system, and a standard compu-
ter chip, they examined how the elements 
in each system are networked together.

They found that all three shared two 

basic properties. First, they all have a Rus-
sian doll-like architecture, with the same 
patterns repeating over and over again at 
different scales. Second, all three showed 
what is known as Rent’s scaling, a rule 
used to describe the relationship between 
the number of  elements in a given area 
and the number of  links between them.

Computer chips have a connectiv-
ity pattern mapped into the surface of  the 
chip. This mapping is a key step and must 
be done carefully in order to minimize the 
total length of  wires - a powerful predic-
tor of  the cost of  manufacturing a chip. 

Brains are similarly characterized 
by a precise connectivity which allows 
the organism to function, and are con-
strained by the metabolic costs associated 
with the development and maintenance 
of  long ‘wires,’ or neurons. Given the 
similar constraints in brains and chips, it 
seems that both evolution and technologi-
cal innovation have developed the same 
solutions to optimal mapping patterns.

Brain-Like Computing on an Organic 
Molecular Layer
ScienceDaily (Apr. 26, 2010) — Information 
processing circuits in digital computers are 
static. In our brains, information process-
ing circuits of  neurons evolve continuously 
to solve complex problems. Now, an inter-
national research team has created a similar 
process of  circuit evolution in an organic 
molecular layer that can solve complex 
problems. This is the first time a brain-like 
“evolutionary circuit” has been realised.

This computer is massively par-
allel: the circuit allows instantaneous 
changes of  ~300 bits. To prove the sys-
tem, they have mimicked two natural phe-
nomena in the molecular layer: heat dif-
fusion and the evolution of  cancer cells. 

Their molecular processor heals 
itself  if  there is a defect. This remarkable 
self-healing property comes from the self-
organizing ability of  the molecular monol-
ayer. No existing computer has this prop-
erty, but our brain does: if  a neuron dies, 
another neuron takes over its function.
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Figuur 1. Van tekst naar tekst via een expliciete representatie van betekenis  (boven-
langs via A1 en A2) of  rechtstreeks (onderlangs via B).

Van tekst naar tekst
Antal van den Bosch, Antal.vdnBosch@uvt.nl
Tilburg centre for Cognition and Communication 

Een andere kijk op natuurlijke taalverwerking
Soms moet je een vakgebied een ferme draai geven om 
nieuwe oplossingen voor oude problemen te vinden. 

Generaties van studenten in de computerlinguïstiek, een deel-
gebied van de kunstmatige intelligentie dat al sinds de jaren ‘60 
een vrij zelfstandig leven leidt, hebben geleerd dat het doel van 
de computerlinguïstiek is om modellen te bouwen van het men-
selijk vermogen om natuurlijke taal te gebruiken. Deze alge-
mene definitie wordt vervolgens traditioneel uitgesplitst in het 
modelleren van taalbegrip1, en taalgeneratie, het uitdrukken 
van een boodschap in natuurlijke taal. De uiteindelijke kunst-
matig intelligente taalgebruiker, de computer waarmee je kunt 
praten, zal beide richtingen op moeten kunnen werken, zo is de 
redenering.

Vervolgens is een deel van de onderzoeksgemeenschap 
zich gaan richten op het modelleren van het omzetten van tekst 
naar betekenis (pijl A1 in Afbeelding 1), en een ander deel op het 
omzetten van betekenis naar tekst (pijl A2). Een cruciale aan-
name die door beide groepen wordt gemaakt, en die ook prak-
tisch wordt afgedwongen door de verdeling van taken, is dat 
ook betekenis zich in een soort taal laat vangen, bijvoorbeeld 
een rijk soort predicatenlogica met modale en temporele aspec-
ten. Hier zijn boekenkasten over volgeschreven.

Modellen van het type A1 en het type A2 zijn in feite 
automatische vertaalsystemen tussen een natuurlijke taal en de 
taal van betekenis (A1) of  vice versa (A2). Vaak wordt in beide 
pijlen nog een tussenvertaling ingebouwd die natuurlijke taal of  
de betekenistaal omzet naar de taal van de grammatica. Stuk 
voor stuk behoorlijk complexe vertaalslagen, zo weten we van 
decennia aan werk.

Er lijkt in deze opzet vaak vergeten te worden dat veel 
taalgebruik in de echte wereld, met name taalgebruik gericht 
op het delen van informatie en kennis, route B volgt: tekst wordt 
omgezet naar tekst, waarbij de betekenis op de een of  andere 
manier wordt vastgehouden of  doorgegeven, soms met veran-
deringen. Ga maar na:

• Een vertaler zet tekst in de ene taal om naar tekst in de 
andere taal, en zorgt dat de betekenis zoveel mogelijk behou-
den blijft;
• Bij het corrigeren van een tekst haalt een redacteur fouten 
uit de tekst, en maakt er een “schone” versie van die zo dicht 
mogelijk blijft bij de bedoeling van de schrijver;
• Op een vraag volgt een antwoord of  een wedervraag, die 
tot doel heeft de betekenis van de vraag aan te vullen.

Bij al deze taken is sprake van een zeker behoud van betekenis. 
Bij vertalen ligt dat voor de hand, maar ook bij tekstcorrectie 
en parafraseren is het essentieel dat de betekenis van een tekst, 
of  tenminste de bedoeling van de persoon die de oorspronke-
lijke uiting deed, zoveel mogelijk behouden blijft. Bij het beant-

woorden van vragen gaat het niet alleen om het vasthouden van 
betekenis, maar om het invullen van missende onderdelen van 
de betekenis van de vraag.

Furore
De directe tekst-naar-tekst route, de B-pijl in Afbeelding 1, 
negeert bewust de klassieke aanname dat betekenis expliciet 
moet worden geëxtraheerd uit natuurlijke taal. Vanuit een ratio-
neel ingenieursperspectief  wordt met deze keuze winst geboekt: 
in plaats van twee complexe stappen blijft er een enkele stap 
over. De vraag is natuurlijk of  we daadwerkelijk dichter bij huis 
zijn met de directe route. 

Er is altijd een zekere onderstroming in de computerlin-
guïstiek geweest die zich deze vraag heeft aangetrokken, en is 
gaan knutselen aan de directe route, in weerwil van de alge-
mene opinie dat dat onmogelijk zou zijn. Vanaf  midden jaren 
‘80 heeft deze onderstroming zich naar boven gewerkt, en het 
klinkt onwaarschijnlijk, maar de beste oplossingen voor de 
bovenstaande problemen lijken inmiddels in handen te zijn van 
volgers van de directe tekst-naar-tekst route.

Zo verbaasde Google de wereld enkele jaren geleden met 
translate.google.com, een online vertaalservice dat gebruik maakt 
van de directe route, en gebaseerd is op eindeloos grote ver-
zamelingen van vertaalde teksten. Google’s dienst begaat nog 
altijd de grootste blunders, zoals we dat gewend waren van 
het klassieke Babelfish, maar in rechtstreekse vergelijkingen 
lijkt Google´s systeem Babelfish inmiddels achter zich te laten. 
Babelfish is de online versie van de vertaalsoftware van het 40-
jarige bedrijf  Systran, wat voor de komt van google internatio-
naal maatgevend was. Babelfish volgt het klassieke stramien van 
de indirecte route: eerst taalanalyse, gevolgd door generatie, 
gebruikmakend van taalkundige kennis. 

De wetenschappelijke open source tegenhanger van 
Google Translate, het door Philipp Koehn ontwikkelde Moses-
systeem, heeft de laatste jaren ongekende furore gemaakt in de 
computerlinguìstiek; Moses drijft in bijna alle vergelijkingen 
naar boven als winnaar. Koehn is inmiddels in deeltijd consul-

1 Taalbegrip: het vatten van de betekenis (semantiek) en bedoeling (pragmatiek) van taaluitingen
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tant bij Systran, dat de oude techniek aan het combineren is met 
Koehns directe route in de nieuwste versie van hun software.

God shave the queen
Ontwikkelaars van moderne tekst-naar-tekst-systemen zoals 
Philipp Koehn zijn veel dank verschuldigd aan de eerste voor-
vechters van de “directe route”, de ontwikkelaars van statistische 
taalmodellen in de spraakherkenning. Een briljante groep tech-
neuten van het roemruchte T.J. Watson Research Center van IBM 
ontwikkelde onder leiding van Frederick Jelinek in de jaren ‘70 en 
‘80 een familie van eenvoudige maar uiterst krachtige modellen 
waarmee spraakherkenning ineens begon te werken. Automati-
sche dicteersystemen lagen daarmee plotseling in het verschiet. 
De ontwikkelaars noemden hun uitvinding statistische taalmodellen - 
een naam die slecht viel bij taalkundigen, die er een contradictio 
in terminis in zagen; hoe kan een model van taal slechts berusten 
op statistieken afgeleid uit tekstverzamelingen? Met slechts statis-
tiek kan immers geen grammatica afgeleid worden zoals we uit 
de taalkundeboeken kennen.
  Toch was het niet zonder reden dat de techneuten van IBM 
hun modellen zo noemden. De functie van de statistische taal-
modellen is dat ze van een stuk tekst, een zin of  een heel verhaal, 
kunnen zeggen of  het een typische tekst is voor de taal waarop 
het model is getraind. Een Engels statistisch taalmodel zal een 
hogere kanswaarde (likelihood) toekennen aan de zin “God save 
the queen” dan aan “Leve de koningin”. Ook zal het “God save the 
queen” als meer Engels inschatten dan “Queen the God save”. Maar 
ook zal het zowel “God save the queer” als “God shave the queen” lager 
scoren. Dat was precies wat nodig was om spraakherkenning van 
de grond te krijgen; op basis van de herkenning van losse klan-
ken, en de onzekerheid bij de herkenning van iedere klank, was 
er geen peil op te trekken of  de spraakherkenner nu “shave” of  
“save” had verstaan - maar met het Engelse statistische taalmodel 
konden nu beide mogelijke zinnen getoetst worden, en de meest 

waarschijnlijke geselecteerd.

There’s no data like more data
De IBM-modellen waren en zijn (want ze vormen nog altijd het 
hart van moderne spraakherkenningsoftware) ontstellend simpel. 
De waarschijnlijkheid van een zin wordt berekend op grond van 
de waarschijnlijkheden van ieder woord in die zin gegeven de 
vorige twee woorden; een zogenaamd trigram-model. Het model 
kent het aantal voorkomens van vele miljoenen combinaties 
van drie woorden in een grote hoeveelheid teksten; deze teksten 
worden het trainingmateriaal genoemd. Als in een nieuwe tekst 
onverhoopt een nieuwe combinatie van drie woorden voorkomt, 
dan valt het terug op een backoff-strategie: Het model kent ook 
de frequenties van combinaties van twee woorden en van enkele 
woorden. Feitenlijk het enige dat deze modellen dus bevatten, is 
een boekhouding van de aantallen voorkomens van opeenvolgin-
gen van woorden in het trainingmateriaal. 
  Een ogenschijnlijk mysterieuze eigenschap van deze model-
len is dat ze altijd beter worden naarmate de boekhouding is 
gebaseerd op meer trainingmateriaal. En dat niet alleen; er is 
bij benadering een wiskundige relatie te ontdekken in het succes 
van de modellen en de hoeveelheid tekstmateriaal waarop ze zijn 
getraind. Bij elke vergroting van het trainingmateriaal met een 
bepaalde factor wordt het model met een constante hoeveelheid 
“beter”. Dat is te meten in termen van woordvoorspelling: een 
statistisch trigram-model kan altijd op basis van de twee vooraf-
gaande woorden het meest waarschijnlijke volgende woord voor-
spellen. Figuur 2 laat de progressie zien in de woordvoorspel-
lingsscore wanneer het wordt getraind op steeds meer Engelse 
krantentekst. Bij iedere vertienvoudiging van het trainingsmate-
riaal stijgt de accuraatheid van woordvoorspelling met ongeveer 
acht procent, met enige variatie. Dit zogenaamde log-lineaire 
gedrag deed de IBM-ontwikkelaars al vroeg concluderen dat 
“there’s no data like more data”.

Van tekst naar tekst

Figuur 2. De accuraatheid van een Engels statistisch taalmodel, gemeten in de accuraat-
heid in woordvoorspelling, stijgt met circa acht procent bij iedere vertienvoudiging van het 
trainingmateriaal.

De Connectie
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De wet van Zipf
De bij benadering log-lineaire relatie tussen accuraatheid en 
hoeveelheid trainingmateriaal mag mysterieus lijken, een verkla-
ring is te vinden in een beruchte empirische wet (een wetmatig-
heid die de werkelijkheid claimt te benaderen): die van de Britse 
taalkundige-econoom-socioloog George Kingsley Zipf.

Zipf  was een veelzijdig man, die in het kielzog van de 
Italiaanse wiskundig-statisticus Wilfredo Pareto algemeen gel-
dende observaties deed over diverse zaken als de verdeling van 
inkomens in een land (een kleine minderheid verdient altijd het 
meeste geld) en de verdeling van inwoners over woonkernen in 
een land (de meeste inwoners wonen altijd in een relatief  klein 
aantal grote steden). Taal was een favoriet onderzoeksonderwerp 
van Zipf. Net zoals hij de verdeling van inkomens beschouw-
de als het gevolg van menselijk handelen, zag hij taal als een 
geëvolueerde vorm van communicatie waarin de werkeenheden, 
de woorden, zich hadden gevormd naar hun gebruik volgens 
het least effort principe: een maximaal effect bereikend met 
een minimale inspanning. Taal is opgebouwd uit betekenisloze 
functiewoorden (“de, het, een”) en betekenisdragende inhouds-
woorden (“fiets, beledigen, belangrijk”). De functiewoorden zijn 
voortdurend nodig als bouwmateriaal voor de skeletten van de 
zinnen, en zijn daarom bijna allemaal kort. Inhoudswoorden 
daarentegen, die de zinnen hun vulling geven, komen alleen dan 
voor wanneer ze bijdragen aan het onderwerp van de tekst, en 
mogen daarom langer zijn. 
  Werkend met de beperkte middelen van zijn tijd, en dus 
eindeloos woorden met de hand turvend, stelde Zipf  in de eerste 
helft van de vorige eeuw een aantal wetmatigheden vast, waar-
van er een bekend is geworden als “Zipf ’s Law”: de frequentie 
van een woord is omgekeerd evenredig aan het rangnummer van 
dat woord in de frequentievolgorde. Het meest voorkomende 

woord komt daarmee dus ongeveer twee keer zoveel voor als het 
tweede meest voorkomende woord, en dat komt weer twee keer 
zoveel voor als het vierde meest voorkomende woord. Zo komt 
in het Brown corpus, een verzameling Engelse teksten van aller-
lei verschillende typen, het woord “the” het meeste voor (7% 
van alle woorden in het corpus), gevolgd door “of ” (3.5%). Meer 
in het algemeen: het n-de woord komt ongeveer 1/n zo vaak 
voor als “the”. Op die manier zijn maar 135 woorden nodig om 
de helft van het Brown corpus te beschrijven. Wel moet gezegd 
worden dat de verdeling altijd maar bij benadering perfect is. Zo 
gedraagt de Nederlandse top 10 zich helemaal niet zoals Zipf  
het wil, maar geldt het wel voor de taal als geheel. 
  De wet van Zipf  geldt ook voor veel andere volgordes, zoals 
de grootte van bedrijven en de grootte van ingeslagen meteorie-
ten op aarde (een paar grote en veel kleine). Er is zelfs aange-
toond dat de toonhoogte en luidheid-fluctuaties in muziek een 
Zipf  vergelijking volgen[1]. Toen onderzoekers Voss en Clarke 
dit in 1975 ontdekten, hebben ze een programma gemaakt wat  
muziekstukken produceert met toonhoogte-variaties. De muziek-
stukken met een Zipf-verdeling voor de de toonhoogte-variaties 
werden door de meeste lusiteraars als veel fijner beoordeeld dan 
de muziekgenerators die de Zipf-distributie niet gebruikten. Ver-
volgonderzoek keek naar andere stijlen muziek (klassiek, jazz, 
pop, rock) en vond ook daar een Zipf  verdeling in terug [2]. 

De wiskunde achter Zipf
Als we de woorden in een taal op volgorde zetten van voorkomen 
(frequentie), verkrijgen we een rangorde k met voor elk woord 
een frequentie f. Als we nu rangnummer k vermenigvuldigen 
met de frequentie f, geeft dit een ongeveer constante waarde C 
voor een corpus. Een voorbeeld uit het London-Lund corpus 
van gesproken Engelse taal staat in tabel 1. 

Figuur 3. De relatie tussen frequentie-rangorde en frequentie van woorden in toenemende hoeveelheden van 100 
duizend, 1 miljoen en 10 miljoen woorden in Nederlandse krantenteksten.
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Visualiseren we dit in een tweedimensioneel assenstelsel met 
rangorde k op de horizontale as en frequentie f  op de verticale 
as, en beide assen worden logaritmisch weergegeven, dan volgt 
daaruit een vrijwel rechte lijn. Het fabelachtige van deze regel-
matigheid is dat hij voor alle teksten in alle talen opgaat; het is 
daadwerkelijk een empirische wetmatigheid in taal. Afbeelding 3 
laat drie “Zipf-curves” zien; de punten in de grafiek represente-
ren de feitelijke aantallen voorkomens van woorden in de Neder-
landse taal, terwijl de drie lijnen de volgende formule volgen:

In figuur 3 is een bijna perfecte benadering van de Zipf-curve te 
zien, behalve voor woorden die weinig voorkomen. Ook als meer 
trainingsmateriaal wordt genomen, blijft de curve behouden. Dit 
impliceert dat (1) van alle woorden die tot nu toe zijn gezien, 
we er alsmaar meer gaan zien, en (2) hoe meer trainingsmate-
riaal, hoe meer nieuwe woorden er in voorkomen. Met andere 
woorden, de statistische kennis over woorden in een taal wordt 
alsmaar beter wanneer er meer trainingmateriaal beschikbaar 
is. Er zit geen einde aan deze groei. Inderdaad: “there’s no data 
like more data”.
  Een kanttekening die gemaakt moet worden is dat vooral de 
curve met de hoogste N in Afbeelding 3, die met N = 10 miljoen, 
zichtbaar afwijkt van de feitelijk geobserveerde voorkomens van 
de laagst frequente woorden; de “wolk” van punten aan het 
rechteruiteinde van de grafiek ligt duidelijk onder de voorspelde 
Zipf-lijn. Dit is een bekende afwijking van de wet van Zipf, die 
te verklaren is uit het feit dat er een oneindige “long tail” van 
laagfrequente woorden is die nog niet gezien is, maar wel gezien 
had kunnen worden. Het verschil tussen de puntenwolk en de 
lijn representeert dus tot op zekere hoogte de groep woorden 
met een frequentie van “0” die voor hadden kunnen komen in de 

geziene tekst tot nu toe. Deze relatief  sterkere afvlakking van het 
feitelijk voorkomen van laagfrequente woorden is door anderen 
na Zipf  onderkend, bijvoorbeeld door Harold Heaps, een van de 
grondleggers van de information retrieval (en dus van zoekma-
chines), die bij grote hoeveelheden tekst een minder grote toe-
name in het aantal nieuwe woorden zag dan Zipf  voorspelde, en 
een aangepaste formule voorstelde. Deze kennis komt van pas bij 
het maken van een index op een groot tekstcorpus als het inter-
net. Twee beroemde cryptografen, Alan Turing en Jack Good, 
vonden dit effect daarvoor al. Ze stelden dat lage woordfrequen-
ties enige aanpassing behoefden als ze werden meegenomen in 
een statistisch taalmodel; hun bewerking is bekend geworden als 
Good-Turing smoothing.

Een nieuwe Einstein
Deze ontnuchterende empirische wetmatigheden zijn wel eens 
het einde van de computationele linguïstiek genoemd, omdat ze 
lijken te suggereren dat het verzamelen van data de enige gega-
randeerd zinvolle bezigheid is om betere natuurlijke taalverwer-
kende systemen te bouwen; tenminste tot het moment dat er een 
nieuwe Einstein van de computationele linguïstiek opstaat die 
een manier vindt waarmee niet noodzakelijk meer data, maar 
betere data de beste vooruitgang oplevert, bijvoorbeeld door de 
ruwe data (woorden en trigrammen van woorden) te verrijken 
met taalkundige kennis. Met de juiste taalkundige abstracties 
zou dan “meer” data vervangen kunnen worden door “minder 
maar minstens zoveel informatie bevattende” data. Aan deze 
gedachte houden veel computationeel linguïsten zich vast, maar 
de nieuwe Einstein van de computationele linguïstiek heeft zich 
nog niet gemeld. 

Naslag
De Engelstalige Wikipedia biedt goede opstapkennis over Zipf, 
Good, Turing, Jelinek en Heaps, en kan ook geraadpleegd wor-
den over Zipf ’s Law, Heaps’ Law, en Good-Turing smoothing; 
de betreffende pagina’s geven voldoende pointers naar de kern-
literatuur. Wikipedia heeft ook een goede introductiepagina over 
het Moses vertaalsysteem en Google Translate.
  De auteur van dit artikel leidt het “Implicit Linguistics”-
project, een NWO Vici-project uitgevoerd door een team van 
onderzoekers van de ILK (Induction of  Linguistic Knowledge) 
onderzoeksgroep van het Tilburg centre for Cognition and 
Communication. In dit project worden modules ontwikkeld voor 
tekst-naar-tekst-verwerking: automatisch vertalen, parafraseren 
en samenvatten, en spelling- en grammaticacorrectie. Voor meer 
informatie, zie http://ilk.uvt.nl/il. ø

Referenties:
[1] Voss and Clarke, 1975
http://www.cs.cofc.edu/~manaris/ZipfMIDI/#Voss
[2] Meer informatie op: 
http://www.cs.cofc.edu/~manaris/ZipfMIDI/#Data

f(k) geeft een schatting van de frequentie van het woord met frequentierangnummer k 

in een tekst met N woorden (in Afbeelding 3 stijgt N van 100 duizend via 1 miljoen 

naar 10 miljoen woorden). De andere constante in de formule, s, is een exponent die 

voor natuurlijke talen over het algemeen dicht bij 1.0 ligt. De formule draait om de 

teller, die met s≈1.0 neerkomt op de omgekeerde evenredigheid tussen frequentierang-

nummer en frequentie zoals Zipf  het bedoelde.

Tabel 1. De relatie tussen rangnummer (k) en frequentie (f) van vijf  Engelse 
woorden in een tekstcorpus.
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Caught in your own web 
Daan van den Berg, Onderwijsontwikkelaar VU Exacte Wetenschappen
dvdberg@few.vu.nl

Een van de grootste problemen van onze intel-
ligente samenleving is dat deze de neiging 
heeft zich  steeds meer te verdiepen. De kloof  

tussen de burger en de politiek komt voort uit verre-
gaande specialisatie van politici in de voor hen rel-
evante materie, en het onvermogen van daar uit weer 
af  te dalen naar het niveau van het alledaagse leven. 

Artsen, chirurgen en specialisten hebben hun eigen cultuur 
en hun eigen jargon. De manische focus op de volledig cor-
recte interpretatie van een stuk klassieke muziek in het con-
certgebouw, gepaard van een volledige demotie van alle andere 
muziekstijlen is hier ook een voorbeeld van. Wetenschappers 
in dezelfde onderzoeksgroep zijn vaak zo ver gespecialiseerd in 
één subonderwerp dat ze van elkaar maar gedeeltelijk begrijpen 
waar ze mee bezig zijn. De communicatie tussen mensen, laat 
staan tussen groepen, laat staan tussen universiteiten, met name 
daar waar ook nog een taalbarriëre bestaat, is dan ook verre 
van optimaal. Het is volstrekt begrijpelijk en niemands schuld. 
Wie diep gaat, kan niet ook nog breed gaan. Om een goeie 
arts, violist, politicus of  wetenschapper te worden moet je je vol 
overgave in de diepte van de expertise storten. En als je zo diep 
zit, kom er dan nog maar eens uit.

De new science of  networks is allang niet meer new, maar in 
tegenstelling tot andere hypes met een steile aanloop lijkt 
dit een blijver tje. En het raakt ons allemaal, want netwerken 
beschrijven relaties. Relaties tussen mensen, zoals op hyves, 
op facebook, of  binnen een telefoonnetwerk. Relaties tussen 
hersencellen, die via signaaldragende neuronale connecties 
met elkaar verbonden zijn, maar ook relaties tussen woorden. 
Hoe komt het toch dat alle Chinese woorden zoveel op elkaar 
lijken, en niet op Nederlandse? Hoe komt het toch dat woorden 
zoals ‘hoofd’, ‘fine’, ‘kumo’ of  ‘al-burtugal’ twee betekenissen 
hebben? (respectievelijk in het Nederlands, Engels, Japans en 
het Arabisch).

Het is de studie van de relaties tussen de verschillende 
componenten die ons hierop een antwoord kan geven. En het is 
juist deze studie die ons uitnodigt om over de schutting te kijken 
naar wat de buren koken, want het zou zo maar kunnen dat er 
veel overeenkomsten zijn tussen de verschillende netwerken, en 
dat een ontdekking binnen neuronale netwerken consequenties 
heeft voor Hyves. Of  andersom. 

Het over de schutting kijken is echter niet iets dat van-
zelfsprekend in de wetenschappelijke traditie past. Al eeuwen 
zijn we reductionistisch bezig, proberen we dingen in kleinere 
dingetjes te ontleden, en die dingetjes in nog kleinere dingetjes. 
Talen, teksten, zinnen, woorden, letters; organismen, cellen, 
moleculen, atomen, quarks, strings: alles is in de loop der tijd 

tot op de vierkante femtometer afgebroken. 
Netwerken zijn anders. Netwerken gaan over vaak kolos-

sale systemen. Netwerken brengen de afzonderlijke stukjes juist 
weer bij elkaar, en proberen hele systeem als geheel te beschri-
jven uit de relaties tussen de stukjes. Een holistische benadering 
zou de traditionele filosofie het noemen. Maar wat de naam ook 
is, netwerken vereisen een ander soort intelligentie. Netwerken 
nodigen ons uit, op heel veel verschillende manieren, om breed 
te gaan. En breed gaan is een enorme uitdaging voor een tradi-
tie die al eeuwenlang gewend is aan constante versmalling, aan 
specialisatie. Misschien is de doorbreking van de intellectuele 
verzuiling de grootste taak die deze tak van sport met zich mee-
brengt. Maar wetenschappers houden van uitdagingen, dus het 
belooft een spannende tijd te worden.

Verbanden tussen netwerken
De VU deed 18 maart jongsleden hoe dan ook een aardige 
duit in het zakje met het minisymposium ‘Caught in your own 
web’, wat op ambitieuze wijze trachtte de verschillende disci-
plines met elkaar in aanraking te brengen. Op het programma 
stonden hoogleraren Maarten van Steen, graaftheoreticus van 
Exacte Wetenschappen, Piek Vossen van de Faculteit der Let-
teren, en Kees Stam, gerenommeerd hersenonderzoeker van 
het VU Medisch Centrum. Na de pauze vertelde Peter Mika 
over Twitter en demonstreerde Spyros Voulgaris een experi-
ment met sensoren dat run-time tijdens het symposium werd 
uitgevoerd. Het laatste gaf  het geheel een zeer proactief  en 
bevlogen karakter. 

Maarten van Steen begon de lezingenserie met een verhaal 
over netwerken, en dan met name over twee eigenschappen: de 
padlengte van een netwerk en de cluster coëfficiënt. De padlengte is 
de gemiddelde afstand tussen twee knopen. Je kunt het als volgt 
zien: gegeven een zeker netwerk, pak twee willekeurige knopen, 
en tel hoeveel connecties je moet doorlopen om van de ene 
knoop in de andere te komen. Doe dit voor alle combinaties van 
knopen en neem het gemiddelde. Dit aantal is zelfs in enorme 
netwerken vaak laag. Tik een willekeurige naam in op Hyves, 
typisch een groot netwerk, en de kans is groot dat je deze per-
soon via een stuk of  drie tussenpersonen toch kent. Hetzelfde 
werd in de jaren vijftig door Stanley Milgram beschreven in 
zijn uitdrukking “You’re only six handshakes separated from every other 
person on this planet.” Ondanks dat Milgram ietwat chargeerde 
is de globale gedachte juist: zelfs in hele grote netwerken is de 
gemiddelde afstand tussen twee knopen vaak laag.

Het opmerkelijke is dat voor dezelfde netwerken de clus-
tering vaak hoog is. Voor het Hyves-voorbeeld wil dat zeggen: 
mensen die jij kent, kennen elkaar vaak ook, en vormen 
zodoende een cluster: een vriendengroep waarbinnen iedereen 
elkaar kent. 
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Clustering treedt ook op binnen taalnetwerken. Het project 
WordNet, waarvan Piek Vossen een van de voormannen is, legt 
relaties tussen woorden in termen van semantische abstractie. 
Zo hebben ‘roeiboot’, ‘bakfiets’ en ‘vrachtwagen’ allemaal een 
relatie met ‘voertuig’, en daarmee ook met elkaar. Ook syntac-
tische netwerken zijn sterk geclusterd, dit omdat woorden bin-
nen een taal erg op elkaar lijken: paard, baard, waard, maart, 
staart, paart, vaart. Sommige zelfs zoveel dat ze in de loop der 
tijd samengevallen zijn. Zo moet de betekenis van ‘waard’, 
‘staart’, ‘paart’ of  ‘vaart’ uit de context worden afgeleid. Binnen 
letteren is de science of  networks nog relatief  new, omdat cul-
tuur bepaalt dat je of  alfa of  bèta bent, en die gebieden daarom 
traditioneel sterk gescheiden zijn. Toch liggen hier enorme 
mogelijkheden, en Piek Vossen timmert hard aan de weg. Op-
merkelijk was een vraag van Kees Stam over de ontwikkeling 
van taalnetwerken. In de verte proefde je de hypothese dat de 
structuur van taalnetwerken wel eens overeen kon komen met 
de structuur van neu-
rale netwerken. Dat 
een vooraanstaand 
neuroloog zo’n vraag 
stelt aan een vooraan-
staand letterkundige 
is precies de reden om 
zo’n minisymposium 
te organiseren.

Wat volgde was 
een presentatie van 
Kees Stam zelf, die      
hersennetwerken en 
neuronale connec-
ties besprak. Het was 
een kwartiertje vol aha-momenten met als boodschap dat ook 
hersennetwerken clusters vertonen; als een hersencel met twee 
andere hersencellen verbonden is, hebben die hersencellen 
vaak ook een verbinding met elkaar. Dit is bijzonder omdat 
de connectiedichtheid van hersenen relatief  laag is. Iedere cel 
verbindt zich weliswaar met tienduizend anderen, maar dit is 
niets op een totaal van achthonderdmiljard cellen. 

Bijzonder verlichtend was het inzicht dat hersenbeschadiging 
in een bepaald gebied, bijvoorbeeld in de zijkwab, niet alleen 
leidt tot reorganisatie daar, maar ook in andere plaatsen in het 
brein, zelfs in ver verwijderde gebieden. Het was naast een 
buitengewoon inzicht een treffende metafoor voor het thema 
van de middag: omdat alles met elkaar verbonden is moeten we 
kennis van elkaar nemen om optimaal te functioneren.

Een zeer belangrijk punt dat telkens terugkwam, was dat 

geclusterde netwerken zeldzaam zouden moeten zijn. Maak een 
willekeurig netwerk en de kans op een hoge clustering en een 
lage padlengte is minimaal. Toch komen we deze netwerken 
telkens weer tegen in de natuur. In taalnetwerken en hersen-
netwerken, maar ook in netwerken van interacterende pro-
teïnen in een cel, en in netwerken van interacterende stukken 
software. Zelfs referentienetwerken van samenwerkende au-
teurs van artikelen, en de moeder aller netwerken, het World 
Wide Web, vertonen deze architectonische blueprint.
 De vraag is: waarom. Als deze structuur zo zeldzaam 
zou moeten zijn, waarom vinden we hem dan overal? Groeit 
een stuk software op dezelfde manier als een brein? Organi-
seert een taal zichzelf  op een manier die lijkt op die van een 
sociaal netwerk?  De kritische lezer wordt erop geattendeerd 
dat wat nu volgt weliswaar onderbouwd, maar vanuit zuiver 
wetenschappelijk oogpunt ook behoorlijk speculatief  is.

Een gedeelte van het van 
het antwoord laat zich 
raden in het feit dat de tra-
ditionele statistiek, die van 
een nulhypothese door een 
random steekproef, niet 
toereikend is om de eerder-
genoemde fenomenen te 
beschrijven. De natuur, 
en alles wat daarmee 
gepaard gaat, volgt geen 
willekeur. Clustering is de 
maat en randomness de 
uitzondering, zelfs al zegt 
de kansrekening het om-
gekeerde.

 De overeenkomst die deze netwerken allemaal verto-
nen, anders dan bijvoorbeeld een computernetwerk op de cam-
pus, is dat er geen centraal georiënteerde architect de scepter 
zwaait. Deze netwerken groeien en organiseren zichzelf. Maar 
ze hebben wel degelijk een soortgelijke vormende kracht, en die 
laat zich misschien het beste omschrijven als resonantie. Reso-
nantie, of  het echoën van activiteit, vinden we het duidelijkst 
terug in het brein onder het motto ‘neurons that fire together, 
wire together’. Druk op een bel iedere keer dat je de hond zijn 
voer geeft, en binnen een week zal het beest bij de minste tingel 
voor zijn etensbak verschijnen. Dit komt doordat de neuronen 
in het hondenbrein die het geluid van de bel verwerken, elek-
trische signalen afgeven tegelijkertijd met de neuronen die de 
komst van het voer waarnemen. Omdat ze tegelijkertijd vuren, 
groeien ze fysieke verbindingen met elkaar. De volgende keer 
dat de bel rinkelt wordt het signaal van de belneuronen meteen 

Figuur 1. Links een lage clustering, rechts een hoge clustering
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over de nieuwgegroeide verbinding doorgegeven aan de voer-
neuronen, en is conceptuele associatie een feit. Andersom is 
natuurlijk ook waar, maar je kunt de hond moeilijk vragen of  
hij zijn bel eigenlijk mist op het moment dat hij alleen zijn voer 
krijgt. Bovendien zal hij de aandacht niet kunnen opbrengen.

Het is goed denkbaar dat taalnetwerken ook werken met het 
echoën van activiteit. De meesten van ons herinneren nog de 
persconferentie waarin advocaat Bram Moszkovicz zich uit-
sprak tegen de rechtbank die oordeelde dat Jort Kelder hem 
wel degelijk een ‘mafiamaatje’ mocht noemen. In zijn speech 
noemde Moszkovicz het woord ‘abject’. Sindsdien is dit voor-
heen zeldzame woord, bijna gebruikelijk Nederlands geworden, 
vooral onder politici en journalisten. Ook dit is een vorm van 
resonantie die vorm geeft aan een dynamisch netwerk. 

Ook interacterende stukken software kunnen goed via 
resonantie tot stand komen. Bij open source bouwt iedere pro-
grammeur voort op de code van anderen. Op een gegeven mo-
ment zijn bepaalde routines good practice geworden waardoor 
ze via knip- en plakwerk van de ene programmeur naar de an-
dere verhuizen. Kortom: de manier waarop eiwitten, auteurs, 
hersencellen en programmeurs met elkaar communiceren is 
gebaseerd op resonantie, ofwel onderlinge afstemming tussen 
de verscheidene delen van het netwerk die gezamenlijk de con-
nectieve structuur vorm geven. Ook wikipedia is een small-

world, wat niet alleen de resonantiehypothese sterkt, maar ook 
de hypothese dat informatie een absolute structuur heeft.

De meest exotische exponent komt echter nog wel uit het heelal. 
Ook hier vind clustering plaats op basis van resonantie. Het 
heelal bestaat uit hele grote ruimtes niets met daarbinnen kleine 
geconcentreerde clusters materie. Deze structuur vindt men 
op alle schalen: intergalacticaal, interstellair maar ook inter-
planetair. Een studie naar planeetformatie van Jacques Laskar 
aan het Bureau des Longitudes geeft een verklaring waarom 
een grote homogene schijf  materie, draaiend om een jonge 
ster, zich uiteindelijk vormt tot een geordend setje planeten 
en manen met niets daartussen. Vormende kracht daarin is de 
zwaartekracht, dat objecten naar elkaar laat bewegen. Net zo 
belangrijk is echter ook dat objecten elkaar iedere zoveel om-
wentelingen een gravitationeel zetje geven. Dit herhaaldelijke 
zetje wordt het planetaire resonantie-effect genoemd, en brengt 
stof, gas en water in kleine ruimtes bij elkaar om uiteindelijk 
planeten te vormen. Dit proces gaat nog steeds door: planeten 
vegen iedere seconde stof  en puin uit de omliggende ruimte op. 
De lege ruimte wordt daardoor leger, en het planetaire cluster 
groter. 

Interessant is ook dat de differentiaalvergelijkingen die ge-
bruikt worden om planeetinteractie te beschrijven, niet alleen 
analytisch onoplosbaar zijn, maar ook gebruikt worden voor 
modellen van interacterende neuronen in het brein. Bij zijn 
numerieke simulaties van het heelal vond Jacques Laskar dat 
toevoeging of  verwijdering van een planeet, via een ketting van 
interacties drastische effecten had op alle andere planeten, ook 
de ver verwijderde. Dit is minstens zo verbazend als het effect 
van de lokale hersenbeschadiging die de globale structuur van 
het brein verandert, dat door dezelfde vergelijkingen gemodel-
leerd wordt. 

Ogenblikkelijk moet worden toegegeven dat een planetenstelsel 
ondanks haar clustering en differentiaalkoppeling moeilijk als 
netwerk gezien kan worden. En om een overeenkomst te zien 
tussen taalnetwerken en planetenstelsels moet wel heel ver over 
de schutting gekeken worden. Maar het feit dat een minisympo-
sium in een halve middag dit soort gedachten losmaakt, getuigt 
van een flinke dosis inspiratie die geheel op krediet komt van 
de boeiende sprekers, het pakkend samenbrengen van verschil-
lende vakgebieden, en de enorme prestatie om complexe ma-
terie in een zeer kort tijdsbestek laagdrempelig aan de man te 
brengen. Voeg daar een interactief  experiment aan toe en zo’n 
middag is multidisciplinair, buitengewoon motiverend maar 
vooral erg leuk. Allemaal zaken waar we in de wetenschap be-
hoefte aan hebben. ø

Figuur 2. De clustering van netwerken in de natuur is vaak hoger dan 
verwacht zou worden op basis van het aantal knopen (vertices) en 
verbindingen (edges). CC staat voor Cluster Coefficient: hoe hoger de 
CC, hoe hoger de clustering. 
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Semantic web introduction
Joris de Ruiter, AI Masterstudent aan de VU 
(joris@jdruiter.nl)

Not long after he invented and unleashed the 
World Wide Web, Tim Berners-Lee realised 
that the limit to the effectiveness of  the World 

Wide Web would be that while billions of  documents 
could be linked and indexed, they relied on human in-
terpretation to do anything with them. 

Web browsers, while knowing how to display html text, 
understand nothing of  the actual content of  the web page: the 
text in natural language. The semantic web is an attempt to 
solve that. It’s an extension of  the current web whereby web-
pages are annotated with machine understandable code, writ-
ten in RDF, RDFS and OWL. By doing that, information is 
given well-defined meaning, better enabling computers and 
people to work in co-operation.

Why would we want this? Say you want to buy a “Star 
Wars Trilogy dvd” for your little brothers birthday. You want it 
to be new (not used), with a low price (you’re a student), with 
fast and cheap shipping (his birthday it coming up). Also it must 
be widescreen (not fullscreen) and with a fourth bonus disc (to 
be special). At this point in the evolution of  the Web, your best 
bet would be to look at different retailers’ web pages, compar-
ing prices and shipping rates. Maybe you’ll find a comparison 
site to make your search easier, but still you have to do all the 
work by hand. 

 What if  we had an agent to perform the search for you, 
finding your best buy among a range of  vendor websites, filling 
out the address form and paying the bill. This clearly requires 
the agent to understand what’s on the website. Because natural 
language understanding is still far away, another option is to anno-
tate websites with metadata, a machine understandable repre-
sentation of  the page content page. Let’s look at an example:
 “Anakin Skywalker is Luke Skywalker’s father.” 
This sentence is easy for humans to understand - Anakin and 
Luke Skywalker are both people, and there is a relationship 
between them. You know that a father is a type of  parent, and 
that parents have at least one child. 

In computers this has to be formally specified to be mean-
ingful. Semantic web languages like RDF do this by a triple of  
subject, property and object. The property indicates the rela-
tion between the subject and object, and can also be called a 
predicate. RDF statements like this are represented in a graph, 
with the subject and object being nodes in the graph and the 
predicate an edge directed from the subject to the object, indi-
cating a relation between them.

Everything described in RDF is a resource, like Anakin-
Skywalker, LukeSkywalker and fatherOf, which are identified by 
Web identifiers (called Uniform Resource Identifiers, or URIs). 
Thus, RDF is a description framework for describing resources 
and the relations between them. These resources are data and 
services on the web, but can also refer to real-world persons like 
you and me. 

An extension is RDFS (RDF Schema). This adds classes, 
subclasses and properties to resources, as well as hierarchies 
among them. For example, a person is a subclass of  Agent. 
Properties like fatherOf can be restricted by domain and range 
restrictions, e.g. fatherOf has as domain and range consisting of  
a Person. This means that both the subject and the object of  the 
statement are of  type Person. 

A more expressive language is OWL (Web Ontology 
Language). For example, it allows to formalize that the inverse 
of  fatherOf is childOf, and that a parent has to have at least one 
child. You can also use it to say that two things are the same, 
such as the “Elvis Presley” on wikipedia is the same as the one 
on the BBC website. This is very exciting as it means you can 
start joining up data from multiple sites. 

OWL is sufficiently expressive to formalise ontologies, 
which describe objects and how they relate to one another. Any 
large OWL graph could be an ontology, for example classifica-
tion hierarchies of  living animals, famous places and events. 
        Besides smart agents finding you a Star Wars dvd on the 
internet, there’s more to the semantic web than annotated web 
pages. There are also (and far more) data sources that only ex-
port RDF graphs. An example is MusicBrainz, a large user-
maintained database of  music information used by CD player 
applications to provide you more information about the artist 
you’re listening to. A further introduction into the semantic 
web can be found at [1] and [2]. ø

References::
[1] http://www.w3.org/History/1989/proposal.html
[2] http://www.howstuffworks.com/semantic-web.htm/printable
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The emergence of self-organising algorithms for the Semantic Web
Christophe Guéret, Computational Intelligence group and Knowledge Representation group, Artificial Intelligence section 
Vrije Universiteit Amsterdam, (cgueret@few.vu.nl)

The Web as we know it is undergoing a profound 
modification. In addition to linked documents in 
the World Wide Web, linked structured data has 

started to pop up at several places. This data provides 
semantically rich information about people, places, 
movies and every other concept one can think of. This 
Web of  Data (WoD) is growing at an amazing rate, mak-
ing it no longer feasible to deal with it in a centralised 
way. Besides, this Web made of  billions of  facts created 
by many different persons is messy and contradicting. 
Self-organising algorithms provide the adaptiveness, 
robustness and scalability that will be required to rea-
son with this ever growing amount of  dynamic Seman-
tic Web data.

The creation of  a Web of  Data
Nowadays, discussions around the future of  the Internet and its 
main application, the Web, usually turns around the terms “Web 
3.0”, “Semantic Web” and “Internet of  Things”.

The “Internet of  Things” holds the promises of  a future where 
every device, from clothes to cell phones to domestic appliances 
like fridges, will be connected and be able to exchange informa-
tion with other devices. As a result, there will be a service pro-
viding an uniform information layer to devices making use of  it 
[10]. This new service-oriented Web has been coined as “Web 
3.0”, following the interaction-focussed Web 2.0 that itself  suc-
ceeded to the Web 1.0 client/server content model. Using wiki’s 
(e.g. Wikipedia) and Content portals (e.g. Youtube) as flagship 
technologies, Web 2.0 allows anyone to easily become a pub-

lisher on the Web.
For this Web 3.0 to work, the devices need to understand 

what they are talking about. So far, the Web is suitable for con-
sumption by humans, but not by machines. The Semantic Web  
research effort focusses on the definition of  standards and tools 
enabling the creation of  Web content suitable for both humans 
and machines [1]. This research lead to the creation of  stand-
ards to represent facts about things (RDF), relations amongst 
these things (RDFS, OWL) and protocols to interact with the 
created data (SPARQL).

These new standards, in combination with some other 
already well established standards such as HTTP, have been ap-
plied to publish and interlink information that used to be buried 
in web pages and closed knowledge systems. For instance, the 
fact that Amsterdam is located in the Netherlands is information 
that one can easily read from the Wikipedia page of  Amsterdam, 
but that remains hidden to the eyes of  a machine. The DBPedia 
project extracts such information and publishes it as an RDF 
triple <Amsterdam, isLocatedIn, Netherlands>. That is, a 

combination of  a subject (Amsterdam), predicate (isLocatedIn) 
and object (Netherlands) expressed using RDF. A predicate can 
itself  be the subject of  other triples and thus it can also be de-
scribed. As a result, RDF allows to construct a network of  facts 
that embeds both relations between things and the meaning of  
these relations, constituting a “Web of  Data” (WoD). For exam-
ple, an RDF triple <Christophe, isMarriedTo, Jennifer> 
will implicitly mean that <Jennifer, isA, Person>. 

The rapidly increasing size of  the WoD is expected 
to reach a trillion triples in 2010 [9], with contributions from 

Figure 1: Part of  the linked open data cloud containing an estimated 14 billion interlinked facts [8]. Nodes are data sources and connections triples 
expressed across different data sources.

1 When a company has a problem, it can outsource it to the crowd, thus the name ‘crowdsourcing’. By holding a competition, users are motivated to create their 
own solution, thereby benefiting the company. Contributions can also be voluntary, such as with wikipedia, lazyweb or the ESP game.  
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crowdsourcing1 projects like DBPedia, as well as UK govern-
mental data [6] and, recently, Facebook [4]. 

The DBPedia project is a community effort to extract 
structured information from Wikipedia and to make this infor-
mation available on the Web as RDF statements. It allows you 
to ask sophisticated queries against Wikipedia, and to link other 
data sets on the Web to Wikipedia data. The originators hope 
this will make it easier for the amazing amount of  information 
in Wikipedia to be used in new and interesting ways.

The UK government also opened up. They provide gov-
ernment statistics about transportation, environment and crime 
on their website data.gov.uk, much like CBS does in the Nether-
lands (though CBS doesn’t provide it as linked data). Users can 
run queries to find information, and submit ideas and applica-
tions to combine that data.

More examples of  online resources can be found in figure 
1 and table 1. It is impossible to get a complete picture of  the 
Web of  Data, but links to a significant part of  it can be seen on 
the Linked Open Data project website. The site indexes many 
online data sources, and generated the picture in figure1. 

Application perspectives
Thanks to the addition of  semantics to the Web, it is now pos-
sible for computers to understand what they display rather than 
just showing it to web users. One area of  application of  struc-
tured data is the enhancement of  search results. For example, 
Google shows structured data fetched from a LinkedIn profile 
to their search results, indicating basic information such as the 
amount of  connections the person has. 

Because facts are linked and the meaning of  these links 
can be easily retrieved, the WoD also gives the opportunity to 
combine data in new ways. Mashup applications combine two or 
more datasets to highlight some invisible underlying informa-
tion. Many mashup applications are shown on UK government 
data website[6], such as survey information mapped geographi-

cally, or an iPhone app that lists more than 3000 prospective 
parliamentary candidates for the 2010 general elections, along 
with their contact details. 

Recently, Facebook added the possibility to embed a 
“Like” button on any web page [4]. When pressing it, a user 
indicates that he likes this page and that information is displayed 
in his Facebook profile. Without semantics, the story would stop 
here, as Facebook scripts would have no way to know what this 
page is about. But with Semantic data incorporated into the 
code of  the Web page (using RDF), facebook can automatically  
extract a thumbnail and a short description of  the movie. For 
instance, the code below says that the page is about a movie en-
titled “The Rock” and which image to use as a thumbnail:

<meta property = “og:title“ content = “The Rock“ />

<meta property = “og: type” content = “movie” />

<meta property = “og:image“ content =“http://ia.media-

imdb.com/images /rock.jpg”/>

From a structural point of  view, the WoD does not differ much 
from the WWW; it’s a decentralised network of  connected con-
cepts (rather than documents) free to be enriched by anyone. 
But, unlike the WWW, the real potential of  the WoD can only 
be reached when data facts are linked and combined to produce 
knowledge. Paradoxically, the main approaches currently used 
to deal with this decentralized network are centralised: all the 
data is gathered in one place before being used. However, it is 
widely recognised that new adaptive approaches towards robust 
and scalable reasoning are required to exploit the full value of  
ever growing amounts of  dynamic Semantic Web data [5].

2.1 Advantages of  self-organising algorithms
We think that algorithms dealing with the WoD will have to ex-
hibit features such as self-organisation, simplicity and interac-
tivity. Evolutionary Computing and Collective Intelligence are 
two promising research areas for the design of  these algorithms. 
They provide particular advantages:

•    Learning and adaptation: the performance of  algorithms 
improves during their execution. As good results are found, the 
algorithm learns why these results are good and how to find 
similar ones. This learning can also cope with changing condi-
tions and consequently adapt.
 
•     Design simplicity: for instance, an evolutionary algorithm 
is based on a simplified ‘survival of  the fittest’: in an iterative 
process, solutions are guessed, verified and deleted if  they are 
not fit enough. The expected result - an optimal solution to 
the problem - comes as an emerging consequence of  the ba-

Table 1: Online data resources, forming nodes in the Linked Open 
Data cloud [8]



16

sic mechanism. This simple bottom-up approach differs from the 
complex top-down approaches commonly used to deal with hard 
problems.

•       Interactivity: these techniques are used in a continuously run-
ning, typically iterative, process. This implies that, at any time, the 
best result found so far can be returned as an answer to the posed 
problem. Besides, these algorithms can be made interactive and 
incorporate a user into the loop.

•    Scalability, robustness and parallelisation: all of  these three 
advantages result from using a population of  co-evolving ele-
ments. Because each member of  the population is independent, 
algorithms are easy to parallelise. Also, the bad performance of  
some members will be compensated by the global efficiency of  
the entire population, making the population robust against indi-
vidual failures.

•       Self-organisation[13]: this bottom-up principle where a set of  
reasoning elements establish the best organisation on their own by 
means of  local interactions, brings flexibility to the system using 
them. Single elements are more able to cope with changes than 
global structures. The following example shows how these princi-
ples are applied. 

Self-organised vocabulary mappings
The predicates used to create triples are defined in specific voca-
bularies2 that are meant to be shared accross data sources. Even 
considering that some ontologies like FOAF and Dublin Core 
are already very well established, every WoD contributor is free 
to create his own vocabulary; and this is what Facebook did with 
its Open Graph schema. The problem is that querying the WoD 
implies knowing what vocabularies are used by the triples. If  
someone wants to get a list of  movies, the query will look like the 
code below: get the title (?title) of  something (?s) that is a movie.  
What happens if  rdf:type is used instead of  og:type? Nothing is 
returned, despite the fact that rdf:type is the equivalent of  og:type 
in the RDF vocabulary. Rdf  and the facebook vocabularies are not 
semantically interoperable. 

?s og:title ?title

?s og:type “movie”

In order to alleviate this problem, mappings need to be established 
across the different vocabularies. A centralised approach would 
consist in establishing mappings to all the vocabularies from one 
central metavocabulary, or the inverse. On the opposite, a decen-
tralised approach would focus on establishing pairwise mappings 
directly among the vocabularies. This can be done by self-organ-
ising algorithms, thereby leading to the emergence of  semantic 

interoperability [2].

Further research going on
The application of  evolutionary computing and collective intelli-
gence to design algorithms for the WoD is a recent field of  studies 
that received a limited but increasing amount of  attention so far. 
Apart from the illustrated problem of  vocabulary alignment, these 
techniques have also been applied to solving queries over RDF 
data[11], distributing triples among a set of  triple stores[7] and 
leveraging implicit triples from existing facts[3]. This emerging re-
search field was the main topic of  the SOKS symposium3 that was 
organised at the VU on May 28/29. It will also be main the topic 
of  the 1st International Workshop of  Self-Organization and Ap-
proximation Techniques for the Web of  Data (SOAT2010) to be 
held in September 2010, as part of  the 3rd Future Internet Sym-
posium (FIS2010). If  after reading this article you are interested by 
the topic, please feel free to join us for SOAT2010!
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The Semantic Web 
is a web of  linked 
(open) data. There is 

lots of  data we all use every 
day, but it is controlled by 
applications that keep it to 
themselves. Examples are 
social networking sites such 
as Facebook, MySpace or 
Linked‑In. In an ideal world, 
you should be able to  con-
nect to your friends regardless of  the kind of  applica-
tion they are using. Considering this, the Semantic Web 
is about two things. It is about common formats for 
the integration and combination of  data drawn from 
diverse sources. It is also about language for recording 
how the data relates to real world objects1. 

RDF
The Semantic Web is based on resources described in the open 
data model RDF (Resource Description Framework). RDF is 
intended for situations in which information needs to be pro-
cessed by applications, rather than being only displayed to 
people. It provides a common framework for expressing this 
information so that it can be exchanged between applications 
without loss of  meaning. 
  RDF is based on the idea of  identifying things using web 
identifiers (URIs), and describing resources in terms of  proper-
ties and property values. This enables RDF to represent simple 
statements about resources as a graph of  nodes and arcs rep-
resenting the resources and their properties and values2. RDF 
statements are triples in the form of  a subject, a predicate and 
an object, with the subject and object being nodes in the graph 
and the predicate being an edge directed from the subject to the 
object, expressing a relation between them. 
  Let us consider an example: “Anakin Skywalker is Luke Sky-
walker’s father.” This statement can be represented as the follow-
ing RDF triple: 

RDFS
A vocabulary about family relations 
can be formalized in RDFS (RDF 
Schema). The basic concepts of  
RDFS are classes and properties 
as well as hierarchies among them. 
For properties, domain and range 
restrictions can be specified. For 
example, one can express in RDFS 
that property ex:fatherOf has class 
foaf:Person as rdfs:domain and rdfs:

range. This means that both subject and object of  the statement 
are of  rdf:type foaf:Person. It can also be expressed that every foaf:
Person is an rdfs:subClassOf foaf:Agent. FOAF (friend of  a friend) is 
an RDF schema that is frequently used to describe persons. 

Semantic Web Reasoning 
Semantic Web reasoning is the application of  the formal seman-
tics of  RDFS, OWL or general rules to infer logical conse-
quences, making implicit information explicit. An inference is 
the result of  such a process. 
  Regarding the Star Wars example, knowing that Anakin 
Skywalker is ex:fatherOf Luke Skywalker, and considering the 
information in our RDFS vocabulary, possible inferences are 
that both Luke and Anakin Skywalker are of  rdf:type foaf:Person 
and thus foaf:Agent. This is new information that has not been 
explicitly expressed before. A similar but more detailed example 
is given below. 

RDFS Entailment 
The formal semantics of  RDFS enables the automation of  rea-
soning by the application of  the RDFS entailment rules3. All 
rules have the form: “add a triple to a graph when the graph 
contains triples that conform to a given pattern”. Table 1 shows 
exemplary RDFS entailment rules. The second column shows 
the conditions for a rule to be applied and the third column the 
corresponding triples that are to be added to the graph. 

Semantic Web Reasoning by Swarm Intelligence

Modern Semantic Web reasoning systems 
are confronted with the task to process 
growing amounts of  distributed, dynamic 
resources. My thesis presents a novel, na-
ture-inspired way of  tackling this challen-
ge by exploiting the advantages of  Swarm 
Intelligence. The central idea of  the ap-
proach is that self-organising swarms of  
autonomous, light-weight entities traverse 
RDF graphs by following paths, aiming to 
instantiate pattern-based inference rules. 

Figure 1. Anakin Skywalker is father of  Luke Skywalker

1. http://www.w3.org/2001/sw/

2. http://www.w3.org/TR/rdf-primer/

3. http://www.w3.org/TR/rdf-mt/
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Let us regard rule rdfs3 in detail. In the Star Wars example, if  
we find the two statements: ex:fatherOf rdfs:range foaf:Person, and 
dbpedia:Anakin_Skywalker ex:fatherOf dbpedia:Luke_Skywalker, 
we can add the following triple (i.e. inference) to the graph: 
dbpedia:Luke_Skywalker rdf:type foaf:Person. 
  To calculate the RDFS closure over an RDF graph (i.e. all 
triples that can be inferred from the RDFS semantics by rea-
soning), the set of  entailment rules has to be applied repeatedly 
to the triples in the graph. 

Swarm Intelligence
Inspired by the collective behaviour of  flocks of  birds, schools 
of  fish or social insects such as ants or bees, Swarm Intelligence 
is a research field of  Collective Intelligence that investigates self-
optimising, complex and highly structured systems.[1] Mem-
bers of  a swarm perform tasks in co-operation that go beyond 
the capabilities of  single individuals, who function by applying 
basic stimulus-response decision rules. Emergent properties 
of  such systems often cannot be explained by its components 
alone. Swarms are characterised by a number of  properties, 
most importantly: 

•  lack of  central control.
• locality: swarm-members communicate only locally, 
either with their direct neighbours or via the environment; 
their decisions are based on local information only.
• simplicity: individuals are relatively small in size and 
typically simple in behaviour; their decisions, actions and 
interactions between each other and with the environment 
usually require only few computations.

In addition, swarms may have enormous sizes regarding the 
number of  their members. These properties result in advan-
tageous characteristics of  swarms, such as adaptiveness, flex-
ibility, robustness, scaleability, decentralisation, parallelism and 
intelligent system behaviour. These qualities are also desirable 

in distributed multi-agent systems, making swarms an attractive 
model. 
  The swarms of  my thesis are inspired by Swarm Intel-
ligence as observable in ant colonies. Ants are social insects that 
live in colonies of  sizes between a few individuals and several 
millions. They have colonised all continents except Antarctica 
and contribute around 15 to 20% to the total terrestrial animal 
biomass.[2] Ant colonies appear as super-organisms because 
co-operating individuals with tiny and short-lived minds oper-
ate as a unified entity.[3] Large colonies are highly efficient due 
to the self-organisation and functional specialisation of  their 
members, which leads to a division of  labour within the colony. 
Various functions may be carried out by individuals of  differ-
ent morphology (e.g. minor, median and major workers, sol-
diers, drones and queens) and different ages. Specialisation has 
evolved over time as a means of  diversifying the community in 
order to adapt to the environment.[4]
  A characteristic property of  ant colonies is their ability to 
find shortest paths by indirect communication based on chemi-
cal pheromones that they drop in their environment, e.g. to mark 
the shortest route whilst returning from a food-location. They 
employ different types of  pheromones, which they perceive 
with their antennae. Attractive pheromones lead other indi-
viduals to points of  interest, alarm pheromones are employed 
to call for help, and repulsive propaganda pheromones confuse 
enemies. Some pheromones evaporate slower (e.g. best route) 
than others (e.g. alarm). Ants have a special colony scent. Pher-
omones that have been deposited on the ground act as a shared 
extended memory and enable the spontaneous, indirect and 
asynchronous communication of  co-operating insects. This 
mechanism is known as stigmergy[5], a form of  self-organisa-
tion which allows for efficient collaboration between extremely 
simple agents. 

Reasoning by Swarm Intelligence
It is widely recognised that new adaptive approaches towards 
robust, scaleable and distributed reasoning are required to 
exploit the full value of  ever growing amounts of  dynamic 
Semantic Web data. Adaptiveness, robustness and scaleability 
are among the main properties of  swarms. That is the reason 
why the combination of  reasoning and Swarm Intelligence can 
be a promising approach to obtain optimised reasoning perfor-
mance by basic means. 
  The idea is simple: an RDF graph is seen as a network, 
in which each subject and object is a node and each property 
an edge. A path is composed of  several nodes that are con-

Table 1: Some RDFS entailment rules; all triples are in the form: subject (s) 
predicate (p) object (o). x is a variable and c refers to a class.
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nected by properties (edges). Each of  the beasts (members of  
the swarm) represents an active reasoning rule (as shown in 
Table 1) which is partially instantiated. Swarms of  indepen-
dent light-weight beasts now travel from RDF node to RDF 
node and from location to location, checking whether they 
can derive new information according to the information that 
they find on their way. Members of  the swarms communicate 
purely locally and indirectly. Just like ants do on the soil, beasts 
drop pheromones on each visited triple. 
  Beasts traverse RDF graphs autonomously. When a beast 
reaches a node, it has to choose its next node. This decision 
can be taken based on pheromones that have been dropped 
by previous beasts, or based on the elements of  the triples. A 
beast prefers triples that match the pattern of  its rule. If  such 
a matching triple is found, the rule will be fired and the new 
inferred triple added locally to the graph. Otherwise, an ongo-
ing path is chosen based on pheromones, preferring paths with 
little or no pheromones. 

Reasoning Model 
The RDFS reasoning task is decomposed by distributing com-
plementary entailment rules on the members of  the swarm, so 
that each individual is only responsible for the application of  
one rule. Therefore, one type of  beast per RDF(S) entailment 
rule is introduced. 
  Beasts are automatically instantiated by considering the 
schema information in the graph. When a concrete schema 
triple of  a certain pattern is found, a reasoning beast is gener-
ated. Take for example the rule rdfs3 for range restrictions: 
whenever in the schema a triple p rdfs:range x is encountered, 
a beast of  type rb3 is created with memory {p,x}. This new 
beast will walk the graph, searching for the property p. When-
ever property p is found, its rule can be applied. Table 2 lists 
some RDFS entailment rules, with the patterns that are to be 
recognised in column 2, and the generated beasts with their 
memory in column 3. 

To continue with our previous example: if  we find a triple 
ex:fatherOf  rdfs:range foaf:Person in the schema, a range-beast 
rb3 with memory {ex:fatherOf, foaf:Person} is created. 

Table 3 shows two beasts needed for RDFS reasoning 
with their pattern-based inference rules. Reasoning beast rb3 
applies the semantics of  rdfs:range, while rb9 generates the 
inferences of  rdfs:subClassOf (the beasts have been instantiated 
as shown in the table above). They are referred to as range-
beast and subclass-beast. 
  A beast rb3 is defined as a function rb3 with memory 
{p,x}. Let us assume that while traversing a graph, the instan-
tiated range-beast arrives at node o from a node s via an edge 
e (s, e, o). If  e = p (if  the edge is equal to the property in its 
memory), it adds the triple (o, rdf:type, x) to G. It moves on 
to a node n via an edge f, where (o, f, n) is an element of  the 
graph. 

In terms of  our example: every time the range-beast finds a 
triple containing the property in its memory (in this case: ex:
fatherOf), it adds a new triple to the graph, which states that the 
object of  the found statement is of  the rdf:type of  the class in 
its memory. So if  it finds the triple dbpedia:Anakin_Skywalker 
ex:fatherOf dbpedia:Luke_Skywalker, it will add a new inference 
dbpedia:Luke_Skywalker rdf:type foaf:Person to the graph. 

Another Example
To illustrate the idea, let us consider two simple RDF graphs 
about publications cg:ISWC08 (Christophe Guéret at the 
International Semantic Web Conference 2008) and fvh:SWP 
(Semantic Web Primer by Frank van Harmelen), maintained 
separately by the respective authors and linked to public ontol-
ogies pub and people about publications and people.
 

Table 3: Inference patterns of  reasoning beasts.

Table 2: Instantiation of reasoning beasts (rb stands for reasoning beast) 

De Connectie
nummer 4, jaargang 4, Juni 2010



20

These two graphs denote two publications cg:ISWC08 and fvh:
SWP by different authors. The graphs are physically distributed 
over the network and can be reasoned and queried over directly. 
Their information is extended with schema information: 

Given the standard RDF(S) semantics, one can derive that cg:
ISWC08 is a publication, and that the authors are instances of  
class people:Person and thus people:Agent. Fig.2 shows the RDF 
graph for the first publication cg:ISWC08. Grey lines denote 
implicit links derived by reasoning. 

For the three schema triples of  the previous example, 
beasts are created. For the triple people:Person rdfs:subClassOf 
people:Agent a beast rb9 is created, which is instantiated with 
memory people:Person and people:Agent. The subclass-beast 
for the triple pub:InProceedings rdfs:subClassOf pub:Publication is 
generated accordingly. For the range-triple pub:author rdfs:range 
people:Person, a beast rb3 is created with memory pub:author 
and people:Person. In this example, only one beast per instanti-
ated type is created, in practice there are more. The beasts are 
randomly distributed over the graph, say rb3 to node fvh:SWP, 
and similarly for the other two beasts. Beast rb3 has now two 
options to walk. Moving to “SW Primer” will get it to a dead 
end, which means it has to walk back via cg:ISWC08 towards, 
e.g. person:Oren. At node person:Oren, the walked path is cg:
ISWC08 pub:author person:Oren which means rb3’s memory 
condition matches with this pattern, and it will add a triple per-
son:Oren rdf:type people:Person to the graph. When, after walking 
other parts of  the graph, the subclass-beast rb9 chooses to fol-

low the rdf:type link from person:Oren to people:Person, it finds 
its memory condition matched and adds person:Oren rdf:type 
people:Agent to the graph. 

This example highlights the obvious challenges faced by 
the approach, most importantly that unnecessary paths need to 
be investigated and that the order of  visiting beasts is impor-
tant (rb3 had to be at person:Oren first, before rb9 could find 
anything). 

Reasoning on distributed data 
The proposed paradigm envisages the Semantic Web as a 
connected collection of  networks of  data, which is constantly 
updated by beasts. In this set-up, only the active reasoning rules 
are moving in the network and not the data, minimising net-
work traffic as schema-data is typically far less numerous than 
instance-data. Given some added transition capability between 
graph-boundaries, the method converges towards closure (all 
possible inferences are inferred). As recurrently revisiting beasts 
can more easily deal with added (and even deleted) information 
than index-based approaches, it can be claimed that swarm-
based reasoning is more adaptive and robust than other Seman-
tic Web reasoning approaches. 

An ideal scenario for Semantic Web reasoning would 
be a large-scale distributed set-up, in which interested partici-
pants provide their Semantic Web data in a beast-friendly way 
on their own machines. Beast-friendly means that the servers 
(being referred to as dataproviders) are enabled to host beasts, 
recommend ongoing locations, store pheromones and inferred 
triples, and respond to queries for ongoing options. This sup-
ports a distributed publication model in which the granularity 
of  peer data is shifted from triples to entire datasets and each 

Figure 2: An RDF graph
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peer maintains control of  its own data, as proposed in [6]. 
Data-owners could for example configure their dataproviders 
to only answer queries or add inferences that originate from 
trusted beasts. In order to enable dataproviders to recommend 
suitable destinations to beasts that intend to migrate, a routing 
mechanism based on Bloom filters[7] as partial routing tables 
can be utilised. 

Self-Organisation of  Swarms by Pheromones 
To avoid redundant graph traversal, beasts choose ongoing 
paths based on pheromones. The environment provides beasts 
with information about who has visited their current location 
before. This can be utilised by the swarm to act as a whole, to 
avoid loops and to spread out evenly, which is useful because 
in the majority of  cases, the swarm has no gain if  members of  
the same rule-instantiation traverse the same path more than 
once. Therefore, paths with little pheromones are preferred. 
  When a beast reaches a node it has to choose a next ongo-
ing edge. It parses its options, and while no application of  its 
inference-pattern is found (which would cause it to choose the 
corresponding path and fire its rule to add a new triple to the 
graph), it applies a pheromone-based heuristic. It categorises 
all possible paths into sets of  triples: (1) the ones which are 
promising because no individual of  its rule-instantiation has 
walked them before, and (2) the ones that already have been 
visited. If  unwalked paths are available, one of  them is chosen 
at random. Otherwise the ongoing path is chosen probabilisti-
cally, preferring less visited triples. Only pheromones of  beasts 
with the same rule-instantiation are considered. Further pos-
sibilities, such as considering pheromones of  other beasts, are 
subject to future research.

Implementation and Experiments 
I implemented the proposed reasoning method based on the 
AgentScape platform. Each beast is implemented as an agent 
that is able to migrate, and each distributed graph managed by 
a non-migrating agent called dataprovider, which is linked to 
other dataproviders. Beasts communicate with the local data-
provider by exchanging messages. 
  Based on this implementation, the feasibility and major 
characteristics of  the approach are evaluated on the basis of  
simulation experiments in which beasts calculate the deduc-
tive closure of  RDF graphs with respect to RDFS Semantics. 
These experiments have two goals: proof  of  concept, and to 
obtain a better understanding of  the intrinsic potential and 

challenges of  the new method. To prove the concept, I ran an 
RDF(S) reasoning system based on fully decentralised agents 
to calculate the semantic closure of  a number of  distributed 
RDF(S) datasets. Regarding the challenges of  the new meth-
od, the results basically confirm that tuning a system based on 
computational intelligence is a highly complex problem. How-
ever, the experiments gave crucial insights into how to proceed 
in future work: most importantly on how to improve attract/
repulse methods for guiding swarms to interesting locations 
within the graph. 

Conclusion
The main contribution of  my thesis is to introduce a new 
swarm-based paradigm for distributed reasoning as graph tra-
versal on the Semantic Web. The major feature of  this idea is 
that many light-weight autonomous beasts collectively traverse 
RDF graphs and match patterns with the triples they are cur-
rently visiting, with the goal to add new triples to the graph. 
Robustness is achieved by redundancy, and scalability by dis-
tributing the data towards several locations, or better stated by 
leaving the datasets at their natural locations with their own-
ers, and by distributing the reasoning task towards a number 
of  beasts which communicate purely locally and indirectly. 
Another advantage of  this approach is its intrinsic adaptive-
ness due to its capability to deal with dynamic data on distrib-
uted sources. Such a reasoning procedure seems ideal for the 
Semantic Web. A second contribution of  my thesis are various 
ideas to extend the framework. For further information, visit 
http://beast-reasoning.net. 
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Van Collectief tot Intelligentie 

Tegenwoordig zijn er nog maar weinig mensen 
die niet gehoord hebben of  gebruik maken van 
zogenaamde sociale media: Facebook, Mys-

pace, Twitter, LinkedIn en Google Buzz. Deze media 
hebben een sterk ‘collectief ’ karakter - men gebruikt 
het bijvoorbeeld om vrienden te laten weten wat ze 
gaan eten of  wat ze gaan kijken op televisie. Ook is het 
een makkelijke en snelle manier om foto’s en video’s 
te delen. Maar over het algemeen wordt het toch voor-
namelijk gebruikt voor ditjes-en-datjes - met name 
Twitter is wat betreft nogal een extreem geval: het 
heeft een hoog love-it-or-hate-it gehalte. In dit artikel 
leg ik uit hoe je met behulp van sociale netwerken en 
gebruik van intelligente tools collectieve intelligentie 
kunt bereiken. We gaan het onder andere gebruiken 
om ’informatie-obesitas’ tegen te gaan.

Collectieve intelligentie (CI) is een groepsintelligentie die voort-
komt uit de samenwerking en competitie tussen veel individu-
en. Het is een vrij nieuw studiegebied; vanaf  eind jaren ‘90 zien 
we het begrip langzaam maar zeker opkomen. Dat was eerst 
voornamelijk in tekstboeken, wetenschappelijke tijdschriften en 
artikelen – dus met name in de academische hoek. Onderzoe-
kers keken naar fenomenen als emergentie (“het geheel is meer 
dan de som van de delen”) en zelforganisatie. Pas sinds zo’n 
5 jaar zien we ook een omslag richting de commerciële kant. 
Allerlei middelen zoals recommendation engines, social bookmarking 
(tagging) en collaborative filtering beginnen op te komen en deze 
vallen ook onder de grote paraplu van collectieve intelligentie. 
Voordat we later in dit artikel precies gaan kijken naar collec-
tief-intelligente toepassingen van sociale netwerken en media, 
zal ik eerst wat structuur aanbrengen in de wildgroei van ont-
wikkelingen in het afgelopen decennium.
  Als eerste kunnen we kijken naar organisaties, overheden 
en bedrijven die op een CI manier zijn georganiseerd, de zoge-
naamde ‘volgende-generatie’ organisaties. Hier kijken onder-
zoekers, consultants en managers naar hoe we organisaties kun-
nen inrichten zonder rigide, hiërarchische en bureaucratische 
regels, maar meer op een flexibele, platte, en adaptieve manier. 
De informatie- en communicatietechnologie van de afgelopen 
jaren heeft hierop veel invloed gehad, en is wellicht ook een 
belangrijke drijfveer geweest. Veel organisaties worden nu inge-
richt als netwerken, met veel flexibele, freelance en outsourcing 
werkkrachten. Het MIT Institute for Collective Intelligence, 
opgericht in 2006, is een vooraanstaand instituut dat zich richt 
op deze vorm van CI.
 De tweede toepassing van CI betreft een meer technische 
benadering. Dat gaat bijvoorbeeld over het gebruik van me-
thoden en technieken voor optimalisatie en simulatie binnen 
de informatica. Veelal wordt daarvoor inspiratie gehaald uit 
de natuur, zoals algoritmen die gebaseerd zijn op onderzoek 
naar mieren en bijen. Een bekend voorbeeld hiervan is hoe 
je efficiënt internetpakketjes kunt routen met een feromonen-

 gebaseerd algoritme. Een ander voorbeeld zijn epidemische 
roddel-algoritmen om in grote netwerken snel informatie uit te 
wisselen, geïnspireerd op de sociologie (roddelen) en ecologie 
(epidemieën). De technische benadering van CI bevat ook het 
gebruik van simulatie als middel om collectieve systemen te on-
derzoeken, en onderzoekers die zwerm-intelligentie bekijken. 

Een laatste benadering betreft CI op het internet. Er 
zijn mensen die menen dat CI de essentiële component van 
de volgende versie van het web is (2.0/3.0). Hierbij zien we de 
vele gebruikers van het web samenwerken, ondersteund door 
webtechnologie. Dit kan met middelen die bedoeld zijn voor 
samenwerking (bijvoorbeeld wiki’s), maar het is breder dan dat 
- ook collaborative filtering, tagging, recommendation engines 
en sociale netwerken vallen hieronder. Hierbij vormen mensen 
de kleine simpele wezens die samenwerken aan een groter ge-
heel, zoals gebruikelijk in CI. Uiteraard heeft ook deze benade-
ring een sterk technisch karakter. 

Een van de eerste CI auteurs, Levy, die het begrip in zijn 
boek introduceerde , doelde al op collectieve intelligentie op het 
web, hoewel hij het hele begrip van sociale media en netwer-
ken toen nog niet zag zitten. “The one thing that is beyond the 
reach of  pure technology is the construction and maintenance 
of  social interactions” zo merkt hij op in zijn boek, terwijl dat 
precies was waar technologie zich wél naar ging ontwikkelen. 

Sociale Netwerken
Vandaag de dag is sociale interactie niet meer weg te denken 
van het internet. Bijna iedereen kent wel iemand die hij via 
email, hyves, myspace of  Twitter heeft leren kennen. Sterker 
nog, je kunt je sterk verbonden voelen met iemand via deze 
media, zonder diegene echt te kennen. Toch heeft het ook een 
nare bijsmaak – dat technologie een bepalende factor zou zijn 
in het maken van sociale contacten. Echter, in bepaalde situa-
ties kan het toch juist wenselijk zijn. Een bekend voorbeeld van 
zulke wenselijke netwerk-vorming is LinkedIn, wat kan helpen 
in het uitbouwen van je professionele kennissenkring. Op de 
site kun je aankondigen dat je op zoek bent naar een nieuwe 
baan, maar de meeste mensen lijken het toch te gebruiken om 
hun sociale netwerken in de gaten te houden, bijvoorbeeld door 
te kijken wie men via-via kent: contacten van mijn contacten 
zijn waarschijnlijk ook interessant voor mij. En dit wordt dan 
gebruikt als basis om een eigen sociale netwerk uit te breiden 
– een typisch geval van technologie als stuwende kracht achter 
het leggen van nieuwe contacten.
 Een tweede voorbeeld van wenselijke netwerkvorming 
betreft een meer specifieke situatie, namelijk het vormen van 
ad-hoc sociale netwerken op een specifieke locatie of  tijdens 
een speciaal event, zoals een festival of  een conferentie. Dit zijn 
situaties waar je op de hoogte wilt blijven van dingen die gebeu-
ren, en tips wilt krijgen over wat je vooral wel en niet moet gaan 
bezichtigen. Op Twitter kun je met specifieke hashtags commen-
taar geven op bepaalde presentaties of  optredens; dat is een 
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heel makkelijke, snelle en effectieve manier om informatie uit te 
wisselen. Ook het opkomende `location-based’ posting, waarbij 
posts geannoteerd worden met de locatie waar je bent, is een 
belangrijke ontwikkeling. Het SXSW festival in 2010 was het 
eerste festival waar dit intensief  gebruikt werd. Tijdens het fes-
tival werden via Twitter location-based ad-hoc netwerken ge-
vormd van groepen mensen die dezelfde muziek leuk vonden.
 Nog verder gaat het gebruik van ‘intelligent social tags’ 
als sociale netwerkvorming. Dit zijn fysieke apparaatjes die je 
om je nek hangt op een symposium, conferentie of  festival. Het 
apparaatje kan zo eenvoudig zijn als een RFID tag, bijvoor-
beeld de ikTag van MediaMatic. Deze werd op het PICNIC 
festival gebruikt voor bijvoorbeeld speed-dating en het regelen 
van ontmoetingen aan de bar. Er wordt ook onderzoek gedaan 
naar intelligentere tags die meer kunnen. Op de Vrije Univer-
siteit worden er `InCrowd’ experimenten gedaan waar de tags 
ook een display hebben en getrackt kunnen worden. Met het 
display kunnen bepaalde opdrachten gegeven worden aan de 
drager, zoals “zoek iemand met dezelfde kleur als jouw tag”. 
Met tracking van de tags (opslaan waar deze zich wanneer be-
vinden) kunnen onderzoekers sociale contacten analyseren. Is 
het bijvoorbeeld waar dat mensen van hetzelfde instituut op 
borrels toch voornamelijk met elkaar praten, en niet met men-
sen van andere instituten?
 De nuchtere lezer vraagt zich na deze voorbeelden af  
waar de collectieve intelligentie in zit. Bij deze voorbeelden is 
dat inderdaad nog ver te zoeken, maar in het verlengde van 
location-based posting en de InCrowd experimenten ligt een 
ontwerp waarbij mensen met gelijke interesses op een festival 
met elkaar in contact worden gebracht. Misschien kun je je er 
wel wat bij voorstellen, als je bedenkt dat je op een festival niet 
zo maar een vreemde zou aanspreken, maar wel als je weet dat 
diegene dezelfde muziek of  bands leuk vindt.

Sociale Media
Behalve de genoemde sociale media als Twitter en LinkedIn 
zijn er ook tools die mensen met elkaar verbinden zonder dat 
zij elkaar kennen of  zullen kennen (dus: anonimiteit). Bekende 
voorbeelden zijn recommendation engines (zoals gebruikt door 
Amazon om persoonlijke suggesties te doen voor nieuwe aan-
kopen), collectieve gemeenschappen (Digg en Reddit) waarbij 
mensen elkaar wijzen op interessante webpagina’s, en social 
bookmarking (Delicious) wat eenzelfde idee heeft. Deze tools 
stellen je in staat om informatie te vinden binnen een bepaalde 
groep mensen. Het verrassende hierbij is dat je deze groep niet 
hoeft te kennen alvorens gebruik te maken van de informatie 
over hen. Een recommendation engine laat bijvoorbeeld zien 
wat andere klanten hebben gekocht die op een of  andere ma-
nier op jou lijken. Die informatie is genoeg om af  te kunnen 
gaan op hun ‘advies’, meer hoef  je niet over ze te weten. In 
tegenstelling tot bovenstaande netwerken vormt deze groep 
mensen dus een ‘anoniem’ netwerk. Dat is prettig aangezien 

het informatie delen met vreemden al snel voor privacy issues 
zorgt.
 De huidige state-of-the-art breidt zich in twee interessante 
richtingen uit. Ten eerste zien we dat het web zelf  ’intelligenter’ 
wordt door zogenaamde semantische kennis (betekenis) toe te 
voegen aan de gegevens. De volgende versie van het web (web 
3.0 / semantisch web) ziet bijvoorbeeld niet alleen een plaatje 
of  een foto, maar heeft ook kennis over wat er op staat, en wat 
dit te maken heeft met andere plaatjes, links en websites. Ten 
tweede zien we een uitbreiding op basis van machine learning. 
Daar vallen technieken onder als neurale netwerken, data-mi-
ning en evolutionary algoritmen. Met behulp van deze tech-
nologieën kunnen sociale media intelligenter gemaakt worden: 
Google’s zoekmachine zou bijvoorbeeld kunnen leren van de 
zoekresultaten waarop je klikt en waarvan je niet meer terug-
komt (dus dat was blijkbaar een goed zoekresultaat).

Op een bepaalde manier onderscheiden deze tools zich 
nogal van traditionele software. Ten eerste zijn het kleine, een-
voudige programmaatjes die enorm veel data innemen en op 
basis daarvan nieuwe data produceren. Eigenlijk zijn het kleine 
data-vretertjes. Je zet ze ergens neer en ze vermaken zichzelf  
wel: zolang ze genoeg input-data krijgen verrichten ze hun 
werk. Een tweede verschil is dat de data van jou (klant, gebrui-
ker) afkomstig is, en wordt verwerkt ook weer aan jou wordt 
teruggegeven. Het zijn from-you-for-you dataverwerkers, waarbij 
de eerste `you’ niet alleen jij bent, maar iedereen die gebruik 
maakt van deze software. Het programma doet dit voor veel 
mensen, en kan daardoor bepaalde patronen herkennen die 
nuttig zijn om te weten – zoals we bijvoorbeeld ook op Digg 
en Reddit zien.

Samengevat, met de huidige sociale media middelen als 
startpunt is het goed mogelijk om, met behulp van semantische 
kennis en machine-learning technologieën, een volgende gene-
ratie data-vretertjes te maken. Deze nieuwe generatie zal eigen-
schappen hebben zoals het kunnen leren (machine learning) en 
het begrijpen van de informatie die ze minen (semantisch web). 
Daarmee kunnen we een grote stap maken richting collectieve 
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intelligente sociale media. 

Informatie Obesitas
Ter afsluiting zal ik een kort voorbeeld geven, waarbij de on-
derwerpen zoals hierboven uiteengezet (collectieve intelligen-
tie, sociale netwerken, sociale media) gecombineerd worden 
om een concreet probleem aan te pakken. Dit probleem betreft 
‘informatie-obesitas’ – dat wil zeggen, het probleem van de 
hoeveelheid informatie die dagelijks binnenkomt via televisie, 
kranten, radio en internet. Deze is veel te groot om door te 
nemen en te verwerken. Dit probleem speelt niet alleen in de 
huiskamer (bijvoorbeeld kranten en magazines) maar ook in 
het professionele leven. 
 De combinatie van sociale netwerkvorming en technolo-
gie kan uitermate effectief  worden ingezet om met dit probleem 
om te gaan. Op wie zou je bijvoorbeeld afstappen voor advies 
over een te kopen mobieltje of  computer? Uiteraard de winkels, 
maar zeker ook je directe vrienden. Misschien kunnen ze je niet 
vertellen over alle technische details, maar ze zullen wellicht de 
gadget op een zelfde manier gebruiken als jij van plan bent. Je 
maakt dus gebruik van je sociale netwerk. In dezelfde zin, als 
je een leuk boek zoekt, dan kijk je misschien bij een webshop 
naar de recommendations of  naar de “buyers of  this book also 
bought...”, en maak je daarmee gebruik van sociale media.
 In het dagelijkse leven kun je dit ook gebruiken door op 
allerlei manieren informatie die je op internet vindt te delen 
binnen je sociale netwerk. Aangenomen dat je vrienden en col-
lega’s dat ook doen kun je op die manier makkelijk en efficiënt 
op de hoogte blijven van ontwikkelingen op allerlei gebieden, 
zonder dat je de hele informatie-berg iedere dag zelf  hoeft door 
te nemen – een soort sociaal filteren van informatie.
 In de toekomst zullen we zien dat met geavanceerde ‘in-
telligente’ sociale media een belangrijk deel van zulk sociaal 
filteren geautomatiseerd kan worden.  Zoals momenteel je 
vrienden je informeren over leuke links of  artikeltjes via Buzz, 
Facebook of  Hyves, kunnen ook programma’s dit voor je doen 
als ze je voorkeur kennen. 
 We kunnen het makkelijk vergelijken met een ouderwets 
medium – de krant. In plaats van een krant die door een aantal 
redacteuren wordt gesamengesteld en zich richt op de grootste 
gemene deler van de bevolking, zullen we in de toekomst een 
dynamisch, intelligent, en sociaal medium hebben dat een real-
time en op-maat-gemaakte krant op je deurmat zal bezorgen. 
Daarmee wordt collectieve intelligentie effectief  ingezet om 
informatie-obesitas tegen te gaan: in plaats van altijd alle infor-
matie te moeten volgen, kun je vertrouwen op sociale contacten 
en technologische middelen om altijd op de hoogte te zijn van 
wat jij interessant vindt.
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• http://collectivae.wordpress.com/2010/05/24/van-collectief-tot-
intelligentie-links/

Agenda 
CSCA - Neuroeconomics: An exciting joint venture
» June 18, 2010, gratis
Why do brain scientists need economists and why do economists need 
brains? http://www.csca.nl/csca/symposia/
.......................................
Computational Negotiation
» June 21-23, Delft
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.......................................
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Aan deze wedstrijd doet een groot aantal teams mee; vooral studenten. 
Elk team bestaat uit drie personen die gezamenlijk in een beperkte tijd 
zoveel mogelijk programmeeropgaven proberen op te lossen. 
http://www.bapc.nl/
.......................................
BNAIC - Beneluc conference on Artificial Intelligence
» 25 oktober 2010, Luxembourgh
http://bnaic.gforge.uni.lu/
.......................................
» 2 November 2010, Annual SIKS day

Events @ SIKS: http://www.siks.nl/upcoming_activities.php
Events @ IILC: http://www.illc.uva.nl/NewsandEvents
Cognition events: http://www.cognitie.nl/events

Volledige agenda op onze website: www.deconnectie.com/agenda.php
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Vergaderen is zeg maar echt niet mijn ding
Jaap Oostenbroek, kosgdot@gmail.com

Vergaderen is mogelijkerwijs de slechtste uitvinding ooit. Als ik het op een lijst met alle andere uitvindingen 
zou moeten plaatsen zou ik er een oncomfortabel plekje voor vinden tussen asbest als isolatiemateriaal en de 
boomerang handgranaat.
 Maar tegenwoordig wordt alles besloten in vergaderingen. Als dat ene vak dat je nog zo graag wilde 
doen uit het curriculum geschopt wordt voordat je er aan toe komt het te volgen, dan is dat besloten in een 
vergadering. Als er pal voor je mooie nette studentenkamer een opvang voor geweldadige verslaafde daai-
deurcriminelen word gehuisvest, dan is dat besloten in een vergadering. En als straks de robots in opstand 
komen, ons allemaal uitroeien, en de laaste overlevende met zijn laaste adem aan de geweldadige machine 
de vraag stelt: “Maar waarom dan?” Zal deze met krakende mechanische stem antwoorden: “Omdat het is 
besloten in een vergadering.”*
 Ook voor mij is verzet zinloos. Als je iets wil berijken in deze wereld zul je je pad moeten zoeken door 
het bos der vergaderingen, conventies en andere gremia. Want sinds die geweldige drieslag die eindigt op “ein 
furher” uit de mode is geraakt, willen mensen werkelijk alles besluiten door er met een groep andere mensen 
over te praten, discussieëren of - als ze het echt heel bond willen maken - stemmen. Gelukkig kan ik mezelf 
troosten met de gedachte dat ook de wetenschap de disfunctionaliteit van vergaderingen inziet.
 Zo zijn beweginswetenschappers tot de conclusie gekomen dat de meeste vergaderzalen niet zijn uit-
gerust met ergonomische stoelen. Door het herhaaldelijk lang zitten is al menig bestuurlid arbeidsongeschikt 
geworden in verband met rugklachten. Daarnaast hebben de sociale wetenschappen ontdekt dat als een 
groep het ergens niet over eens is, en iemand vraagt hoe zeer ze het niet eens zijn, hun verdeeldheid alleen 
maar groter zal worden**. In een vergadering zul je dus nooit eens kunnen worden.
 Ten slotte bewijst Arrow’s impossibility theorem dat een werkelijk eerlijke stemming wiskundig onmo-
gelijk is. Geen enkele methode van stemmming kan ooit tot een onbevooroordeelde beslissing leiden. Dit is 
nogal vervelend omdat in de meeste vergaderingen stemmen best wel belangrijk is. Tragische genoeg heeft 
niets van dit alles mensen er van overtuigd dat vergaderen een slecht idee is. Zelf heb ik het opgegeven om 
vergaderingen te vermijden, en hanteer ik een gedoogbeleid waarmee ik door middel van slimme trucs pro-
beer het een stuk leefbaarder te maken. Hier een aantal tips om met minder hoofdpijn door je vergaderingen 
heen te komen: 

Tip 1 Geef je voorzitter een hamer cadeau!
Veel vergaderingen vervallen nog wel eens in rumoerigheid. Dit komt omdat sommige mensen van mening 
zijn dat een vergadering leuk is en lang behoort te duren. Het hanteren van een strikte orde door middel van 
een schel klinkende houten rammer maakt het aan alle aanwezige dissidenten duidelijk dat zowel jij als de 
voorzitter betere dingen te doen hebben. Mocht al dit auditief geweld nog niet het gewenste effect hebben, 
dan kan de hamer ook bij andere varianten van ordehandhaving nuttig zijn. Immers “Der Krieg ist eine Fortset-
zung der Politik mit anderen Mitteln”.***

Tip 2 Neem je huiswerk mee in een onopvallend formaat. 
Als het onderwerp van de vergadering niet al te interessant is – zoals bijna altijd - kun je beter wat anders gaan 
doen, zoals het lezen van de nieuwste IEEE publicaties. Maarhet liefst wil je dit niet laten merken aan je mede 
collega vergaderaars. Dus wat doe je: Je print de publicaties uit in kale text en vormt het naar de vergaderstuk-
ken. Terwijl iedereen denkt dat je keurig de notulen van vorige keer terugleest, ben jij je vast aan het verdiepen 
in de nieuwste AI uitvindingen.

Mogen ook in jouw leven vergaderingen ondanks deze tips nog steeds een kriem zijn, troost je dan met de 
gedachte dat er ten minste een vergadering is waar de leden het nog zwaarder hebben. Dit gremium van meer 
dan 149 leden heeft een reglement van orde van meer dan 58 pagina’s. Terwijl ze elke week vergadert leest 
niemand ooit de notulen, want hoewel hierop woord voor woord te vinden is wat er gezegt is, kun je daar 
alleen zeker van zijn als je het op televisie terugziet. Ja lieve mensen, je bent past echt genaaid als je in de 
tweede kamer der Staten-Generaal gezeteld bent.

De Connectie
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* Een alternatief andwoord kan zijn: “Om een eind te maken aan de vergaderingen.”
** Wat dan weer aantoont dat een vergadering een thermodynamische gesloten systeem is.
*** Vom Krieg, 1832 , Berlin, door Karl von Clausewitz
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Sentiment Analyse
Dennis Lokkers, dlokkers@gmail.com

Iedereen heeft een mening. Of  het nu over auto’s, poli-
tiek of  muziek is. De mening van mensen is een bron 
van informatie. Vaak gebruik je andermans mening 

om beslissingen te maken over iets waar je weinig van weet. 
En voor bedrijven is het handig om te weten wat mensen 
van hun product vinden. Sentiment analyse probeert die 
mening inzichtelijk te maken in grote hoeveelheden infor-
matie.

Bij de aankoop van een nieuw product vraag je aan andere men-
sen wat zij aanraden, of  wat ze vinden van het product dat je op het 
oog had. Bij het ontdekken van nieuwe muziek vraag je mensen met 
dezelfde smaak of  ze nog wat nieuws weten. En met de verkiezingen 
gaat je stem uit naar de partij wiens politieke standpunten het meest 
overeenkomt met die van jou.

We maken bijna dagelijks beslissingen op grond van de mening 
van anderen. Bedrijven weten dat, en proberen daarom een goede re-
putatie te krijgen. Iedereen heeft wel eens een vragenlijst moeten in-
vullen waarin gevraagd wordt wat ze van een bepaald product of  een 
bepaalde dienstverlening vinden. Hiermee proberen bedrijven meer 
op de consument aan te sluiten en daarmee positiever te worden ont-
vangen dan de concurrentie.

Met de explosieve groei van het internet de laatste jaren zijn er 
diverse discussiemogelijkheden ontstaan. Op fora en blogs kan ieder-
een snel, gratis en anoniem zijn mening over producten delen. Waar je 
vroeger nog door gesprekken met familie, vrienden en collega´s infor-
matie won, heb je tegenwoordig via internet toegang tot de meningen 
van iedereen die online actief  is. Grote hoeveelheden informatie zijn 
op die manier gratis inzichtelijk.

Het nadeel van die grote hoeveelheid informatie is dat het onge-
ordend is. Informatie is verdeeld over verschillende websites en fora, 
en in één post worden soms meerdere onderwerpen besproken. Om 
het bruikbaar te maken moet het worden gestructureerd. In het ver-
leden werd dit vooral gedaan op onderwerp. Een soortgelijke manier 
van ordenen, maar dan op mening, is ontstaan. Dit wordt sentiment 
analyse genoemd.

Door automatisch te bepalen of  een tekst positief  of  negatief  is 
over een zeker onderwerp, zal je naast feitelijke informatie ook makke-
lijk subjectieve informatie kunnen vinden op het internet. Denk daar-
bij aan zoekopdrachten als “hoe vindt men de huidige Amerikaanse 
president?”, “Wat is de mening over de nieuwe iPod?” of  “Wat vindt 
men goed aan de nieuwe Nokia?”

Voor bedrijven  heeft het veel nut om elke week te meten of  nieu-
we berichten over hen overwegend positief  of  negatief  zijn. Het maakt 
duidelijk wat je goede en slechte punten zijn, en het maakt trends in de 
markt inzichtelijk door te meten over langere periodes. Automatische 
sentiment analyse is dus nuttig voor consument en producent. Maar 
hoe gaat het in z’n werk? 

Classificatie
Toen automatische sentiment analyse nog in de kinderschoenen stond, 
hield men zich voornamelijk bezig met de linguïstische kant van het 

verhaal. Bepaalde woorden in een zin hebben een positief  of  negatief  
sentiment. Het sentiment van een tekst is dan het verschil tussen het 
aantal positieve en negatieve woorden.

Voor classificatie heb je twee verzamelingen van woorden nodig: 
een lijst van positieve en van negatieve woorden. Die lijsten moeten 
zo uitputtend mogelijk zijn, zodat er zoveel mogelijk woorden wor-
den herkend. Dit is nauwkeuriger te maken door bijvoorbeeld negatie 
mee te laten tellen (‘niet goed’ is negatief, omdat ‘niet’ de polariteit 
omdraait) of  door versterkende of  verzwakkende termen in acht te 
nemen (‘erg goed’ is positiever dan ‘goed’ of  ‘vrij goed’).

De linguïstische benadering veranderde met de komst van Ma-
chine Learning. Nu software zelf  kan leren, is het niet meer noodzakelijk 
om van te voren modellen te maken. Programma’s kunnen zelf  het 
verschil leren tussen positieve en negatieve zinnen aan de hand van 
voorbeelden die ze tijdens hun training zien. 

Het is belangrijk dat deze software weet welke kenmerken, of  
features, een positieve zin van een negatieve zin onderscheidt, of  een 
objectieve zin van een subjectieve zin. De softtware probeert patronen 
te ontdekken in features die van te voren zijn vastgesteld. Deze fea-
tures zijn bijvoorbeeld woorden die wel of  niet in de tekst voorkomen, 
gemiddelde zinslengte van de tekst, het aantal zelfstandige naamwoor-
den in een zin, enzovoorts. Die features moeten verschillen aanduiden 
tussen de verschillende klassen. Dus als positieve zinnen bijvoorbeeld 
langer zijn dan negatieve, dan is zinslengte een goede feature. 

Het kiezen van de juiste features is heel belangrijk. Betere fea-
tures betekent een duidelijker verschil tussen de verschillende klassen, 
en dus een betere classificatie. Daarnaast heb je ook een classificatie-
techniek nodig. Deze drukken de features die in een zin worden ge-
vonden uit in getallen, en berekenen daarmee in welke klasse de tekst 
hoort. 

Veel onderzoek naar sentiment analyse richt zich voornamelijk 
op een specifiek deel van de analyse. Er zijn onderzoeken die een goede 
classificatie proberen te maken tussen positieve en negatieve teksten. 
Daarbij probeert men voornamelijk recensies van films en producten 
automatisch met positief  of  negatief  te labelen. Andere onderzoeken 
richtten zich op de classificatie tussen objectief  en subjectief, bijvoor-
beeld om te meten of  krantenartikelen wel objectief  geschreven zijn. 
Soms gebruikt men alle drie de klassen (positief, negatief  en neutraal) 
om bijvoorbeeld samenvattingen te maken van voors en tegens in een 
tekst. Omdat er veel onderzoeksmogelijkheden in sentiment analyse 
zijn, vond ik het een interessant onderwerp voor mijn afstudeeron-
derzoek.

Sentiment analyse van sociale media
Voor mijn opdracht heb ik onderzoek gedaan naar het classificeren van 
online teksten. Dit heb ik gedaan voor het bedrijf  Buzzcapture [1], dat 
sociale media in de gaten houdt voor bedrijven. Hun poging om het 
monitoren automatisch te doen gaf  geen goede resultaten. Door mid-
del van mijn afstudeerstage probeerde ik de situatie te verbeteren.

In mijn onderzoek werkten we met Nederlandstalige teksten, die 
niet perse van professionele bronnen, zoals kranten of  magazines, af-
komstig waren. De teksten waren van fora, blogs en nieuwssites afkom-
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stig en bestonden uit krantenartikelen, recensies en forum discussies. 
Doordat het niet van te voren bekend was met wat voor soort 

tekst ik te maken kreeg (bijvoorbeeld een recensie of  neutraal artikel), 
was het noodzakelijk te labelen op zowel positief  en negatief  (twee 
subjectieve klassen) als neutraal (objectief). Dit wijkt af  van de meeste 
voorgaande onderzoeken, die meestal in een afgebakend gebied ope-
reren.

Een andere moeilijkheid was dat teksten niet perse over één on-
derwerp gaan. Een gebruiker kan in dezelfde tekst zowel positief  zijn 
over zijn telefoon en negatief  zijn over zijn televisie. Afhankelijk van in 
welke mening je geïnteresseerd bent, wil je dus een positief  label, een 
negatief  label, of  beide. 

Om hiermee om te kunnen gaan, worden de teksten niet op do-
cumentniveau geanalyseerd, maar op zinsniveau. Hoewel je nog steeds 
zinnen tegen kan komen die over twee onderwerpen gaan, is die kans 
veel kleiner. Als alle zinnen over een onderwerp neutraal zijn, zal de 
tekst over dat onderwerp neutraal zijn. En anders zal de overwegende 
mening de uiteindelijke mening zijn.

Om een goede classificatie te maken tussen objectief  en subjec-
tief  enerzijds, en positief  en negatief  anderzijds, zijn goede features 
nodig om beide verschillen duidelijk te onderscheiden. De volgende 
features zijn gebruikt voor de classificatie:

•   Unigrams: De losse woorden in een zin, teruggebracht tot hun 
stamvorm om diversiteit klein te houden (bijvoorbeeld ‘lopen’ en ‘gelo-
pen’ tot ‘LOPEN’). Het verschil tussen positief  en negatief  wordt voor 
een groot deel door woordgebruik bepaald (Goed, mooi of  prachtig 
tegenover slecht, lelijk of  verschrikkelijk). Door te kijken of  woorden 
worden beïnvloed door woorden als niet of  geen en die aan te ge-
ven met de tag NOT_, kan ook onderscheid worden gemaakt tussen 
mooi en niet mooi, omdat die tweede de unigram NOT_mooi wordt. 
Unigrams kunnen ook voor de subjectief-objectief  verdeling handig 
zijn. Het leesteken aan het einde van de zin kan bepalend zijn voor 
sentiment. Vragen zijn meestal neutraal,  zinnen eindigend op een uit-
roepteken bevatten over het algemeen een mening.

•    Part of  Speech (POS): Het type woorden dat in een zin voor-
komt. Dit zijn de werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, zelfstan-
dige naamwoorden, punctuatie, en nummers. Deze feature wordt 
voornamelijk gebruikt voor het verschil tussen objectieve en subjec-
tieve zinnen. Zo bevatten subjectieve zinnen vaak meer bijvoeglijke 
naamwoorden (“Mooie, goede, slechte of  fantastische schoenen”), 
en objectieve zinnen over het algemeen meer nummers om feitelijke 

kenmerken van iets te beschrijven (“Mijn camera heeft 5 megapixels, 
mp3-speler heeft 4 gb geheugen”).

•    Woordenlijst: Tenslotte zijn er woordenlijsten van positieve en 
negatieve woorden uit een groot corpus van positieve en negatieve 
zinnen gehaald. Deze zijn aangevuld met hun synoniemen uit een 
online woordenboek. In totaal bevat deze lijst 350 positieve en nega-
tieve woorden. Hiermee herkennen we ook woorden die we niet in de 
trainingsdata zijn tegengekomen, en dat geeft de classificatie net wat 
meer flexibiliteit in het labellen van positieve en negatieve woorden in 
een zin. 

Omdat we meerdere onderwerpen in een tekst uit elkaar willen 
houden, kijken we eerst naar de zinnen die over de onderwerpen gaan 
waarin we geïnteresseerd zijn. Deze worden gelabeld en daarna wordt 
er per onderwerp gekeken welke mening overheerst in de zinnen. Dit 
worden de uiteindelijke labels van het document.

Om te meten hoe goed het model presteert, meten we van elke 
klasse hoe nauwkeurig die gelabeld worden. Hiervoor gebruiken we de 
F1-scores per klasse [2]. Dit is een score gebaseerd op het percentage 
correcte voorspellingen (de precisie) en het percentage voorspellingen 
dat gedaan wordt (de recall). Het oude systeem had de volgende re-
sultaten: Positief  - 0.20, Negatief  - 0.50, Neutraal - 0.65. De volgende 
resultaten zijn er op documentniveau gehaald na de stage: Positief  
– 0.45, Negatief  – 0.60 en Neutraal – 0.85. 

Vergeleken met de oude situatie is dit een flinke vooruitgang. 
Tussen de subjectieve klassen maakt het algoritme daadwerkelijkon-
derscheid tussen positief  en negatief. In de oude versie werd vrijwel 
alles negatief  gelabeld, vandaar de lage positieve score. Hoewel er 
vooral op de classificatie tussen objectieve en subjectieve zinnen nog 
winst valt te behalen, zijn dit toch werkbare getallen. Met professionele 
unigram extractie en met een slimmer model wat bepaalt welke zin-
nen on-topic zijn, is nog meer vooruitgang te boeken. 

Momenteel zijn er al verscheidene praktische toepassingen van 
sentiment analyse. Naast bedrijven als Buzzcapture, is het Nederlandse 
kiescompas [3] een ander voorbeeld. Hiervoor worden uitspraken van 
politieke partijen in de kranten geanalyseerd. Vervolgens wordt aan de 
hand van die uitspraken bepaald hoe conservatief  of  progressief  en 
hoe links of  rechts de partij is.

In de Engelse taal is er meer onderzoek gedaan, en er zijn dan 
ook al meer werkende voorbeelden. Een overzicht hiervan, naar aan-
leiding van een artikel in de New York Times, is te vinden in het artikel 
“5 Ways Sentiment Analysis is Ramping Up in 2009”. Ondanks dat senti-
ment analyse een jonge ontwikkeling in de kunstmatige intelligentie 
is, zijn er al veel werkende voorbeelden te vinden. Met deze ontwik-
kelingssnelheid zal het niet lang duren voor het zoeken naar meningen 
over een onderwerp net zo makkelijk gaat als het zoeken naar feitelijke 
informatie.

Referemties:
1: www.buzzcapture.com
2: http://en.wikipedia.org/wiki/F1_score
3: www.kiescompas.nl
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