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Inmiddels is Deep learning niet meer weg te denken uit ons vak-
gebied. Overal duiken taalmodellen op die geïnspireerd zijn door
de werking van onze hersenen. Een van de meestgebruikte algo-
ritmen is word2vec, dat woordbetekenissen probeert af te leiden uit
grote verzamelingen teksten. Die verzamelingen worden ook wel
‘corpora’ genoemd. Google heeft voor word2vec een model online
gezet (hetGoogleNews-model) dat getraind is opeencorpus vanhon-
derd miljard woorden —ongeveer 92236 keer de hele Harry Potter-
reeks (of als je literair aangelegd bent, 170274 keer Oorlog en Vrede).

Hoe werkt word2vec?
Het word2vec-algoritme loopt woord voor woord door een corpus
heen, enprobeert telkens aandehandvanhethuidigewoord te voor-
spellen welke andere woorden er in de context van dat woord voor-
komen. Als de voorspelling (grotendeels) goed is, dan weet het al-
goritme dat het op de goede weg is. Wanneer de voorspelling fout is,
dan past het algoritme de representatie van het huidige woord een
beetje aan, zodat het model de volgende keer een betere voorspel-
ling kan maken. In het begin zijn de representaties van alle woor-
den nogal belabberd, en is het model bijna niet in staat om de juiste
voorspellingen temaken,maar gaandewegwordende representaties
en voorspellingen steeds beter. Na deze training kunnen we kijken
welke woorden het meest op elkaar lijken, of de computer analogie-
vragen laten oplossen op basis van de geleerde representaties:

vrouw : koningin :: man : ???? (antwoord: koning)
Frankrijk : Parijs :: Italië : ???? (antwoord: Rome)
kat : kitten :: hond : ???? (antwoord: puppy)
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Waarom werkt word2vec?
Je kunt je afvragen waarom dit algoritme in staat is om represen-
taties te genereren waarmee we automatisch anologievragen kun-
nen oplossen. Hoe weet de computer dat de relatie tussen kat en
kitten hetzelfde is als de relatie tussen hond en puppy? Het succes
van word2vec valt terug te leiden op het feit dat woorden die op el-
kaar lijken vaker voorkomen in vergelijkbare contexten dan woor-
den die compleet verschillend zijn. Deze observatie heeft een lange
geschiedenis, die ten minste terug te leiden is tot de filosoof Ludwig
Wittgenstein en de taalkundige J.R. Firth, wiens bekendste uitspraak
luidt: “You shall know a word by the company it keeps.” Wanneer
twee woorden (bijvoorbeeld Parijs en Rome) vaak in vergelijkbare
contexten voorkomen, danmoet het algoritme voor allebei de woor-
den ook vergelijkbare voorspellingen doen (beide woorden komen
voor in contexten met het woord hoofdstad). Omdat word2vec de
representaties van de woorden optimaliseert om zo goed mogelijke
voorspellingen te kunnen doen, lijken representaties van vergelijk-
bare woorden uiteindelijk ook meer op elkaar.

Genoeg theoretisch geneuzel, heb je geen voorbeeld?
Om een idee te geven van de semantische relaties die word2vec kan
leren, heb ik een interactieve visualisatie gemaakt (hier is alle code)
op basis van het GoogleNews-model. Daarvoor heb ik alle dieren-
namen uit het model geselecteerd, en voor ieder dier heb ik geke-
ken wat de 5 meest vergelijkbare dieren zijn. Om dat inzichtelijk te
maken, heb ik die data omgezet in een netwerk, waarbij ieder dier
is verbonden met zijn top-5. Sommige dieren hebben meer dan 5
verbindingen, bijvoorbeeld omdat ze bij meerdere dieren in de top-
5 staan. Vervolgens heb ik de computer automatisch laten bepalen
welke dieren we kunnen groeperen (bijvoorbeeld omdat ze behoren
tot dezelfde soort), en iedere groep een verschillende kleur gegeven.
Het resultaat ziet er dan uit als een soort abstract schilderij:

‘Tutti frutti in de dierentuin’

https://github.com/evanmiltenburg/dm-graphs
http://kyoto.let.vu.nl/~miltenburg/animals/


Gelukkig kunnenwe het netwerk ook verkennen. Bovenin zit een
groepjemensen, en daaronder zit een groepjemensachtigen knus bij
elkaar, in de buurt van een stel dinosauriërs. De groene groep daar-
naast bevat allerlei jungledieren. De fuchsiakleurige groep rechts-
boven bevat allerlei soorten honden,maar ook een aantal katten, die
ook vaak in huisdier-contexten genoemd worden. Als je kijkt welke
dieren ermet elkaar verbonden zijn, dan is de conclusie datword2vec
best aardig werk verricht. Tot we komen bij de vriendelijke luiaard
(‘sloth’ in het Engels):

Up-Close Sloth, door Marissa Strniste

De buren van de luiaard
De top-5 vergelijkbare dieren van de luiaard zijn de aap, de categorie
‘tweevoeters’ en een drietal prehistorische dieren: de brontosaurus,
de tyrannosaurus, en de mastodon. Huh? Waar komen die vandaan?
Ik neem aan dat de mastodon en de brontosaurus vergelijkbaar zijn
omdat ze ook allebei bladeren eten. Maar de tyrannosaurus? Dat is
onverwacht. Mijn beste hypothese is dat er in het Google News cor-
pus gesproken is over het aantal tenen dat ze hebben: zowel de Ai
(een luiaardsoort) als de T-Rex hebben er drie. Dat is het lastige aan
statistischemodellen: je weet nooit welk onderscheid of welke over-
eenkomst ze belangrijk gaan vinden. Somskijken ze naar alleswat er
om je heen gebeurt, en wat je allemaal doet, en soms kijken ze alleen
maar naar je tenen.
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