Programma Informatica studiedag
Vrijdag 3 september 2021
Vanwege de coronapandemie zal deze studiedag geheel online zijn.

Vanaf 14:30 uur

Inloggen

14:50-14:55 uur

Opening en welkom door dr. ir. Harald Vranken, programmaleider masters CS en SE

15:00-16:30 uur

Parallelle sessies (in alfabetische volgorde):
Besloten sessies (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):
- Computernetwerken (IB0702)*
- Datastructuren en algoritmen (IB1502)*
- Design for change (IM0603)*
- Logica en informatica (IB2902)*
- Startbijeenkomst VAF-SE gestructureerd*
Open sessies:
- Afstudeerbijeenkomst Master CS / SE
- Het lezen van wetenschappelijke artikelen met behulp van een argumentatiemodel (II)
- Informatiesessie over de nieuwste run van het optionele vak "Uitnodigende Exacte
Vakken”
- Intervisiesessie Voorbereiden afstuderen bachelor Informatica (IB9902) en
Afstudeerproject (IB9906)
- Introductiebijeenkomst nieuwe bachelorstudenten en Inleiding informatica (IB0102,
deel I)
- Testar
- Voorlichtingsbijeenkomst afstuderen master CS en SE

16:45-17:30 uur

Plenaire sessie: Softwareontwikkeling bij ICTU. Hoe we het veelkoppig monster
van softwareontwikkeling voor de Nederlandse overheid de baas blijven – Eric Nieuwland
(ICTU)

17:30-18:30 uur

Pauze - neem thuis een broodje of wat anders en chat of spreek medestudenten via Discord, of
schuif aan bij TouW de studievereniging van Informatica studenten

18:30-20:00 uur

Parallelle sessies (in alfabetische volgorde):
Besloten sessies (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):
- Functioneel programmeren (IB1602)*
- Objectgeoriënteerd programmeren (IB1102)*
- Premaster formele technieken 1: discrete wiskunde en logica (IB0003)*
- Software engineering (IB3112)*
- Software security (IM0803)*
- Strategisch informatiemanagement (IB3402)*
Open sessies:
- Afstudeerbijeenkomst masters CS / SE
- Inleiding informatica (IB0102, deel II)
- Introduction in LaTex
- Logica, verzamelingen en relaties (IB0402)
- Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe masteropleiding Artificial intelligence

Programma Informatica studiedag
Vrijdag 3 september 2021
Vanwege de coronapandemie zal deze studiedag geheel online zijn.

Plenaire sessie:
Softwareontwikkeling bij
ICTU.
Hoe we het veelkoppig
monster van
softwareontwikkeling voor
de Nederlandse overheid de
baas blijven
– Eric Nieuwland (ICTU)
Eric Nieuwland studeerde
informatica aan de UvA en
werkte daarna als
programmeur, netwerk-,
systeem- en
databasebeheerder.
Met deze ervaring werd
achtereenvolgens technisch
IT-auditor en consultant op
het gebied van veilige,
betrouwbare computersystemen. Inmiddels werkt
hij al weer jaren bij de
stichting ICTU als solution
architect voor maatwerksoftwareprojecten en als
security officer voor de
afdeling die de projecten
mogelijk maakt.
Daarnaast is hij plaatsvervangend CISO voor ICTU.
Naast een brede
belangstelling voor het
vakgebied informatica, is
Eric geïnteresseerd in
natuurkunde - met name
astronomie - en het oude
Egypte.
Eric is getrouwd, heeft twee
kinderen en vier
kleinkinderen.
ICTU is een stichting binnen
de overheid, die exclusief
werkt voor de overheid.
Binnen ICTU is ontwikkeling
van maatwerksoftware voor
de overheid een van de
kerncompetenties.

Deze competentie bouwt
voort op jarenlange
ervaring, die we hebben
samengevat in een aanpak
van kwaliteitsgedreven
softwareontwikkeling.
In deze presentatie komen
die ervaring, de uitdagingen
en de resulterende aanpak
aan bod.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Afstudeerbijeenkomst
Master CS / SE
(Fenia Aivaloglou, Fabian
van den Broek, Stefano
Schivo, Frouke Hermens)
Deze afstudeer-bijeenkomst
is bedoeld voor alle
vergevorderde studenten
van de masteropleidingen
Software Engineering en
Computer Science die bezig
zijn in het afstudeertraject
of zich hierop oriënteren.
Een aantal afstudeerders zal
hun onderzoek presenteren
en is er volop gelegenheid
tot het stellen van vragen
over het afstuderen en het
uitwisselen van best
practices.
Middagsessie 1
Voorzitter: Stefano Schivo
1 - Sending QR-codes as a
replacement for scanning –
Robin Dijkhof
Apps such as IRMA and
DigiD use QR-codes to sign
in for example. Usually
there are two flows, a
mobile flow and a desktop
flow. Using the desktop
flow, a QR-code is
presented which should be
scanned with the

corresponding app. This can
be challenging for people
with disabilities. Also, the
process of scanning the QRcode is time consuming. In
this research, a QR-code
sending system is created to
omit the scanning of a QRcode with a mobile device.
2 - Grading software
engineering group projects
based on contribution –
Marco Jansen
In software engineering
group projects the grading
strategy is often done in a
way that everyone gets the
same grade regardless of
contribution. Using Git
source control data can be
mined and contribution can
be evaluated using several
metrics. A tool will be
developed which calculates
several metrics and applies
fair divison to come to a fair
grade distribution. This
grading strategy should be
fairer and stimulate
students to do their best.
The tool will be used in a
software engineering
course and students will
give feedback about their
experiences with the tool
and grading strategy.
Middagsessie 2
Voorzitters: Fenia
Aivaloglou en Frouke
Hermens
1 - The impacting variables
when comparing web
scrapes – Jorgos Korres

Web scraping studies that
measure privacy issues,
such as user tracking, have
noted that web bots receive
different website responses
than human visitors. Later
studies tried to research
this phenomenon in-depth.
But, as the internet is a very
dynamic environment,
many issues may cause
website response
differences in the previous
studies. Our research has
identified a list of these
confounding factors in
privacy-related scraping
studies. We categorized
them into a taxonomy and
searched for ways to
mitigate them. An
experimental setup will
evaluate whether one of
these mitigations have the
desired effects.
2 - Combining program
slicing and graph neural
networks to detect
software vulnerabilities –
Wesley de Kraker
This project aims to improve
previous approaches by
creating a graph neural
network that detects
vulnerabilities across a
series of functions. To
achieve this goal, the work
of Wang et al. will be
extended using a technique
called program slicing. This
technique is designed to
extract a subset of a
potentially large program
based on a specific
criterion. By choosing a
security criterion, slicing will
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result in a subprogram that
preserves behaviour related
to the existence of a
vulnerability.
3 - Visualizing temporal
aspects of eye-tracking
data – Marcel Claus
Eye-tracking allows
researchers to study the
movements of a
participant’s eyes during a
range of activities. The
analysed data generated by
the eye tracking techniques
provides insight in a variety
of tasks involving visual
perception and cognitive
processes such as problem
solving and decision
making. Several
visualisation techniques
based on the generated
metrics can be used to help
analyse this data. However,
specific metrics that
represent time-related
aspects of the captured
data, such as the order in
which eyes focus on objects
or areas in a scenery and
the duration they focus at
these objects or areas, tend
to be difficult to visualise in
an understandable way to
its readers.
Avondsessie
Voorzitters: Fabian van den
Broek en Frouke Hermens
1 - Microservices
architectural patterns in
Open-Source projects –
Nico den Braber
The architecture of
software applications based
on microservices can use
architectural patterns to
guide their development
and deployment.
Microservices are small
independent software
modules that communicate
with each other, external
applications, or end-users
and manage their own data.
Architectural patterns
describe proven solutions
for the problems that
software architectures,

including those based on
microservices, will address:
responsiveness, availability
(7x24), and scalability to
process a high traffic
demand. This thesis
explores how architectural
patterns are implemented
in Open-Source
microservices projects.
2 - How can automated
comparison of inferred
models help testers finding
bugs? – Rick Neeft
Regression testing is
considered a good practice
when testing new software
versions before being
released to the general
public. However, due to
shortened release cycles,
the time to market has
decreased drastically. As a
result, software test teams
have less time to test all
new software features, let
alone try all other elements
to prevent unwanted side
effects (da Costa et al.,
2016) The research
proposed aims to apply
change detection between
two versions of the GUI of
the system under test and
visualise the results to the
tester.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Computernetwerken
Greg Alpar
In deze sessie wordt uitleg
gegeven over wat het vak
Computernetwerken
(IB0702) inhoudt.
Vervolgens worden
basisconcepten, een
overzicht over het internet
en de applicatielaag
bediscussieerd.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Datastructuren en
algoritmen
Stijn de Gouw
Dit is de eerste bijeenkomst
van de cursus
Datastructuren en

algoritmen. In deze cursus
wordt een overzicht
gegeven van de
datastructuren waarmee
gegevens kunnen worden
vastgelegd en van de
bijbehorende algoritmen. In
deze bijeenkomst
behandelen we hoofdstuk
2, 4 en 5 met twee
hoofdonderwerpen:
analysetechnieken om de
complexiteit van algoritmen
te bepalen, en analyseren
en ontwerpen van
recursieve algoritmen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Design for change
Sylvia Stuurman
Design for change is een
cursus met twee pijlers:
leren zo te ontwerpen dat
het gemakkelijk is om in de
toekomst veranderingen in
de software aan te brengen
(design for change), en
wetenschappelijk schrijven.
Het eerste deel van de
cursus mondt uit in een
ontwerp en implementatie,
met een verslag. Dat verslag
wordt in het tweede deel
van de cursus als basis
gebruikt voor een
wetenschappelijk artikel.
Tijdens deze bijeenkomst
leggen we uit hoe de cursus
in elkaar zit, en wat er van
studenten wordt
verwacht.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Functioneel programmeren
Tim van Steenvoorden
In deze eerste bijeenkomst
van de cursus Functioneel
Programmeren (IB1602)
gaan we in op de
bijzonderheden van
functioneel programmeren
en introduceren we de
programmeertaal Haskell.
We behandelen begrippen
als wiskundige variabelen,
onveranderbaarheid,
(anonieme) functies,
expressies, types en type
klassen. De stof van deze
bijeenkomst beslaat de
eerste vier leereenheden
van de cursus.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Het lezen van
wetenschappelijke
artikelen met behulp van
een argumentatiemodel (II)
Edwin van Lacum
Edwin van Lacum is
freelance docent die sinds
2007 onderwijs ontwikkelt
en geeft op verschillende
universiteiten in Nederland.
In 2013 is hij aan de
Rijksuniversiteit Groningen
gepromoveerd op een
onderzoek waarin een
onderwijsstrategie
ontwikkeld en geëvalueerd
is die studenten laat kennismaken met onderzoeksartikelen. Uit dat onderzoek
is het Scientific
Argumentation Model
(SAM) gekomen.
Wetenschappers delen hun
kennis door artikelen te
publiceren in
wetenschappelijke
tijdschriften. Deze artikelen
zijn vaak lastig te lezen. Het
is daarom belangrijk dat je
weet hoe je het lezen van
deze artikelen het beste kan
aanpakken. Hierdoor wordt
het makkelijker om deze
artikelen in te zetten als je
bijvoorbeeld een project
aan het uitvoeren bent.
Je kan wetenschappelijke
artikelen op een efficiëntere
manier lezen als je de
argumentatieve structuur
kan herkennen. Daarom
leer je in deze workshop
hoe je artikelen kan
doorgronden met behulp
van het Scientific
Argumentation Model
(SAM), een argumentatiemodel dat speciaal
ontwikkeld is voor dit doel.
Aan de hand van een
voorbeeldartikel ga je aan
de slag met SAM zodat je
vervolgens zelfstandig in
staat bent om SAM toe te
passen.
Deze workshop is ook op de
studiedag op 1 mei 2021
gegeven. Dit keer zal er
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echter gebruik gemaakt
worden van een ander
wetenschappelijk artikel om
mee te oefenen. Dus als je
nog een keer wilt herhalen,
geen probleem!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Informatiesessie over een
nieuwe, optionele gratis
cursus ‘Uitnodigende
exacte vakken: hoe leer je
deze?
Fabian van den Broek
In deze sessie gaan we
nader in op een
experimenteel nieuw vak.
Dit vak is anders dan alle
andere vakken aan de Open
Universiteit, want het is
gratis om aan deel te
nemen, maar het levert ook
geen studiepunten op.
Wat het je wel oplevert is
een beter vermogen om
exacte vakken (en i.h.b.
wiskunde) te leren. In dit
vak willen we je laten inzien
dat je vermogen om exacte
vakken te leren niet in ijzer
gegoten is.
Dit wordt de tweede en
tevens voorlopig laatste run
van dit vak. Deze bestaat uit
9 bijeenkomsten van
oktober-januari en richt zich
vooral op beginnende
studenten (bachelor, premaster).
In deze sessie tonen wij de
opzet van de cursus. Als je
geïnteresseerd bent, kom
dan vooral even kijken.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Inleiding informatica
Hugo Jonker
Deze bijeenkomst is de
eerste bijeenkomst van de
cursus Inleiding Informatica
(IB0102).
Allereerst volgt er een
welkomstwoord, met een
korte uitleg over hoe de
cursus is opgebouwd en wat
informatie over praktische
zaken zoals tentamens,
online bijeenkomsten en
studietempo. Daarna wordt
er ingegaan op de eerste
twee leereenheden van de
cursus.

NB: Deze bijeenkomst start
voor de pauze en gaat
daarna door.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Intervisiebijeenkomst
(Voorbereiden) Afstuderen
Bachelor Informatica
Tanja Vos
Tijdens deze
intervisiebijeenkomst geven
afstudeerders een presentatie over hun project. Aan
bod komen bijvoorbeeld
context, vraagstelling,
doelstelling, aanpak,
resultaten en problemen
die worden ondervonden.
Een en ander is afhankelijk
van de fase waarin een
project zich bevindt:
Voorbereiden afstuderen of
het Afstuderen zelf. Er
wordt geoefend met
presenteren en
discussiëren. Doel van de
bijeenkomst is om van
elkaar te leren en elkaar zo
verder te helpen met het
afstudeerproject.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Introductiebijeenkomst
nieuwe bachelorstudenten
Remko Helms
(programmaleider bachelor
Informatiekunde) en Janine
Voncken (studieadviseur)
Deze bijeenkomst is
bedoeld voor bachelorstudenten die dit studiejaar
starten met een studie bij
de Open Universiteit. Aan
bod komen de inhoud en
doelen van de opleidingen
en de wijze van studeren bij
de OU. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen
over allerhande zaken die
de studie betreffen.
Aansluitend start de eerste
bijeenkomst voor Inleiding
informatica
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Introduction in LaTex
Tanja Vos
LaTeX is de de facto
standaard voor

wetenschappelijke artikelen
in de informatica en
wiskunde. In LaTeX moet
men platte tekst gebruiken,
net als in een
programmeertaal, om
documenten te maken. De
bedoeling in deze sessie is
dat u aan de slag kan gaan
met het schrijven van
LaTeX-documenten. We
zullen door voorbeelden en
interactieve oefeningen de
belangrijkste technieken
doornemen. (Geen
voorkennis is nodig.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Logica en informatica
Josje Lodder
Tijdens deze eerste
begeleidingsbijeenkomst
van de cursus Logica en
informatica behandelen we
leereenheid 1 t/m 3 en de
paragrafen 4.1 en 4.2 van
het werkboek. We zullen
daarbij vooral aandacht
besteden aan axiomatisch
afleiden. Tijdens de
begeleidingsbijeenkomst zal
ik kort ingaan op de stof,
maar we zullen ook veel
oefenen. Je hebt hier het
meeste profijt van, als je de
stof van te voren
bestudeerd hebt.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Logica, verzamelingen en
relaties
Joshua Moerman
Deze bijeenkomst is voor de
studenten die de cursus
“Logica, verzamelingen en
relaties” gaan volgen. In
deze cursus duiken we o.a.
in de logica, een vakgebied
veel ouder dan informatica.
Al in de klassieke oudheid
trachtte men een precieze
taal te ontwikkelen om
informatie eenduidig vast te
leggen. Een belangrijk
aspect is het vastleggen
welke gevolgtrekkingen
geldig zijn, om tot juiste
beslissingen te komen. In de
informatica is logica alom
aanwezig, in
programmatuur, in de
hardware van computers, in

databases, in de
correctheidsanalyse van
programma’s enzovoorts.
Het is dus belangrijk de
basis van de logica te
begrijpen.
Op de studiedag, maken we
een klein beginnetje met de
propositielogica. We doen
dit aanvankelijk aan de
hand van natuurlijke taal en
gaandeweg wordt dit
vervangen door de
propositielogica. We zullen
meteen al een aantal kleine
feitjes wiskundig bewijzen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Objectgeoriënteerd
programmeren
Arjan Kok
Na de bespreking van een
aantal praktische zaken bij
deze cursus, zal een
inleiding in objectoriëntatie
en programmeren in Java
worden gegeven. We kijken
hoe in Java objecten kunnen
worden gemaakt en hoe
door deze objecten samen
te laten werken een
probleem kan worden
opgelost. Tot slot zal een
tool worden getoond
waarmee extra opgaven
kunnen worden gemaakt.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Premaster formele
technieken 1: discrete
wiskunde en logica
Josje Lodder
De begeleiding van de
premaster formele
technieken 1 start met het
vak Discrete wiskunde. We
behandelen leereenheid 2
en leereenheid 9. Tijdens de
begeleidingsbijeenkomst zal
ik kort ingaan op de stof,
maar we zullen ook veel
oefenen. Je hebt hier het
meeste profijt van, als je de
stof van te voren
bestudeerd hebt.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Software engineering
Greg Alpar

Toelichtingen bij de programmaonderdelen (na plenaire sessie in alfabetische volgorde):
Het vakgebied Software
engineering is aan het
veranderen. Over de laatste
vijf decennia is veel kennis
opgebouwd. Wat wel nieuw
is dat er vandaag de dag
steeds meer
softwareproducten voor
een groot aantal mensen
worden ontwikkeld en
verdeeld via het internet. In
deze sessie hoort u wat het
nieuwe vak Software
engineering (IB3112)
inhoudt. Vervolgens krijgt u
een overzicht over de
cursus waarin u zowel
software engineering kennis
als vaardigheden op zult
bouwen in het gebied van
microservices,
Python/Django, unittesten,
enz. Tot slot bespreken we
samen softwaretechnieken,
waaronder plangedreven en
agile aanpakken, project- en
productgebaseerde
engineering.

Deze bijeenkomst is
bedoeld voor studenten die
zich hebben aangemeld om
in Q1 deel te nemen aan
VAF-SE-gestructureerd. In
VAF-SE gestructureerd
wordt in 11 weken tijd
toegewerkt naar het
afronden van het
afstudeervoorstel en het
geven van een tussentijdse
presentatie over het
voorgenomen onderzoek.
Naast de
standaardbegeleiding van
de afstudeerbegeleider(s),
wordt er extra
ondersteuning bij het
opzetten van het onderzoek
aangeboden in de vorm van
deze startbijeenkomst op
de Informatica studiedag,
twee korte online
groepsbijeenkomsten en
contact met medeafstudeerders.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Software security
Harald Vranken

Aanmelden om deel te
nemen kan door voor 1
september 2021 een mail te
sturen naar
Harald.Vranken@ou.nl.
VAF-SE-gestructureerd is
bedoeld voor studenten van
de opleiding Software
Engineering die eind
augustus willen beginnen
met het afstudeertraject of
pas net zijn gestart, en die
voldoende tijd kunnen
vrijmaken om Voorbereiden
afstuderen in 11 weken te
doorlopen. Deelname is
vrijwillig. Aanwezigheid bij
de startbijeenkomst wordt
verwacht. De ingangseisen
om te starten met het
afstudeertraject zijn
ongewijzigd, namelijk dat u
bent geslaagd voor de eenna-laatste theoriecursus (of
in afwachting bent van de
uitslag voor een laatste
opdracht of tentamen). (Zie
de berichtgeving op
yOUlearn voor nadere info.)

Deze bijeenkomst is de
startbijeenkomst van de
cursus Software security
(IM0803). In deze
bijeenkomst wordt de
organisatie, inhoud en
tentaminering van de cursus
toegelicht. Tevens gaan we
in op benodigde voorkennis
(met oa. een intro in C/C++).
Als voorbereiding voor deze
bijeenkomst wordt
verwacht dat u de
onderdelen ‘Introduction to
the course’, ‘1 Introduction
to software security’ en
eventueel al ‘2 Software
vulnerabilities’ uit het
cursusmateriaal hebt
bestudeerd. U kunt via de
cursussite in yOUlearn
deelnemen aan de deze
begeleidingsbijeenkomst.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Startbijeenkomst VAF-SE
gestructureerd
Harald Vranken

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Strategisch

Informatiemanagement
Tim Huygh
Dit is de kick-off sessie van
strategisch
informatiemanagement
(IB3402). Het doel van deze
sessie is om de studenten te
introduceren tot de inhoud
en aanpak van deze cursus.
Na deze sessie zal duidelijk
zijn wat de studenten van
deze cursus kunnen
verwachten en wat er
tijdens deze cursus van de
studenten verwacht wordt.
Verder krijgen de studenten
een korte introductie tot de
concepten “digitale
transformatie” en
“strategisch management
van informatiesystemen”.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
TESTAR - Research on
automated AI-enabled
testing of GUI system
Pekka Aho
TESTAR is an open
source tool for automated
testing at the GUI level. The
tool is being
developed in the context of
various research projects
and many open and
interesting problems
remain to be solved. In this
section we will give a
general introduction of
scriptless testing and the
open source TESTAR tool.
We will discuss ongoing VAF
/ AF graduation projects
related to TESTAR.
Present one ongoing
graduation projects related
to TESTAR.
>>>>>>>>>>>>>>>>
Voorlichtingsbijeenkomst
afstuderen master CS en SE
Bastiaan Heeren
In deze bijeenkomst wordt
informatie gegeven over het
afstudeertraject van de
masters CS en SE. Aan de
orde komen zaken als: hoe
vind ik een
afstudeeropdracht en een
afstudeerbegeleider, hoe is
het afstudeertraject

opgebouwd, hoe meld ik me
aan voor het
afstudeertraject, wanneer
word ik geacht te
presenteren, en hoe pak ik
afstuderen aan? De
bijeenkomst is in het
bijzonder bedoeld voor
aankomende afstudeerders,
d.w.z. masterstudenten die
zich aan het oriënteren zijn
op het afstuderen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Voorlichtingsbijeenkomst
Master Artificial
Intelligence
Arjen Hommersom, Gideon
Mailllette de Buy Wenniger,
Janine Voncken
De Open Universiteit heeft
het voornemen om per 1
februari 2022 te starten met
een nieuwe masteropleiding: Artificial
Intelligence. Deze
voorlichtingsbijeenkomst
biedt een overzicht van de
inhoud van de vakken
binnen de master, en er
wordt meer verteld over het
toelatingstraject en de
vakken in de premaster. In
het tweede deel zal onze
nieuwe collega en docent
binnen deze Master, Gideon
Wenniger, meer vertellen
over zijn onderzoek dat
mooi aansluit bij een aantal
vakken uit deze
toekomstige Master:
Efficiënte deep learning met
rijkere context, met
toepassingen voor
multimodale kwaliteit
voorspelling voor
wetenschappelijke tekst
Het gebruik van rijkere
context is een van de
drijvende krachten achter
vele van de performance
verbeteringen van deep
learning modellen. Mijn
interesse in rijkere
context voor machine
learning modellen gaat
terug tot mijn PhD
onderzoek, waarin ik
herordening context labels
gebruikte om de kwaliteit
van een hiërarchisch

Toelichtingen bij de programmaonderdelen (na plenaire sessie in alfabetische volgorde):
vertalingsmodel te
verbeteren. In mijn recente
onderzoek naar een
specifieke vorm van tekst
classificatie, werk ik aan de
voorspelling van indicatoren
gerelateerd aan de kwaliteit
van wetenschappelijke
artikelen. Ik behandel twee
nieuwe manieren uit mijn
recente werk om middels
gebruik van meer context
de kwaliteit van
voorspellende modellen te
verbeteren. De eerste
aanpak doet dit door
documentstructuurinformatie aan de
voorspelling toe te voegen,
de tweede aanpak door het
encoderen van volledige
document tekst dankzij een
BERT+GRU model in
combinatie met chunking
van de volledige tekst.
Gebruikmakend van deze
twee aanpakken worden
nieuwe state-of-the art
resultaten bereikt voor
acceptatie/afwijzing
voorspelling en voorspelling
van het aantal citaties. Ik zal
in mijn presentatie tevens
aandacht besteden aan een
vooruitzicht op mijn huidige
werk om de kwaliteit
voorspelling meer
inzichtelijk te maken met
technieken uit de
explainable deep learning,
te beginnen met saliency
maps.

Informatica studiedagen,
info en aanmelden:
https://www.ou.nl/informat
icastudiedagen. De
volgende (online)
Informatica studiedag is op
zaterdag 20 november
2021.

