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Zhemin Zhu omschrijft zijn onder- 
zoek: ‘een bed uit elkaar halen en 
ook weer in elkaar zetten. En dan 
geen onderdelen overhouden. 
Maar dan wiskundig.’ Kortom, 
het was een lastige puzzel waar 
de informaticus zich op gestort 
heeft. Maar niet zonder resultaat.
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plan was. ‘onderzoek doen is één ding, 
maar communiceren over wat je in je 
hoofd hebt, is ook belangrijk. en niet mijn 
sterkste eigenschap’, lacht Zhu. 

oVERLAP
uiteindelijk lukte het met zijn nieuwe 
model om de waarschijnlijkheid op te 
knippen in kleinere delen, de ikea-kast uit 
elkaar te schroeven. ‘helaas bleef er een 
heel klein beetje overlap bestaan. maar 
het model leek in theorie te werken.’ op 
naar de praktijk. Zhu testte zijn model en 
het bleek ongeveer net zo goed te werken 
als voorgaande modellen, maar dan wel 
tien keer sneller te zijn. ‘ik ben ontzettend 
blij met het resultaat!’, aldus Zhu. ‘maar 
ergens knaagt het dat er nog een heel klein 
beetje overlap is. ik zou niet weten hoe 
dit op te lossen is, ik hoop dat anderen 
er frisse nieuwe ideeën over hebben en er 
verder aan zullen werken.’
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‘Vergelijk het met 
het verplaatsen 
van een Ikea-bed, 
dan is het ook 
slim om hem in 
kleine stukjes te 
hakken’
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Zhemin Zhu begon ruim vier jaar geleden 
aan zijn onderzoek aan de universiteit 
twente. hij wist al vrij snel waar hij zich 
op wilde richten, namelijk het probleem 
van named entity recognition. oftewel: hoe 
leer je een computer wat woorden in een 
tekst betekenen? 

kANSmoDELLEN
er bestaan allerlei manieren om een com-
puter tekst te leren begrijpen. je begint 
met de computer heel veel tekst aan te bie-
den. die tekst moet gelabeld worden, dus 
elk woord in de zin krijgt een label mee. 
op basis hiervan kan de computer oefenen 
door een kansmodel te maken. dat model 
zegt iets over hoe waarschijnlijk het is dat 
een bepaald label bij een los woord uit een 
zin in een tekst hoort. hoe meer woorden 
in een zin, hoe meer labels. elk label is een 
variabele in het kansmodel. bied je ver-
volgens een nieuwe tekst aan, dan kan de 
computer zelf de labels toevoegen aan de 
tekst. labels kunnen simpele woordsoor-
ten zijn zoals werkwoord en zelfstandig 
naamwoord, maar ook complexere labels 
zoals in de getoonde dependency graaf, het 
resultaat van het ontleden van een zin. 

ikEA-BED
om goed met deze kansmodellen te 
werken, is het slim om hem in stukjes te 
delen. ‘vergelijk het met het verplaatsen 
van een ikea-bed’, zegt Zhu. ‘dan is het 
ook slim om hem in kleine stukjes te 
hakken. maar hiervoor gebruik je niet de 
botte bijl, je wil hem elders weer in elkaar 
kunnen zetten.’ het kansmodel in stukjes 
hakken (factorizeren), is een veelgebruikte 
methode. maar er zit vaak overlap tussen 
de verschillende elementen waaruit het 
model is opgebouwd. Zhu bedacht dat 
deze overlap niet gewenst is. ‘vergelijk het 
met het bed: je hebt losse onderdelen en je 
zet hem weer in elkaar en een van de poten 
steekt uit.’ 

Zhu ging op zoek naar een manier om de 
overlap zo klein mogelijk te maken. hij 
had het idee voor dit model al aan het 
begin van zijn onderzoek, maar vond het 
moeilijk uit te leggen wat hij precies van 

PATENT
toen Zhu stage ging lopen bij het research- 
lab van ibm china werd hij echt enthou- 
siast voor onderzoek. ‘mijn onderzoek daar, 
waarbij we zochten naar clusters in grote 
grafen – schema’s bestaande uit punten en 
lijnen – leidde tot een artikel én een patent. 
ik bedacht ineens dat ik misschien toch wel 
aanleg voor het vak had’, aldus de beschei-
den onderzoeker. hij kon terecht als onder- 
zoeksassistent in darmstadt en startte 
vervolgens zijn onderzoek in twente. 

ELSEViER
inmiddels werkt de informaticus bij 
elsevier. vanaf een kantoor op de 19e ver-
dieping met een indrukwekkend uitzicht 
over het amsterdamse westelijk havenge-
bied, legt hij samen met zijn baas marius 
doornenbal uit wat hij bij elsevier doet. 
elsevier beschikt over een enorme hoeveel-
heid artikelen. gebruikers kunnen in de 
archieven zoeken op zoektermen. maar er 
is een probleem met scheikundige artike-
len. de gebruikte notaties voor formules 
zijn niet gestandaardiseerd. bovendien 
worden de data op allerlei manieren aan-
geboden, in tabellen en in grafieken. als 
er nu iets opgezocht moet worden, komen 
daar veel mensen aan te pas. bovendien 
zijn dit geschoolde chemici, dus kostbaar 
personeel. er wordt nu gewerkt aan een al-
goritme om ook de scheikundige artikelen 
compleet te indexeren. Zhu gaat op zoek 
naar een manier om de machine de taal 
van de chemie te leren.•

Dependency Graaf van de zin: ‘Obama was re-elected president in 
November 2012, defeating Republican nominee Mitt Romney.’
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