
Semanta en zomaar een tekst 

Semanta verwerkt ongestructureerde 
teksten en verdeeld de losse zinnen 
daarin tot segmenten, die zowel 
grammaticaal als semantisch 
geanalyseerd en aangeboden  
woorden. Na de verificatie met 
Language Tool worden op basis van de 
individuele woordvormen en POS 
kenmerken templates gebruikt om 
vragen te formuleren, die door de 
bezoeker beantwoord kunnen worden. 
De conversaties worden deel van de 
kennis van de te bouwen digitale  
representatie. 

https://www.semanta.nl/semanta.php
https://github.com/Program-O/Program-O/wiki


Hoe werkt  Semanta met Program-O en AIML 

Semanta werkt met Program-O 
en AIML in een prototype 
relatie. In AIML worden 
uitingen en respones 
vastgelegd in pattern en 
templates onder beheer van 
een category. Semanta is in 
staat om de relaties  in 
ongestructureerde teksten 
grammaticaal en semantisch te 
duiden en vast te leggen in het 
prototype van de digitale 
representatie. 

The grammatical segmentation splits the 
sentence in three parts: 
 
1. maak een basis 
2. set aan eisen 
3. waaraan een keurmerk 
4. moet voldoen zodat 
5. een niet deskundige 
6. zekerheid kan worden 
7. geboden 

 

 

maak een basis set aan eisen waaraan een keurmerk moet 

voldoen zodat een niet deskundige zekerheid kan worden geboden 
 

https://www.semanta.nl/semanta.php
https://github.com/Program-O/Program-O/wiki
https://www.semanta.nl/semanta/index0.php?cont=maak een basis&bzv1=maak een basis set aan eisen waaraan een keurmerk moet voldoen zodat een niet deskundige zekerheid kan worden geboden


Semanta en automatisch gegenereerde vragen 

De tekst maak een basis leidt 
tot automatische gegenereerde 
vragen. Vragen zijn gebaseerd op 
de grammaticale  en semantische 
kenmerken. Voor het woord basis 
zijn dat de volgende kenmerken. 
 

 
 
  
De webeditor is de persoon om 
die vragen van een antwoord te 
voorzien.  

Grammatica znw 

Semantiek prc,org,com 

https://www.semanta.nl/semanta.php
https://github.com/Program-O/Program-O/wiki


Semanta en beantwoording gegenereerde vragen 

De tekst maak een basis leidt 
tot automatische gegenereerde 
vragen. Op basis POS: prc wordt 
de vraag “Wat is het resultaat  
van het proces basis” 
  
De webeditor beantwoord de 
vraag met  “een begin van een 
activiteit”. Vanaf dat moment 
wordt de conversatie voor “maak 
een basis” in het brein van 
Semanta opgeslagen. 

Grammatica znw 

Semantiek prc,org,com 

https://www.semanta.nl/semanta.php
https://github.com/Program-O/Program-O/wiki


Semanta Semantus Botlibre Style 

De conversatie kan via cut en 
paste in AIML beschikbaar 
gesteld worden aan de chatbot 
Semantus of via een API 
verbinding. De tekst wordt dan 
uit de MySQL database 
onttrokken en automatisch aan 
het brein van de chatbot 
toegevoegd. 
  
Een andere optie is direct via 
de chatbot waarbij de chatbot 
direct on line leert. 



Semanta Semantus and Ed  AIML Style 

  

BOTLIBRE Semantus  Pandorabots Ed 



Semanta Semantus and Ed  AIML Style 

  

BOTLIBRE Semantus  Pandorabots Ed 

 <category><pattern>basis</pattern><template> 
<button>Basis kan verwijzen naar </button> 
<button>Grondoppervlak</button> 
<button>fundering</button 
<button>Uitgangspunt in het dagelijkse taalgebruik</button> 
</template></category> 

https://www.semanta.nl/semanta/ed.php
https://home.pandorabots.com/directory/9qPG2YT4KSBv8xm5QeZbKHi15Ah0Mv-bavFOxjBHeu2uWYxc0qAp9nTmyR_bQaCB21ZQZQwpUic~/

