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visual analytics for the world’s library data



CATViS
• NWO Creatieve industrie: Strategisch onderzoek

• TU/e (Computer Wetenschappen), UvA (Geesteswetenschappen), OCLC 
Leiden B.V.

• 5 jaar: sept. 2015 – sept. 2020 

• Doel: visualisatiemethoden en tools ontwikkelen ter ondersteuning van 
datamining in grootschalige bibliografische gegevens.



Het CATViS team
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Use cases
• De bibliografie: “what is the shape of a bibliography”?



Use cases
• De bibliografie: “what is the shape of the bibliography”?

• Linked data: hoe zien FRBR of GLIMIR relaties eruit?



First annual NLeSC-Lorentz Workshop



VISUALISATIE



Visualisatie
Computergebaseerde visualisatiesystemen
maken visuele representaties van data, die zijn
ontworpen om gebruikers hun taken effectiever
te laten uitvoeren



Waarom visualisatie?
• Ter ondersteuning van de data-analist in situaties waar automatische

methodes (statistiek, machine learning, …) falen

• Kan structuur in de data inzichtelijk maken

Anscombe’s Quartet

gemiddelde 9 7.5 9 7.5 9 7.5 9 7.5

variantie 10 3.75 10 3.75 10 3.75 10 3.75

correlatie 0.816 0.816 0.816 0.816



Ontwerp van een visualisatie
• Wie zijn de gebruikers?

• Vertaling

• wat wordt er getoond (data abstractie)?

• waarom kijkt de gebruiker ernaar (taak abstractie)?

• Hoe wordt het getoond?

• visuele codering

• interactie

Munzner. A nested model of visualization design and validation. IEEE Trans. Visualization and Computer Graphics 15(6):921-928, 2009.



Wat?

Categorisch

Geordend

Attributen Structuur



Hoe?

https://d3js.org



Interactie en exploratie



Visuele codering



Slechte visuele codering (1)

Sinha & Meller, Cinteny: flexible analysis and visualization of synteny and genome rearrangements in multiple organisms. BMC Bioinformatics 8:82, 2007.



Slechte visuele codering (2)

http://viz.wtf: visualizations that make no sense

http://viz.wtf/


CatVis use case
Data exploratie in geschiedenis en filosofie
van natuurwetenschappen

Wat is de rol van minor authors in 
ontwikkeling en verbreiding van logische
concepten, theorieën en praktijken?



CatVis use case
Probleem met tekstinterface:

• 15.458 werken over logica (77.917 in WorldCat)

• 2.206 tussen 1700 en 1940 (6.077 in WorldCat)



GlamMap – geovisualisatie
Typische taken

• kies relevante deelverzameling

• bekijk individuele items

• blader door alle items in een
geografisch gebied

• analyseer de verdeling van metadata



GlamMap aanpak
• Maak clusters van overlappende items

• Toon clusters met een speciaal ontworpen symbool
• Grootte: aantal items

• Kleur: eigenschap van item

• Clustering is afhankelijk van zoomniveau



GlamMap - demo

http://glammap.net

http://glammap.net/


Meer over visualisatie

http://www.crcpress.com/product/isbn/9781

466508910
http://d3js.org

http://store.elsevier.com/Information-

Visualization/Colin-Ware/isbn-

9780080478494/

http://www.crcpress.com/product/isbn/9781466508910
http://d3js.org/
http://store.elsevier.com/Information-Visualization/Colin-Ware/isbn-9780080478494/
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