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Het Semantische Web 
had al langere tijd mijn 
interesse, dus toen ik een 
mailtje hierover voorbij 
zag komen van het sta-
gebureau, heb ik de kans 
meteen gegrepen. Voor ik het wist zat ik bij SemLab in Lei-
den uit te zoeken hoe je met behulp van statistische analyses de 
concepten in een kennisdomein kunt visualiseren. In een Java-
project dat gebruik maakt van technieken ontwikkeld voor het 
Semantisch Web kan een corpus automatisch gelezen worden 
en kan vervolgens de inhoud ervan als model gevisualiseerd 
worden.

Structureren
Voordat de concepten in een corpus, c.q. kennisdomein, gevi-
sualiseerd kunnen worden, zijn er een aantal voorbereidende 
stappen nodig. Ten eerst is er het geautomatiseerd ‘lezen’ van 
artikelen. Ten tweede het filteren van relevante concepten uit 
die artikelen. Ten derde het analyseren van de gevonden con-
cepten. En tot slot is er het visualiseren van de concepten met 
behulp van de gemaakte analyses. Voor mijn stageopdracht heb 
ik me voornamelijk bezig gehouden met de laatste twee stap-
pen. Maar voordat ik hiermee aan de slag kon, moest ik wel 
eerst leren hoe ik de concepten die ik wilde gaan analyseren uit 
het systeem kon ophalen.

SOA en RDF-S
Het hele project is opgebouwd in een Service Oriented Architecture
(SOA). Dit betekent dat een aantal modules ieder een klein deel 
van de gehele informatieverwerking zo onafhankelijk mogelijk 
van elkaar voor hun rekening nemen. Het is dus logisch om de 
eerder genoemde stappen te beschrijven als verschillende mo-
dules van het systeem. Iedere module kan de informatie die hij 
verwerkt opvragen en wegschrijven in een centrale database. 
De informatie wordt gerepresenteerd in RDF-S1. Dit is een 
metataal die speciaal is ontwikkeld voor het Semantisch Web. 
RDF-S is daarom uitermate geschikt voor semantische infor-
matie-uitwisseling, in plaats van betekenisloze data-uitwisseling, 
tussen de onafhankelijke modules. Een RDF-statement2 bestaat 
uit een zogenaamde triplet. Een triplet is een datastructuur die 
bestaat uit de opgevraagde resource (d.i. de verwijzing naar de 
data middels een URI3), een eigenschap van die resource en 
de waarde voor die eigenschap, wat ook een andere resource 

1  Resource Description Framework Schema (http://www.w3.org/
TR/rdf-schema)
2  Een stukje XML (http://www.w3.org/XML) gedemarqueerd door 
een RDF-S begin- en eind-tag.
3  Uniform Resource Identifier (http://www.w3.org/Addressing)

kan zijn. Op deze manier ontstaat 
een hiërarchische informatiestruc-
tuur.

Modulaire corpusanalyse en 
conceptfiltratie

Doordat een SOA sterk modulair is, wordt het corpus stap voor 
stap omgezet naar een hiërarchische informatiestructuur waar-
mee gemakkelijk conceptanalyses kunnen worden uitgevoerd. 
Als de eerste stap is uitgevoerd en alle artikelen in het corpus 
zijn ingelezen, is er enkel een hoop platte tekst in het systeem 
aanwezig. Daarom worden de teksten in de tweede stap door 
een aantal modules ontleed: Er worden Part-of-speech tags (POS-
tags) toegevoegd aan de woorden in de teksten. Met behulp van 
deze nieuwe resource, en een vooraf  beschreven ontologie, kan 
nu specifieke, relevante informatie uit de platte tekst gehaald 
worden. Uiteraard is het gerepresenteerde kennisdomein af-
hankelijk van het soort artikelen dat door het systeem zijn inge-
lezen. Maar de specifiek voor het kennisdomein relevante con-
cepten eruit halen is zeker geen triviale bezigheid. Zelfs nu door 
toevoeging van POS-tags bijvoorbeeld alle NP’s4 uit een tekst 
geïdentificeerd kunnen worden, is het zeker niet zo dat iedere 
NP even relevant is voor het kennisdomein. Om dit probleem 
op te lossen wordt in een volgende module gebruik gemaakt 
van een andere taal gemaakt voor het Semantisch Web, OWL5

genaamd. Deze taal onderscheidt zich van RDF-S doordat het 
naast de hiërarchische informatiestructuur ook de specifieke 
onderlinge relaties tussen de stukjes data kan representeren. 
Door gebruik te maken van een vooraf  in OWL beschreven 
ontologie van het desbetreffende kennisdomein, kunnen nu de 
relevante concepten uit het corpus worden gefilterd. Tevens 
kunnen deze concepten voortaan in de ontologie worden terug-
gevonden zodat hun betekenis kan worden opgezocht.

Conceptanalyse
Om de gevonden concepten te analyseren wordt gebruik ge-
maakt van een aantal variabelen, zoals occurrence, co-occurrence 
en inverse document frequency. De occurrence geeft simpelweg per 
concept aan hoe vaak het in het corpus voorkomt. Door de 
concepten in een tweedimensionale matrix af  te zetten tegen 
de verschillende artikelen, kan de occurrence per artikel wor-
den bepaald. Met behulp van deze matrix kan vervolgens de 
co-occurrence worden berekend. Deze geeft namelijk aan in 
hoeveel artikelen twee concepten als paar voorkomen. Het idee 
hier achter is dat indien twee concepten vaak als paar voorko-
men, deze waarschijnlijk aan elkaar zijn gerelateerd. De inverse 
document frequentie tot slot, geeft de waarde van uniciteit van 

4  Noun Phrases; zelfstandig naamwoorden
5 Web Ontology Language (http://www.w3.org/TR/owl-features)
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een bepaald concept of  van een concep-
tenpaar in het corpus, proportioneel aan 
hoe vaak het in een specifiek artikel voor-
komt. Deze waarde stijgt dus naarmate 
het meer gevonden wordt in een artikel 
terwijl het weinig in het corpus voorkomt. 
Op deze manier kan de relevantie van een 
concept voor een artikel worden bepaald. 
In het systeem kan gewisseld worden tus-
sen de weergave van de normale docu-
ment frequentie en de inverse document 
frequentie.

Visualisatie
Met behulp van de gevonden waarden 
voor de occurrence en de co-occurrence 
kan nu een tweedimensionale repre-
sentatie van de concepten in het corpus 
worden gemaakt. De Prefuse visualisatie 
toolkit voor Java heeft de mogelijkheid om 
een zogenaamde Springforce layout te ma-
ken. De Springforce layout is een realtime visualisatie waarbij 
de concepten als labels worden gerepresenteerd die elkaar van 
nature afstoten. De grootte van de labels wordt bepaald door 
de occurrence van het bijbehorende concept. Tussen de labels 
waarvan de concepten ergens als paar voorkomen wordt een 
veer gezet waarvan de starheid wordt bepaald door de co-oc-
currence van het conceptenpaar. Op deze manier ontstaat een 
model waarin de onderlinge krachtverdeling tussen de labels 
de uiteindelijke vorm bepaalt. Ieder label is vervolgens omlijnd 
door een bepaalde kleur die de superklasse, waarin het concept 
in de ontologie te vinden is, representeert. Dit levert, na nor-
malisatie van de verschillende waarden een visualisatie op zoals 
weergegeven in figuur 1. In dit screenshot zijn de relaties te zien tus-
sen het geselecteerde concept ‘Gene’ en al zijn co-occurrences. 
De co-occurrences die niet zichtbaar zijn (omdat die concepten 
niet zijn geselecteerd) oefenen echter nog wel krachten uit op 
het model. Duidelijk zichtbaar is in figuur 1 dat de concepten uit 
verschillende documenten hier naar elkaar toe zijn getrokken. 
De waar te nemen clusters representeren dan ook, in dit geval, 
de verschillende documenten in het corpus, waardoor uit de 
locatie van ‘Gene’ mag worden opgemaakt dat het in meerdere 
documenten in het corpus voorkomt. Het geselecteerde con-
cept is, zoals gezegd, ook aanwezig in de boomstructuur (links 
onderin het scherm) die de ontologie representeert. Onderaan 
het scherm, in het midden, is het mogelijk om de betekenis van 
het concept te bekijken, of  de documenten te bekijken waarin 
het geselecteerde concept voorkomt.

Evaluatie
Tijdens mijn stage heb ik mij voornamelijk beziggehouden met 
het implementeren van de occurrence en co-occurrence mo-

dule, en het implementeren van de Prefuse Spingforce Visua-
lisatie die ermee gemaakt kan worden. Het lastigste aan mijn 
stage vond ik uiteindelijk toch de verantwoording voor het nut 
van de visualisatie zelf. Voor de geringe hoeveelheid concepten 
en documenten in figuur 1 is het nog vrij duidelijk dat de clus-
ters bijvoorbeeld de documenten representeren. Maar zodra 
er meer documenten en meer concepten in het systeem zitten, 
ontstaat er één grote wolk van concepten waarvan het erg lastig 
is om te kunnen zeggen wat je kunt leren van de uiteindelijk 
vorm van de wolk. Het is dan bijvoorbeeld niet meer zo dat je 
zomaar kunt zeggen dat bepaalde clusters overeen komen met 
bepaalde documenten in het corpus. Tevens bleek dat er vaak 
zelfs verschillende wolkvormen mogelijk zijn waarin het model 
in evenwicht is, wat natuurlijk komt doordat geen enkel concept 
een vaste locatie heeft. Ieder concept ‘zoekt’ realtime naar een 
rustlocatie waar alle krachten in evenwicht zijn – het is echter 
niet zo dat dit maar op één manier mogelijk is.
Ik heb uiteindelijk geleerd hoe het Semantisch Web dit soort 

visualisaties op een heel behoorlijke manier mogelijk maakt. 
Door de URI kan te allen tijde een concept worden herleid 
in zowel de documenten (en bijbehorende ontologie), als in de 
visualisatie zelf. Mogelijke uitbreidingen voor de visualisatie zit-
ten vooral in het representeren van specifieke relationele infor-
matie die op dit moment nog niet gebruikt wordt, maar wel in 
de OWL-ontologie aanwezig is. ø

Referenties:
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Figuur 1. Visualisatie met geselecteerd concept

met het Semantisch Web




