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‘Schaken is jarenlang een standaardpro-
bleem van de AI geweest.’ Menig artikel 
dat de redactie binnenkrijgt, begint 
met deze of een soortgelijke zin. ‘Te-
genwoordig zijn het meer de problemen 
van robotvoetbal, of, voor de wat gecul-
tiveerdere AI’er, GO, die onderzoekers 
de moeite waard vinden om op te los-
sen.’ Dit kan zomaar de tweede zin uit 
een dergelijk artikel zijn. AI speelt een 
spelletje, en de AI wil winnen. AI is we-
tenschap, (of dat tracht het te zijn; lees 
voor meningen de columns in deze en 
vorige Connecties) en ook wetenschap 
wil winnen.

Wie er wint, is nog niet besloten. Waarom 
men in de wetenschap het wedstrijdele-
ment zoveel eer aan doet, is mij altijd een 
raadsel geweest. Ik had het utopische beeld 
dat men in de wetenschap samen naar ‘de 
waarheid’ zou streven. Helaas. Soms lijkt 
het zelfs of wetenschappers elkaar zitten 
te dissen. Ze spelen een welles-nietesspel-
letje en krijgen er nog geld voor ook. In 
deze Connectie zal uitvoerig de 1-0 situatie 
van allerlei kanten belicht worden. Het is 
geen dis-Connectie, maar men zal het niet 
laten elkaar de waarheid eens te zeggen.

Dit is een controversieel nummer, vol tegenstel-
lingen en nog wat robotvoetbal. Er is een heuse 
battle rond ‘hot topic’ BDI, tussen Medhi Dastani 
en Gert Kootstra. Hedderik van Rijn geeft zijn visie 
op het symbolisme-connectionisme debat. Een strijd 
tussen leven en dood wordt beschreven in ‘Framsticks 
deathmatch’ van Walter de Back. Geen 1-0 nummer zonder ro-
botvoetbal; Jelle Kok laat dit in zijn artikel aan bod komen. Dan 
is er nog de column van Pim Haselager die, in plaats van scha-
ken of GO, verslag doet van de bokswedstrijd tussen Minsky en 
Brooks. En als klap op de vuurpijl, deze keer een strip in De Con-
nectie. De redactie neemt overigens geen enkele verantwoorde-
lijkheid voor de lay-out en kan ook niet garanderen dat het er de 
volgende keer weer zo uit komt te zien. 

Wij wensen je veel lees- en displezier met deze Connectie. Mis-
schien dat je na het lezen van sommige artikelen je standpunt 
beter kunt verdedigen, misschien ga je helemaal overstag of 
misschien weet je het allemaal niet meer.  Voor vragen, opmer-
kingen, aanmerkingen of andere zaken zijn wij te bereiken op: 
hoofdredactie@connectie.org             
    -Ella Keijzer



De Connectie

Wie kent ze niet? De bewegende en replicerende patronen van de Game 
of Life, de groepen zwermende boids van Reynolds, of de klungelig 
maar effectief voortbewegende evolved creatures van Karl Sims. Ze be-
horen tot de meest aansprekende voorbeelden van artificial life, oftewel 
a-life, het vakgebied dat levende processen bestudeert door middel van 
computersimulaties. A-life modellen zijn gebaseerd op het idee dat het 
geheel meer is dan de som der delen. En in het bijzonder dat complex 
gedrag van een systeem (het geheel) kan emergeren uit de interacties 
tussen vele simpele individuen (de delen), zonder dat daarvoor cen-
trale besturing nodig is. Het ontstaan van complexe termietenheuvels, 
bijvoorbeeld, kan niet worden toegeschreven aan centrale besturing, 
maar toch ook niet aan het brein van een individuele termiet. Niet zo-
zeer de termieten zelf, maar juist de interacties tussen hen en de omge-
ving zijn van belang voor de bouw van de heuvel. Een ander voorbeeld 
is het menselijk brein. Ten opzichte van de andere lichaamsfuncties lij-
ken de hersenen veel op een centraal controlesysteem, maar bij nadere 
inspectie blijkt ook dit een systeem te zijn waarbij de werking ontstaat 
uit de interacties tussen simpele neuronen.

A- L I F E R O U T E N A A R A I
Typische a-life onderwerpen zoals emergentie en zelf-organisatie staan 
bij veel AI-ers in de belangstelling. Na de lessen over de gesitueerdheid 
en lichamelijkheid van individuele cognitieve systemen, vormen ze be-
langrijke schakels tot het begrijpen van het ontstaan van complex en 
cognitief gedrag. Als men uitgaat van een zekere continuïteit tussen 
de processen van leven en cognitie, biedt artificial life een interessante 
route naar het ontwikkelen van intelligente systemen. Het past binnen 
de trend die is ingezet met de opkomst van autonome robotica in de 
AI-gelederen, waarin dezelfde nadruk wordt gelegd op interactie van 
de robot met zijn omgeving. Bovendien is artificial life net als robotica 
een zeer experimenteel gebied, waarin theorie en praktijk zeer dicht 
bij elkaar komen. Uit het feit dat er inmiddels door het hele land robot-
labs zijn opgericht, kan men opmaken dat er hiervoor grote interesse 
bestaat.
 De multidisciplinaire samenstelling van a-life verschilt echter iets 
van robotica, doordat in artificial life biologische processen niet en-
kel ter inspiratie dienen, maar zelf juist het onderwerp van onderzoek 
zijn. Ook verschilt het experimenteel instrumentarium, omdat men 
zich hoofdzakelijk bedient van computersimulaties. Vanuit praktisch 
oogpunt biedt dit het voordeel dat men geen dure robots hoeft aan te 
schaffen om aan de slag te kunnen. Vele applets en simulatoren zijn 
online beschikbaar waarmee in een handomdraai interessante feno-
menen kunnen worden gevisualiseerd. De meeste hiervan zijn echter 
gericht op het simuleren van zeer specifieke onderwerpen en lenen 
zich slecht voor eigen onderzoek. Een welkome uitzondering hierop 
is Framsticks.

In het vakgebied artificial life bestudeert 
men levende processen met behulp van 
computersimulaties. De gedachte achter a-
life is dat het geheel meer is dan de som 
der delen en dat het complexe gedrag van 
een systeem niet afhangt van centrale 
besturing. Een voorbeeld van een dergelijk 
proces is het tot stand komen van complexe 
termietenheuvels. ‘Framsticks’ is een 
programma om deze biologische processen te 
visualiseren en te onderzoeken, maar dat 
is niet alles. In dit artikel schetst Walter 
de Back het onderzoeksterrein van a-life 
en gaat hij in op de vele mogelijkheden 
van ‘Framsticks’ en het nut van a-life 
voor de kunstmatige intelligentie. Artificial 
Life blijkt een boeiende manier te zijn om 
toe te werken naar intelligente systemen.
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VERSCHILLENDE CREATURES GEMAAKT MET FRAMSTICKS
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F R A M S T I C KS
Framsticks1 is een artificial life programma dat een drie-dimen-
sionale wereld simuleert waarin virtuele creatures met elkaar 
en met de omgeving kunnen interacteren. De individuen in het 
model zijn mechanische structuren bestaande uit stokjes, die 
voorzien kunnen worden van sensoren en spieren, en worden 
bestuurd door middel van neurale netwerken. Alle aspecten van 
de creatures kunnen ‘met de hand’ worden geconstrueerd, maar 
ook ontworpen en geoptimaliseerd door evolutionaire algorit-
men. Op deze manier kan men bijvoorbeeld snel en eenvoudig 
lopende of zwemmende creatures evolueren.
 Framsticks is echter niet beperkt tot het simuleren van een 
bepaald fenomeen, maar biedt de gebruiker een reeks mogelijk-
heden om zelf te experimenten door zoveel mogelijk functiona-
liteit voor de gebruiker toegankelijk te maken. Framsticks is ont-
worpen om inzicht te geven in complexe evolutionaire processen 
en beschikt daarom over een duidelijke visualisatie en vele tools 
voor ondersteuning en analyse. Men kan met Framsticks spelen-
derwijs en hands-on leren over autonome robotica, evolutionaire 
algoritmen, en neurale netwerken. Bovendien biedt de Java-ach-
tige taal FramScript ruime mogelijkheden tot het aanpassen en 
ontwerpen van eigen sensoren, neuronen of experimentdefini-
ties. Deze eigenschappen maken Framsticks zeer geschikt voor 
onderwijs en onderzoek.
 Op verschillende universiteiten wordt deze simulator inge-
zet bij onderwijs over biocomputing, adaptieve systemen en 
robotica, en zelfs neurofilosofie. In Utrecht wordt Framsticks 
gebruikt bij het vak ‘virtual life’ waarin studenten zelfstandig 
onderzoeksprojecten doen waarin experimenten in artificial life 
moeten worden ontworpen en uitgevoerd. Deze projecten kun-
nen variëren in onderwerp van evolutionaire robotica tot mie-
renkolonies, en van natuurlijke en seksuele selectie tot compe-
titieve co-evolutie.

D E AT H M AT C H
Alvorens aan zo’n project te beginnen is het aan te raden Fram-
sticks eerst te verkennen en de verschillende functionaliteiten 
te leren gebruiken. Hiervoor kan men uiteraard de documenta-
tie en tutorials doornemen, maar een andere aardige manier om 
met het programma te leren werken is deelname aan een Fram-
sticks Deathmatch. Hierin nemen enkele teams van studenten 
het tegen elkaar op door een creature te ontwerpen die moet 
zien te overleven in de vijandige omgeving van de deathmatch. 
In deze omgeving lopen van ieder team een aantal creatures rond 
die alle hun energieniveau op peil moeten houden door voedsel 
te eten. Bij voldoende energie kan een individu zichzelf replice-
ren. Ook kunnen creatures van verschillende teams met elkaar 
vechten waarbij degene met de meeste energie als winnaar uit de 
bus komt en met extra energie wordt beloond. Doordat creatures 
sterven als ze geen energie meer over hebben, zullen de popula-
ties met minder goede creatures minder nageslacht nalaten en 
eerder uitsterven. De makers van de creatures die uiteindelijk alle 
andere tot uitsterven dwingen, en als laatste overlevenden over-
blijven, winnen de deathmatch.
 Bij het ontwerpen van de creatures mogen alle technieken 
en methoden uit de kast getrokken worden. Het is mogelijk de 
mechanische constructie, de sensoren, en het neuraal netwerk 
eigenhandig te specificeren, maar ook om evolutionaire algorit-
men aan het werk zetten voor het optimaliseren van de vorm van 
het lichaam of de gewichten van het netwerk. Zelfgeprogram-
meerde sensoren en neuronen zijn eveneens toegestaan. Deze 
vrijheid zorgt voor een grote verscheidenheid aan creatieve op-
lossingen. Het probleem wordt op verschillende wijzen benaderd 
en iedereen gebruikt een andere combinatie van technieken. De 
deathmatch zelf loopt dikwijls uit op een eindstrijd tussen on-
verwachte kandidaten. In één interessant geval ontaardde de 
deathmatch in een direct conflict tussen volledig handgemaakt 
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irit luptatin henis ex eros am irit dolorem ver aliquat.
Si. Im zzriure magna adit, quis alisim vent et ad ex eugait nulla 
feugiam at luptat. Voloborer incin heniscing enim in erci blandre 
modolor erciduipit velit, sismodionse delestrud ea faccum ad mi-
niamet auguercincil dipsum dolore core magna acipisl delis nisit 
lamet praessed dit velessi tie et acidunt venis eu faci er ipsum 
iure veliquis alit ulput eum ipsummo dolutpat. Duisl ipit, verit 
la feuis euguero endio dolorem zzrit aut dolobortion et digna 
adignisse ea conse con henibh exercin esed tet ulputatet vullaore 
volor sisciduissis nonprat. Ustio odio ero corperaesto doloreet, 
consed modolorer si.
incip eui eu feum dolobor perosting exero od magnit lum incin 
ut nim ing exerit luptat. Em zzriure dolorer aestrud tie feugait 
dolutem zzriuscil et ipsuscilit dolorem dolesecte commy nonsent 
dolortisi.
Estrud tinim volore vendre tatem in ute tat. Ut ilit lan velit essi 
ercing esed tio odigna facilit lorperc ipsusto dolorerostin utet, 
cor aute vent ate tat alit velit, conum vel ecte dolorper iriusci-
dunt exerosto exero do corerci llummodio consendre tat, velis-
mo loreet inci bla feugueriure dSum in elessisim il utpat wismo-
lor irillaor illan henibh ent wis accum illum quissent dolobore 
min velissi.
Umsan ute eugait alis ad eugue eraessit del essit exer sisciduis 
etum ing endion ullamcore te delent nostrud doloborpero es-
trud tat. Ut alisseq uation henibh et ipisisl in ulla facipit, quat 
venim amconulput prat am atuerae sequat, quat. Ut lam er ilisi.
Esequipit irit lortismod ex ex er se magna feu facidunt auguero 
dipsusto digna core duip er ipsustrud endre delisci liquamcoreet 
alis ea cons nismolore tio odit am doluptat alit ulput ipsustrud 
mod del iriusti scidunt ipis num dit lummy nos nit iliquat. Issit 
ad modiam dolumsan hent nulput ut loreraesto ea faccum quat 
del inis et vel eugue vel dolorper ilit alit prat, quatissequam zzrit, 
siscil eu facil ecte magna facil dunt lan eum dip eugue doleniam 
ipissim estrud estionullam autat, quissequi ex exerit nim zzrit 
venibh etum quissi.
Gait prate veliqui psummod eugue faccum quismod ea at. Duis 
numsandipis eros nonse feu feuisi tie magnibh endion veleniat 
er ing ent adignisi.
Agna faccum zzrit ut acidunt velismolutet nim velendigna con-
sequi te dolum iusciliqui essequi scidui blaorpe riustin eu fac-
cum adionse quisi.
Ommy nummy non hent et wissequisim velent dipisisit eugi-
amcore commy nisl ut alis eugait augue ver sequat ipit praesto 
consed dolenibh ex elenissequi eugait ing et, cortion vent ver ip-

sum et utpatisl eugait ut lan hendre feum digna cons dolor sum 
quam do dolorem velendit eratin ut ilit nulput lutet lore facilit 
wisi esto con ulla feugue mincipit alit dit dipit, con henim quam-
con senisl in ut niam zzrilit wissi.
Ros et, con hent at. Xeratem niamet, sequism olorper aessim in-
cipsu msandre core dolesequis augait eu facillumsan ut lamet, 
quisl eugue modip eu feu faci bla autpat erat ad dunt praestrud 
eraesto commy nismod enim dionsed tie er ipit venibh exeraessi 
bla conullu mmodit, velit aliquisi.
Ignit ulluptatis nulla conse feummodo odigna alit at. Ut diatum-
san ullam, commodi onseniam dolor irit nonsed del ex eraesse 
tissequ atisim nit lortisi blandrerilit aut landiam, quatuercip ent 
ad tem volesequis er sed euisi.
Pit vendrem augue tatum quat augiam eui blam zzrilla autet, vo-
lore vel dolendit lum dolor sed tet vullaoreet, cons et ese commy 
non hent nos aut volore dit nit wisci ero od esequam aute tatue 
vent exer amet ut ad delenisit, veliquam dolorpero con ea feugi-
am, quatem ipit ulla consequissit praestie delendit laore feugiat 
adit, vel ero odolortie dolore vel ulluptat. Urem ipit, sectetum 
duis eugiam iuscillum qui bla am ipit lore dolent nis num aci er 
suscidu ipsuscinAlit laorem zzriure etuero od exer adipsummy 
nit atum et, se dolorpe rcilla facidui eum dolore veliquat alis del 
iure dignim volum zzriliquisl essequis accum velismod dui erit 
wisi eu feu feuisl dolobor peratem dolore magnissis adionse dolo-
boreet, conullandre eugiamc onsequisl ut iurerat, veliquam, con-
se vulla ad dolor sit ip er sit verat lor si ea ad dio dolorpe rciduis 
moloreetum in vercidunt numsan ver adio et wisit aliquat. Ut 
augue dit veliquate feuis et, conse tat, vero eugue te commolore 
magnism odolorer iliquisl euisis nos augiat loreetu erostrud duis 
exeratem do commodolor in ut prat. Eraesed ero eui ex estrud 
eugiam, sectem del ullamcorem voloreet, quatinibh eros eros ad 
ea feuguerat prat.
Cillamet iriure feugiat. Ut iuscillute modipit ip et, quam vent 
nit ipsum inismol estrud ex et, con henit, quam, consed digna 
augait alit dunt lum iurerae senisim delis digna faccum il ipit, 
veliquatet, quat, qui te do odolore rciliqu isciduissim irit lummy

Exero dolortissis nim iustrud ea feugait alismod olorper ostrud 
dolorem quipism odiam, si.
Or suscil elenibh elissequat, sum duis augait, quamet amet aci 
euis eratue do commodip elessit ilit, cor sed er senis nonsequat. 
Ut velenim volore dolore tionsequis alit nim vel euipis ex eu feu 
feuguer ipit augiam, consequip ex exer sustio estio od diat am-
commy nos alit wismolu tatumsa ndiamet ueriure venisci ncilla 
cortion sequatue vent adit ipsumsa ndipsustrud tatie consendre-
rit lor sustin veraessis alis at lum volor alissit, consed doluptat.
At volum zzriuscilis duisl ut inim aut inim quis nisl ero od ting 
ex esecte con ver in utem quatet augueros adit, conum am vel 
ulla consed te volutet utem zzrit, sim vel ea faccum dolum augait 
iureet, venit, quisim num vulla ametuero con erci blam, conse-
quip esed dolorer sim dolesse quatuer sis augait irit nos ea com-
mod et luptatis nos duisl ing enis alis ea conse dunt ullum zzrilit 
velismolore te dio et, vel dolum velesse ea autatue corper sim 
ing eum ing eraestrud ecte tie magna feum non exero corperit la 
faciduip er inisl ercillaorper iure venisci et velisl ilit aliquat.
Orperatio odit, consequisis ad molore consed eugait in volorpero 
odip essis augait wissi.
Magnim dolor in hen iscil incipsustrud duis ex et nullaorper se-
qui tate consed ming ectem vulla con utpat. Duipism olorperat 
exercilit in utpat autet acil enis ad min ut dolore dit augueraes-
si.
Igna aliquating et in vercidu ismolessim ipsummy nim nos ex et 
luptatum quiscidui tionumsandre enit, volobore delenisi te eugi-
am quatem quat. Ut aut dolorpe riliquipisi et lum ad eugiam do-
lorem quat wis ea faccum dit am, quisciduis nisi blandreet prate 
magna con velenit luptatuero delenibh ea consed do odolorper 
augait nullumObortie venis num augiam, volorper senit iriure 
con et veraesequip ea faccumsan exer iuscil ullam, volobortie del 
utpat ing eniam dolut alit amconsectet, venim zzriure faci tat 
ipit lumsandre duipsustis endre magna feum alis dunt in ullut 
adipit accumsandre veliquatue tet lum volorpero commy nit la 
feugue velisim at acil euis alismod do ecte faciliquat. Ut volor-
tismod dui tin henim velit ate essim dolore faccum iriure magna 
faccummolore dolobore cons auguercin velisit wis ea commod 
min et, velenim venis ad magnibh eu facipsumsan vero esenit 
eros dolutpat adipsum alit nons ea con ullaore commy nis nullan 
ute esendre faccum quisl dunt luptatue tie ting elisse tion utat 
ex eumsan ut wisi.
Uptat alit utpat voloreet nos er amet wisim quat. Inim enim irit 
ipisim elenit iliquis dunt vero core corpercidunt augait alit lor-
perosto odio el ullandre tate feuis aut nim velessit dit, corting 

euguercilis nos 
Esto dolor sustrud magnim iliquisi ent nos enismolor sit eliquis 
nit nons delisl dolor suscillandre vulla aut praessi.
Ommy nim eugiam, cons aut dignis ex erit ut diam, sim nim 
vulluptat.
Ril ut eugue delisl iurerci psuscilit venis delent lorper ipit num-
sand rerosto esequat, sustie dolor incilit lum quipsummod ex 
euguero exer augue faci exeriure min heniate ex et praestionsed 
magna consenit vullaore commy nibh eros dolore min ut augiam, 
sequipis dolore corerate magnit dolore conse essim qui blaorem 
irit ulput aciniam consed magna aliquis modolore eugait del ut 
ver accum quat, sequipit vel ulla feum essit velenisi ea feummy 
nonumsandre dunt alis dionsequisim illuptat aut wisit adigna 
augue conulpu tatissim iniat. Irilisl iure dit adion velessi.
Tum alit wisit, conse cor autpatem quisit laore magna faciduis et 
aliquis augiamcorper sisciliquip ex et wisi.
Ud tat ad dunt lor ilismodiam zzriusto ectem verosto dionse 
ming eugiamet ilit eugiam qui elit la corer sequam, summy nos-
tio consequ ismodol oreet, velismodo consed te te dionsenis no-
nulputate con exer sustis at. Met, si.
Pisit lamconsenim euipism odigna faccum vent lutat. Duisl del 
iniat volorperat adignit am quis ent wisl elisci ex eliquat. Gue 
magnim illaor adiamconsed eliquis el doluptat luptat et, com-
mod tating eum zzrilla aliquis digna augiat ut aut wismolore 
ming eliquis dunt lum vulputat, velisit volore el delit vulla feu-
gait la feum volesed dolorpe riurem veniamet, sequipit dolorem 
do dolum nibh estrud dui tis nulputatue dolestisi blandrer irit 
in volutpat irit dit irillamcommy nulla conullaorem dolore volo-
reet iriustrud tio delent venim quismodolore consed modolup-
tat, suscipit iure facil dolor sustrud delendrem augiatue esequi 
tatum ver augait adignibh essim aute vercin henis acing ectet 
adion henis aciduipit ad dunt nosto enis nibh esto dolor aliquat. 
Ut nullutp atisseniam, sumsan velenit iurem zzriuscidunt venis-
cillam quatem iuscilis nulput atet, si et et, si.
Lorer sim zzrit nullute tie do commy nulput alisse facil utet lum 
veraesse dunt ullaortissi.
Sit praesent iniamcore velessim dolortie feummy nulluptat nibh 
ex eugiam, quam iriliquatem vullan ulla ating elit utat lutem ipit 
ea faci bla feuisi.
Cum vel euis nibh et, velisim in eriuscipit landre verci blandip 
eugiamet nos nonsequis alit wismolore dolore feugait lore facip 
eriure te feuipis cidunt nis essis dolor sendigniamet wissi ex eu 
facilis cipisis amcommy nostion velendre vulputatie digna feum 
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creatures en creatures waarvan zowel het lichaam als het brein 
geëvolueerd waren. Uiteindelijk trokken de laatstgenoemde aan 
het langste eind.

E N D O G E N E F I T N E S S
De meeste creatures in de deathmatch zijn deels ontworpen met 
behulp van traditionele evolutionaire algoritmen. Hierbij bepaalt 
de gebruiker de selectiecriteria en legt deze vast in de vorm van 
een fitnessfunctie. Individuen worden naar prestatie op deze cri-
teria gerangschikt, waarbij individuen met een hoge fitness een 
hogere kans hebben om te reproduceren. Door zelf deze crite-
ria te bepalen wordt het evolutionaire proces bewust in een be-
paalde richting geduwd. Wanneer we bijvoorbeeld in Framsticks 
het loopgedrag van een individu willen optimaliseren, kunnen 
we daarvoor de vorm van het lichaam of de gewichten van het 
neuraal netwerk random muteren. Door de snelheid van deze 
creatures als fitnesscriterium te hanteren, creëert men bewust 
een selectiedruk in de richting van lichamen of netwerken waar-
mee de creatures zich sneller voortbewegen. De bijzondere li-
chaamsvormen van Sims’ evolved creatures zijn bijvoorbeeld door 
dergelijke evolutionaire optimalisatie verkregen. Het evolueren 
van neurale netwerken voor robots krijgt tegenwoordig veel aan-
dacht op het gebied van evolutionaire robotica2.
 In dat laatste vakgebied ondervindt men dagelijks de moeilijk-
heden van het definiëren van geschikte fitnessfuncties. Hoewel 
dit soms eenvoudig is voor simpele navigatietaken, wordt het 
snel moeilijker naarmate de taak voor de robot complexer wordt. 
Dit geldt zeker voor het evolueren van collectieve gedragingen 
waaraan vele individuen deelnemen, omdat hierbij een kenmerk 
van een groep wordt nagestreefd terwijl het gedrag en de selectie 
op individueel niveau plaatsvindt. Dit probleem komt mooi tot 
uitdrukking in artikelen met titels als “(Not) Evolving Collective 
Behaviours in Synthetic Fish”3, waarin de schrijvers stellen dat 
het formuleren van een effectieve fitnessfunctie minstens zo 
moeilijk is als het handmatig programmeren van de besturing 
voor de scholende visjes. 
 De beperkingen van het gebruik van expliciete fitness voor 
robotgedrag geven aanleiding tot interesse in evolutionaire mo-
dellen waarin deze impliciet worden gelaten. In zulke modellen 
worden de selectiedrukken niet vooraf door de gebruiker be-
paald, maar ontstaan deze tijdens de simulatie door de interac-
ties tussen de individuen en hun omgeving. Individuen die meer 
kinderen krijgen, hebben simpelweg een hogere fitness en zullen 
naar verloop van tijd de populatie domineren. In de deathmatch 

komt deze benadering al enigszins naar voren. Ongeacht hoe de 
deelnemende creatures zijn ontworpen, tijdens de deathmatch 
staan ze alle bloot aan de selectiedrukken die de omgeving ze 
oplegt. Deze selectiedrukken zorgen ervoor dat bij de deathmatch 
uiteindelijk de meest fitte creatures overblijven, doordat ze het 
beste zijn in overleven en reproduceren. Dit soort fitness wordt 
niet van tevoren bepaald, maar komt vanuit het systeem zelf. 
Het wordt om deze reden ook wel ‘endogene fitness’ genoemd. 
 Een kenmerk van evolutionaire systemen met endogene fit-
ness is dat selectie hierbij niet zoals gebruikelijk, gebaseerd is op 
de fitness, maar dat de fitness juist gebaseerd is op de selectie. 
Endogene fitness wordt in artificial life gezien als een belang-
rijk kenmerk van ongerichte of open-ended evolutie, waarin een 
(eco)systeem zelf de richting van evolutie bepaalt doordat de se-
lectiecriteria vanuit het systeem zelf voortkomen. De fitness van 
een individu binnen zo’n systeem is steeds veranderlijk, omdat 
het voor een groot deel afhankelijk is van het gedrag van alle an-
dere individuen. Wanneer de ene soort in een ecosysteem ster-
ker wordt, verandert dat de selectiedruk voor andere soorten, 
wat kan resulteren in de befaamde co-evolutionaire arms races in 
de richting van steeds complexere individuen. Voor AI is derge-
lijke co-evolutionaire complexificatie interessant, omdat het in 
theorie een basis vormt voor het ontstaan van cognitief gedrag.

T I E R R A
Eén van de eerste experimentele onderzoeken naar open-ended 
evolutie is gedaan door de bioloog Thomas Ray met behulp van 
zijn simulator Tierra4. In deze simulator zijn de individuen ge-
modelleerd als zelfreplicerende computerprogrammaatjes die 
met elkaar competeren en evolueren. Ieder individu bestaat uit 
een reeks instructies en ‘leeft’ als een proces in de computer. Er 
is slechts beperkt plaats in het werkgeheugen en ook rekentijd is 
schaars. Dat laatste hebben individuen onder andere nodig om 
de instructies voor reproductie uit te voeren. Ook worden bij het 
repliceren zo nu en dan wat foutjes gemaakt als analogie met 
natuurlijke mutatie.
 Nadat met enkele voorouders - van zo’n 80 instructies lang 
- is begonnen met de simulatie, loopt het geheugen al snel vol. 
Wanneer het grotendeels is bezet, ontstaat er competitie tussen 
de individuen om geheugenruimte en rekentijd. De program-
maatjes die zich sneller voortplanten door daarvoor minder 
instructies nodig te hebben, krijgen gemiddeld meer kinderen 
en zijn daarmee in het voordeel. Al snel verspreiden de kleinere 
individuen zichzelf en domineren uiteindelijk de populatie. Dan 

“De makers van de creatures die uiteindelijk alle andere tot 
uitsterven dwingen, en als laatste overlevenden overblijven, 

winnen de deathmatch.”
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gebeurt er echter iets onverwachts tijdens Ray’s experimenten. 
Er ontstaan plotseling individuen die slechts 45 instructies no-
dig hadden voor reproductie, wat de ontwerper zelf onmogelijk 
achtte. Deze individuen doen het op den duur even goed als de 
individuen met langere instructies. Bij nadere inspectie blijkt dat 
de ‘korte’ individuen niet zélf de code voor reproductie bevatten, 
maar op één of andere manier parasiteren op deze capaciteit van 
gastheren van de ‘langere’ soort. De parasieten dreigen echter 
aan hun eigen succes ten onder te gaan wanneer er bij een groei-
ende populatie parasieten steeds minder plaats in het geheugen 
is voor de langere. Dit gebeurt echter niet, omdat de parasieten 
afhankelijk zijn van hun gastheren voor reproductie. Nadat de 
populatie gastheren weer aangroeit, begint de cyclus weer van 
voor af aan. We herkennen hier de populatiedynamica uit bio-
logische ecosystemen waarin negatieve feedback de populatie-
groottes van bijvoorbeeld prooi- en roofdieren in stand houdt.
 Later in de simulaties met Tierra ontstonden nog variaties 
van de langere individuen die met enkele extra instructies voor-
kwamen dat parasieten meeliftten op hun replicerende vermo-
gen. Helaas voor deze immune individuen zorgde een mutatie 
binnen de parasietenpopulatie er vervolgens weer voor dat ook 
deze vatbaar werden voor de nieuwe parasiet. De populaties van 
parasieten en gastheren in Tierra waren verwikkeld in een co-
evolutionaire wapenwedloop.

V I RT UA L L I F E
De mogelijkheden voor AI lijken onbegrensd wanneer we een 
Tierra-achtige open-ended evolutie op robots zouden kunnen ge-
bruiken. Niet alleen zouden we er slimme robots mee kunnen 
evolueren, we zouden ons er - na het zaaien van wat voorouders 
- zelfs niet meer mee hoeven te bemoeien. Bovendien zouden we 
in staat zijn het evolutionaire verloop ervan te bestuderen om 
daarmee inzicht krijgen in de stadia die organismen doorlopen 
vanaf simpel reactief  tot complex cognitief gedrag. Zover is het 
echter (gelukkig) nog lang niet.
 De simpele programmaatjes in de abstracte wereld van Tierra 
verschillen hemelsbreed van de complexe robots die hun werk 
moeten doen in de echte wereld. De individuen in Tierra zijn nou 
niet bepaald de gesitueerde en lichamelijke systemen waarover 
men in autonome robotica spreekt. Maar andersom demon-
streert Tierra met endogene fitness enkele voorbeelden van evo-
lutionaire zelforganisatie waar robotici jaloers op kunnen zijn. 
In virtual life projecten5 worden deze ideeën gecombineerd tot 
Framsticks simulaties van natuurlijke selectieprocessen in po-

pulaties van gesimuleerde robots.
 Aan de ene kant zijn de individuen veel realistischer dan de 
programmaatjes in Tierra en lijken soms meer op de robots uit 
evolutionaire robotica. Zo zijn de individuen gesitueerd door 
middel van sensormotor koppelingen met hun omgeving, en 
zijn (op zekere wijze) belichaamd door de simulatie van fysieke 
krachten die op hun lichaam werken. Aan de andere kant kun-
nen deze individuen, net als in Tierra, onderworpen worden aan 
evolutionaire processen met endogene fitness. Virtual life expe-
rimenten kunnen worden voorgesteld als simulaties van ecosy-
stemen met daarin populaties van lopende, rijdende of vliegende 
beestjes. Deze worden geboren en overleven door te eten. Ze 
kunnen met anderen reproduceren en ten prooi vallen aan roof-
dieren, of anderszins aan hun einde komen. Het is moeilijk voor 
te stellen hoe men dergelijke experimenten met fysieke robots 
zou willen doen.
 Virtual life modellen zijn gecontroleerde kunstmatige ecosy-
stemen, waarmee vele onderwerpen in zowel robotica als evo-
lutionaire en theoretische biologie bestudeerd kunnen worden. 
Studenten gebruiken deze voor zelfstandige projecten, waarin 
hot topics worden onderzocht zoals de evolutie van communica-
tie en coöperatie, verschillende typen van soortvorming, popu-
latiedynamica, co-evolutie tussen prooi- en roofdierpopulaties, 
interacties tussen natuurlijke en seksuele selectie, en interacties 
tussen leren en evolutie. Centraal in deze projecten staat steeds 
het onderzoeken van de verschillende selectiedrukken en repro-
ductieve voordelen die de evolutie of emergentie van verschil-
lende gedragingen (on)mogelijk maken.
 Virtual life begeeft zich op het overlappende gebied tussen 
AI, theoretische biologie, en autonome robotica. Hierin worden 
bekende AI-technieken als neurale netwerken en evolutionaire 
algoritmen veelvuldig gebruikt, maar nu met een theoretische 
ondergrond die beter bij de biologie aansluit, en een kunstma-
tige en lichamelijke benadering die we uit de robotica kennen. 
De combinatie van gesimuleerde robots met open-ended evo-
lutie, die centraal staat in Virtual life, is even veelbelovend als 
onontgonnen.∅
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De Connectie

Stel je hebt geld nodig en er zijn twee dingen die je kan doen om aan 
het nodige geld te komen: werken of meespelen met de lotto. Waarop 
zou je een dergelijke beslissing dan baseren? Hoe zou je die beslissing 
beschrijven en welke concepten zou je gebruiken? Deze vragen zijn 
niet alleen relevant voor het bestuderen van menselijke beslissingen 
en het menselijke gedrag. Ze zijn ook van belang bij het bestuderen, 
beschrijven, en eventueel modelleren van het gedrag en beslissingen 
van andere organismen, systemen of organisaties. 
 Het autonoom nemen van beslissingen wordt over het algemeen ge-
zien als een complex proces dat intelligentie vereist. De bestudering 
ervan houdt onderzoekers op het gebied van de kunstmatige intelli-
gentie in het algemeen en agent technologie in het bijzonder dan ook 
al geruime tijd bezig. De verwachting is dat exacte beslistheorieën het 
realiseren van toekomstige generaties intelligente computersystemen 
een stap dichterbij brengt. 
 Net als andere deelgebieden van kunstmatige intelligentie heeft het 
onderzoek naar het autonome gedrag van intelligente agenten zich la-
ten motiveren door studies uit verschillende wetenschappelijke disci-
plines, zoals de neurologie, psychologie, filosofie, economie, logica en 
wiskunde. Ieder van deze disciplines hanteert andere begrippen om 
het gedrag en het beslisproces te beschrijven. Bijvoorbeeld, neurologen 
proberen het gedrag in termen van hersenactiviteit te beschrijven, een 
deel van de psychologen vindt aangeboren of aangeleerde eigenschap-
pen relevant, terwijl andere psychologen (behavioristen) gedrag bij 
voorkeur beschrijven in termen van externe stimuli en respons. 
 Een onderzoekstraditie die grote invloed heeft op de ontwikkeling 
van autonome software agenten, is de rationele beslistheorie. In deze 
traditie wordt het gedrag van een agent gezien als de reeks van be-
slissingen die die agent achtereenvolgens neemt. Het nemen van een 
beslissing is gedefinieerd als het kiezen (prefereren) van een actie uit 
een verzameling beschikbare acties. Zo is het prefereren van bijvoor-
beeld de actie werken (boven meespelen met de lotto) een beslissing. 
De vraag is dan hoe deze preferentie beschreven kan worden en het 
gebruik van welke concepten hierbij gepast is.

R AT I O N E L E B E S L I S T H E O R I E
Eén van de grondleggers van de rationele beslistheorie is de gerenom-
meerde statisticus Leonard Savage (1917-1971). Hij liet zien dat de be-
slissingen en het gedrag van een rationele agent gepresenteerd kunnen 
worden in termen van twee numerieke agent-afhankelijke functies en 
één algemene agent-onafhankelijke beslisregel. De eerste van de twee 
functies betreft de waarschijnlijkheid van de mogelijke uitkomsten 

Het autonoom nemen van beslissingen wordt 
over het algemeen gezien als een complex 
proces dat intelligentie vereist. De verwach-
ting is dat exacte beslistheorieën het rea-
liseren van toekomstige generaties intelli-
gente computersystemen een stap dichterbij 
brengt. Het model waarbij een agent zich 
enkel wensen tot doel stelt die niet tegen-
strijdig zijn met haar intenties wordt vaak 
het Belief-Desire-Intention (BDI) model ge-
noemd. Een vraag is nu of de doelen van een 
agent alleen tot stand komen op basis van 
haar wensen. Of zijn er ook andere aspec-
ten die bijdragen tot de totstandkoming van 
doelen, zoals sociale concepten en emoties? 
Mehdi Dastani pleit in dit artikel voor het 
BDI-model en uitbreiding daarvan met ver-
schillende concepten.
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van acties, d.w.z. hoe waarschijnlijk een agent een situatie als 
de uitkomst van een actie acht. De tweede functie specificeert 
het nut die de mogelijke uitkomsten hebben voor een agent. De 
agent-onafhankelijke beslisregel levert de actie die het verwach-
te nut voor de agent maximaliseert. Een agent is dan rationeel 
als zijn (geprefereerde) gekozen acties volgens deze beslisregel 
bepaald worden. Merk op dat een agent een willekeurige actie 
kan prefereren, maar als de geprefereerde actie niet het maxima-
le verwachte nut oplevert, is de beslissing niet rationeel volgens 
de theorie van Savage. Hiermee kan aldus een onderscheid ge-
maakt worden tussen rationele agenten en irrationele agenten.
 De rationele beslistheorie van Savage kan aan de hand van een 
voorbeeld geïllustreerd worden. In het bovengenoemde scenario 
beschouwen we alleen twee mogelijke uitkomsten: rijk en arm. 
De waarschijnlijkheidsfunctie van een agent kan bijvoorbeeld de 
getallen 0.9 en 0.1 toekennen aan respectievelijk de toestanden 
rijk en arm als gevolgen van de actie werken (de agent denkt dat 
werken geld opbrengt) en de getallen 0.2 en 0.8 aan dezelfde toe-
standen als gevolg van de actie meespelen met de lotto (de agent 
denkt dus niet dat het meespelen met de lotto lucratief is). De 
nutsfunctie kan dan getal 5 toekennen aan de toestand rijk en 
getal 1 aan de toestand arm. In dat geval vindt de agent rijk-zijn 
vijf keer zo belangrijk als arm-zijn. De actie werken kan dus met 
de waarschijnlijkheid 0.9 het nut 5 (de toestand rijk) en met de 
waarschijnlijkheid 0.1 het nut 1 opleveren. Het verwachte nut 
van deze actie is daarom (0.9 * 5) + (0.1 *1) = 4.6 en het ver-
wachte nut van de actie meespelen met de lotto is (0.2 * 5) +  (0.8 
* 1) = 1.8 . De beslisregel schrijft voor dat de geprefereerde actie 
het maximaal verwachte nut moet opleveren, hetgeen voor dit 
voorbeeld betekent dat de actie werken geprefereerd zou moeten 
worden.

K WA L I TAT I E V E B E S L I S T H E O R I E
Een punt van kritiek dat van toepassing is op deze beslistheorie 
is dat het ondoenlijk en onrealistisch zou zijn om voor concrete 
agenten deze numerieke waarschijnlijkheids- en nutsfuncties 
te bepalen. Als reactie hierop zijn er verschillende kwalitatieve 
versies van beslistheorie geformuleerd, onder andere door com-
puterwetenschappers als Judea Pearl en Craig Boutilier. Kwali-
tatieve beslistheorie onderscheidt zich doordat de twee nume-
rieke functies worden vervangen door een aantal mentalistische 
concepten die afkomstig zijn uit folk psychology, een stroming 
waarbij er vanuit wordt gegaan dat het gedrag van mensen uit-

gelegd en voorspeld kan worden in termen van alledaagse con-
cepten als geloof, wens, angst, en pijn. In de kwalitatieve be-
slistheorie wordt de waarschijnlijkheidsfunctie vervangen door 
geloofstoestanden, en de nutsfunctie door wenstoestanden. De 
beslissingen van een rationele agent worden beschreven in ter-
men van haar mentale toestand als vastgelegd door haar geloof 
en haar wensen. In dit raamwerk wordt er verondersteld dat een 
agent op basis van haar geloof en wensen haar doelen vaststelt 
alvorens zij een reeks acties, een plan, genereert om de vastge-
stelde doelen te bereiken. 
 In ons voorbeeld heeft de agent de wens om rijk te worden. 
Stel dat de agent ook gelooft dat zij rijk kan worden, omdat zij 
bijvoorbeeld de actie werken tot haar beschikking heeft. In dat 
geval kan de agent de wens rijk te worden tot doel stellen en ver-
volgens een plan vormen om dit doel te bereiken, bijvoorbeeld 
door de actie werken te kiezen. Stel nu dat de agent niet in de 
positie is te werken maar alleen mee kan spelen in de lotto. Dan 
heeft de agent de wens rijk te worden zonder dat zij gelooft dat 
zij rijk kan worden. Zij gelooft tenslotte niet dat meespelen in de 
lotto tot grote rijkdom leidt. Merk op dat de agent in beide geval-
len rijkdom als doel kan hebben. In het eerste geval gelooft zij dat 
zij haar doel kan bereiken terwijl dat in het tweede geval niet zo 
is. Toch zou je het gedrag van de agent in het eerste geval realis-
tischer kunnen noemen, omdat zij dan alleen doelen heeft die zij 
gelooft te kunnen realiseren. Om dit onderscheid in het beslis- 
of gedragmodel van een agent te integreren wordt het concept 
agent type geïntroduceerd. Een realistische agent heeft alleen 
doelen die zij gelooft te kunnen realiseren terwijl een wishful 
thinking agent doelen kan hebben waarvan zij niet gelooft ze te 
kunnen bereiken. Het is belangrijk dit onderscheid niet te ver-
warren met dat tussen rationele en niet rationele agenten dat 
ten grondslag ligt aan het model van Savage. Het gaat hier im-
mers niet om het maximale verwachte nut van de acties.
 De kwalitatieve versies van de beslistheorie zijn voorname-
lijk populair onder logici omdat mentale concepten als geloof en 
wens zich goed lenen tot formalisatie. De logische theorieën die 
cognitieve concepten zoals geloof en wens formaliseren stellen 
je in staat de logische consequenties van een bepaalde geloven 
en wensen af te leiden. Stel bijvoorbeeld dat je gelooft dat je fa-
milie rijk is en dat je zelf rijk bent als je een rijke familie hebt. Uit 
deze twee geloofsuitingen kun je, volgens de meeste gangbare 
theorieën over geloof, afleiden dat je gelooft dat je rijk bent. Een 
centraal thema is dan de interactie die tussen de verschillende 

“Volgens Damasio kan de afwezigheid van emoties tot een 
eindeloze afweging van acties leiden. Emoties kunnen dus ook een 
belangrijke rol vervullen in het ontwerp van software agenten.“
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cognitieve concepten bestaat in kaart te brengen. Het is bijvoor-
beeld de vraag of wat je gelooft een gevolg te zijn van een wens 
ook als een wens gezien moet worden. Dergelijke  vormen van 
interactie tussen geloof en wens kunnen geïllustreerd worden 
aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel dat je wenst naar 
de tandarts te gaan en dat je bovendien gelooft dat als je naar de 
tandarts gaat, je ook pijn zult hebben. Is het dan ook zo dat je 
wenst pijn te hebben? Dergelijke kwesties spelen een belangrijke 
rol in de verschillende logische formaliseringen van geloof en 
wens.

B E L I E F- D E S I R E- I N T E N T I O N ( B D I ) M O D E L
In het bovengenoemde werden geloof en wens beschouwd als 
primaire concepten in termen waarvan het gedrag van agenten 
beschreven en gemodelleerd kan worden. De filosoof Bratman 
wees echter op een nadeel van deze modellen.Volgens hem zou 
het definiëren van beslissingen op basis van de begrippen geloof 
en wens tot een instabiele notie van gedrag kunnen leiden. Een 
stabiel gedrag zou volgens hem ook afhankelijk zijn van de inten-
ties van de betreffende agent. Er dienen verschillende vormen 
van intentie onderscheiden te worden, waaronder de intentie die 
gevormd wordt op basis van eerder gestelde doelen. Stel bijvoor-
beeld dat de agent in ons voorbeeld, behalve rijk, ook hoogleraar 
wenst te worden. Stel verder dat zij gelooft dat zij met hard stu-
deren hoogleraar zou kunnen worden, maar dat zij onmogelijk 
tegelijk hoogleraar en rijk kan zijn. Deze agent kan realistisch 
zijn ondanks het feit dat zij haar wens om een hoogleraar te wor-
den tot doel stelt. Zij heeft immers een doel waarvan zij gelooft 
het te kunnen realiseren, namelijk hoogleraar te worden, arm of 
rijk. Het probleem is dat door dit doel het gedrag van de agent 
instabiel zou kunnen worden, aangezien de acties van de agent 
gericht zouden kunnen worden op het bewerkstelligen van twee 
tegenstrijdige doelen. Bratman stelt voor dat het gedrag van een 
agent stabiel kan zijn als die enkel wensen tot doel stelt die niet 
tegenstrijdig zijn met haar intenties. Dit model van het gedrag, 
waarin zowel geloof, wens en intentie een rol speelt, wordt vaak 
het Belief-Desire-Intention (BDI) model genoemd. Een agent die 
in termen van een BDI model gedefinieerd is, wordt ook wel een 
BDI of cognitieve agent genoemd.
 In het BDI model beperken de intenties welke wensen tot 
doel gesteld kunnen worden. De hierdoor verkregen stabiliteit 
zou ten koste kunnen gaan van de flexibiliteit van het gedrag. 
Stel dat de hierboven genoemde agent de intentie heeft gevormd 
hoogleraar te worden. Stel verder dat deze agent betrapt wordt op 

plagiaat waardoor het hem onmogelijk wordt ooit een leerstoel 
te bekleden. In zo een geval zou je willen toelaten dat de agent 
deze intentie opgeeft om bijvoorbeeld een carrière in de IT na te 
streven. Daarom onderscheidt Bratman een aantal agenttypen 
die ieder verschillend omgaan met hun intenties. Deze agent-
typen bepalen onder welke voorwaarden een intentie opgegeven 
dient te worden. Deze condities worden ook wel commitment 
strategieën genoemd. Een dergelijke strategie zou bijvoorbeeld 
kunnen voorschrijven dat een intentie pas opgegeven kan wor-
den als de agent gelooft dat het doel bereikt is. Deze strategie 
wordt ook de blindly-minded commitment strategie genoemd. 
Een andere strategie, die milder met de intenties omgaat, is de 
single-minded commitment strategie. Volgens deze strategie 
kan een intentie ook opgegeven worden wanneer de agent ge-
looft dat de intentie niet meer gerealiseerd kan worden. Dus, als 
de agent gelooft dat zij nooit meer een hoogleraar kan worden, 
dan kan zij deze intentie opgeven om vervolgens een carrière in 
de IT te maken. Tot slot, de open-minded strategie laat een agent 
zijn intenties opgeven wanneer de agent een wens tot doel stelt 
dat tegenstrijdig is met deze intenties. Voor onze agent betekent 
dit dat zij de intentie om hoogleraar te worden opgeeft om een IT 
carrière te maken terwijl zij hoogleraarschap wel mogelijk acht. 

N O R M E N V E R P L I C H T I N G
In het BDI model worden beslissingen en gedrag gedefinieerd 
in termen van de mentalistische concepten geloof, wens, en in-
tentie. De doelen van een agent vloeien enkel voort uit de wen-
sen van de agent, waarna de intenties gevormd worden. Een 
vraag is nu of de doelen van een agent alleen tot stand komen 
op basis van haar wensen. Of zijn er ook andere aspecten die 
bijdragen tot de totstandkoming van doelen? Het zou bijvoor-
beeld betoogd kunnen worden dat verplichtingen en normen 
ook een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van doelen. 
Deze concepten zijn essentieel wanneer een agent zich in een 
sociale gemeenschap bevindt, waarin regels of normen gelden. 
Het deelnemen aan een sociale gemeenschap en het maken van 
onderlinge afspraken verplicht agenten tot het nemen van be-
paalde beslissingen en het uitvoeren van bepaalde acties. Stel 
bijvoorbeeld dat je je partner beloofd hebt om samen op vakantie 
te gaan. Op basis van de bij deze belofte behorende verplichting 
zou je je ook tot doel moeten stellen op vakantie te gaan.
 De verschillende kwalitatieve beslistheorieën en de BDI mo-
dellen lenen zich er evenwel goed toe uitgebreid te worden met 
dergelijke sociale concepten. Deze uitgebreide modellen zijn erg 

belangrijk voor agenten die tezamen een multi-agent systeem 
constitueren. Het idee is dan dat de doelen van een agent die 
ingebed is in een sociale omgeving tot stand komen op basis van 
de sociaal-cognitieve concepten van geloof, wens, intentie, norm 
en verplichting. De toename van de concepten die de doelen van 
een agent beïnvloeden maakt dat de formele interactie tussen 
deze concepten veel complexer wordt. De vraag is hoe de soci-
aal-cognitieve concepten geformaliseerd kunnen worden zonder 
dat dit ten koste gaat van de inzichtelijkheid van het formele sy-
steem in zijn geheel. Stel bijvoorbeeld dat je rijk wenst te worden 
maar verplicht bent om op vakantie te gaan en dat je bovendien 
gelooft dat het rijk worden en op vakantie gaan niet samen mo-
gelijk is. Welk doel zou je je in een dergelijke situatie moeten stel-
len? Leg je de prioriteit bij het rijk worden en laat je die vakantie 
voor wat hij is, of ga je op vakantie en geef je de wens om rijk 
te worden op? Op dit punt zijn er verschillende mogelijkheden, 
geen van welke op het eerste gezicht duidelijk beter is dan de an-
dere. De oplossing lijkt weer te liggen in het onderscheiden van 
agenttypen. Afhankelijk van hun type genereren agenten het 
doel om rijk te worden of het doel hun verplichtingen na te ko-
men. Men zou bijvoorbeeld een egoïstische en een sociale agent 
kunnen onderscheiden. Zo zou een sociale agent zich tot doel 
stellen om haar verplichtingen na komen, wanneer zij gecon-
fronteerd wordt met tegenstrijdige wensen en verplichtingen, 
terwijl een egoïstische agent zich juist tot doel zou stellen haar 
wensen te realiseren. De verschillende typen kunnen bovendien 
gecombineerd worden, hetgeen leidt  tot een groot aantal agent-
typen zoals sociaal realistisch en egoïstische wishful thinking. 

D E R O L VA N E M O T I E S
De vraag blijft natuurlijk bestaan of deze cognitieve concepten 
toereikend zijn om het gedrag van agenten uitputtend te be-
schrijven en te modelleren. Psychologen als Frijda en Arnold be-
twisten dit. Volgens hen zouden ook emoties een belangrijke rol 
spelen in het menselijk beslisproces en gedrag. Ook zijn er neu-
rologische studies en observaties die aantonen dat mensen met 
specifieke emotionele stoornissen moeite hebben met het nemen 
van beslissingen of zelfs daartoe niet in staat zijn. Damasio con-
cludeert dan dat de afwezigheid van emoties bij mensen tot een 
eindeloze afweging van acties kan leiden zodat het nemen van 
beslissingen bemoeilijkt wordt. Deze redenering lijkt te suggere-
ren dat de emoties ook een belangrijke rol kunnen vervullen in 
de praktische beslismodellen en voor het ontwerp van software 
agenten. Welke rol emoties kunnen spelen bij het ontwerpen van 

de software agenten is een opkomend onderwerp in het huidige 
onderzoek. Een mogelijke rol van emoties bij het ontwerpen 
van software agenten is een functionele rol waarbij emoties be-
schouwd worden als labels die het beslisproces van een agent ge-
deeltelijk bepalen. Volgens deze benadering, geformuleerd door 
John-Jules Meyer, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, is 
een specifieke emotie het effect van voorafgaande beslissingen. 
De (gegenereerde) emotie bepaalt vervolgens het beslisproces en 
daarmee het gedrag van de agent. Deze rol van emoties kan aan 
de hand van het volgende voorbeeld geïllustreerd worden. Stel 
dat alle pogingen van een agent tot het realiseren van het doel 
rijk worden tot mislukken gedoemd bleken te zijn. De agent zou 
hierdoor in de boos toestand terecht kunnen komen. Hierdoor 
zou zij zich nog meer en eenzijdiger gaan inspannen het doel rijk 
worden te bereiken. Als gevolg hiervan zouden andere doelen en 
de bijbehorende plannen opgegeven kunnen worden. 

T O T S L O T
Er zijn nog altijd andere concepten denkbaar die de beslissingen 
en het gedrag van de agenten kunnen beïnvloeden, beschrijven 
en modelleren. Denk hierbij aan concepten als vertrouwen en 
macht. Vele uitbreidingen van BDI systemen zijn dan ook voor-
gesteld. Momenteel wordt er veel multidisciplinair onderzoek 
gedaan op dit gebied. Het theoretische belang van deze model-
len is dat ze inzicht geven in menselijk gedrag. Ze zijn echter 
vooral populair vanwege hun toepassingen bij het specificeren, 
verifiëren en implementeren van intelligente computersyste-
men. Deze autonome computersystemen hebben applicaties in 
sociale simulatie, in e-commerce en als personal assistants. Voor 
ieder van deze toepassingen is het essentieel dat de computersy-
stemen, die geacht worden met elkaar te interacteren, zelfstan-
dig beslissingen kunnen nemen en aldus de belangen van hun 
ontwerpers of opdrachtgevers behartigen. De verwachting is 
dan ook dat toekomstige generaties intelligente systemen direct 
ontworpen en geïmplementeerd zullen worden op basis van so-
ciaal-cognitive modellen.∅

“Stel dat je wenst naar de tandarts te gaan en dat je 
bovendien gelooft dat als je naar de tandarts gaat, je ook pijn 
zult hebben. Is het dan ook zo dat je wenst pijn te hebben? “
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cognitieve concepten bestaat in kaart te brengen. Het is bijvoor-
beeld de vraag of wat je gelooft een gevolg te zijn van een wens 
ook als een wens gezien moet worden. Dergelijke  vormen van 
interactie tussen geloof en wens kunnen geïllustreerd worden 
aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel dat je wenst naar 
de tandarts te gaan en dat je bovendien gelooft dat als je naar de 
tandarts gaat, je ook pijn zult hebben. Is het dan ook zo dat je 
wenst pijn te hebben? Dergelijke kwesties spelen een belangrijke 
rol in de verschillende logische formaliseringen van geloof en 
wens.

B E L I E F- D E S I R E- I N T E N T I O N ( B D I ) M O D E L
In het bovengenoemde werden geloof en wens beschouwd als 
primaire concepten in termen waarvan het gedrag van agenten 
beschreven en gemodelleerd kan worden. De filosoof Bratman 
wees echter op een nadeel van deze modellen.Volgens hem zou 
het definiëren van beslissingen op basis van de begrippen geloof 
en wens tot een instabiele notie van gedrag kunnen leiden. Een 
stabiel gedrag zou volgens hem ook afhankelijk zijn van de inten-
ties van de betreffende agent. Er dienen verschillende vormen 
van intentie onderscheiden te worden, waaronder de intentie die 
gevormd wordt op basis van eerder gestelde doelen. Stel bijvoor-
beeld dat de agent in ons voorbeeld, behalve rijk, ook hoogleraar 
wenst te worden. Stel verder dat zij gelooft dat zij met hard stu-
deren hoogleraar zou kunnen worden, maar dat zij onmogelijk 
tegelijk hoogleraar en rijk kan zijn. Deze agent kan realistisch 
zijn ondanks het feit dat zij haar wens om een hoogleraar te wor-
den tot doel stelt. Zij heeft immers een doel waarvan zij gelooft 
het te kunnen realiseren, namelijk hoogleraar te worden, arm of 
rijk. Het probleem is dat door dit doel het gedrag van de agent 
instabiel zou kunnen worden, aangezien de acties van de agent 
gericht zouden kunnen worden op het bewerkstelligen van twee 
tegenstrijdige doelen. Bratman stelt voor dat het gedrag van een 
agent stabiel kan zijn als die enkel wensen tot doel stelt die niet 
tegenstrijdig zijn met haar intenties. Dit model van het gedrag, 
waarin zowel geloof, wens en intentie een rol speelt, wordt vaak 
het Belief-Desire-Intention (BDI) model genoemd. Een agent die 
in termen van een BDI model gedefinieerd is, wordt ook wel een 
BDI of cognitieve agent genoemd.
 In het BDI model beperken de intenties welke wensen tot 
doel gesteld kunnen worden. De hierdoor verkregen stabiliteit 
zou ten koste kunnen gaan van de flexibiliteit van het gedrag. 
Stel dat de hierboven genoemde agent de intentie heeft gevormd 
hoogleraar te worden. Stel verder dat deze agent betrapt wordt op 

plagiaat waardoor het hem onmogelijk wordt ooit een leerstoel 
te bekleden. In zo een geval zou je willen toelaten dat de agent 
deze intentie opgeeft om bijvoorbeeld een carrière in de IT na te 
streven. Daarom onderscheidt Bratman een aantal agenttypen 
die ieder verschillend omgaan met hun intenties. Deze agent-
typen bepalen onder welke voorwaarden een intentie opgegeven 
dient te worden. Deze condities worden ook wel commitment 
strategieën genoemd. Een dergelijke strategie zou bijvoorbeeld 
kunnen voorschrijven dat een intentie pas opgegeven kan wor-
den als de agent gelooft dat het doel bereikt is. Deze strategie 
wordt ook de blindly-minded commitment strategie genoemd. 
Een andere strategie, die milder met de intenties omgaat, is de 
single-minded commitment strategie. Volgens deze strategie 
kan een intentie ook opgegeven worden wanneer de agent ge-
looft dat de intentie niet meer gerealiseerd kan worden. Dus, als 
de agent gelooft dat zij nooit meer een hoogleraar kan worden, 
dan kan zij deze intentie opgeven om vervolgens een carrière in 
de IT te maken. Tot slot, de open-minded strategie laat een agent 
zijn intenties opgeven wanneer de agent een wens tot doel stelt 
dat tegenstrijdig is met deze intenties. Voor onze agent betekent 
dit dat zij de intentie om hoogleraar te worden opgeeft om een IT 
carrière te maken terwijl zij hoogleraarschap wel mogelijk acht. 

N O R M E N V E R P L I C H T I N G
In het BDI model worden beslissingen en gedrag gedefinieerd 
in termen van de mentalistische concepten geloof, wens, en in-
tentie. De doelen van een agent vloeien enkel voort uit de wen-
sen van de agent, waarna de intenties gevormd worden. Een 
vraag is nu of de doelen van een agent alleen tot stand komen 
op basis van haar wensen. Of zijn er ook andere aspecten die 
bijdragen tot de totstandkoming van doelen? Het zou bijvoor-
beeld betoogd kunnen worden dat verplichtingen en normen 
ook een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van doelen. 
Deze concepten zijn essentieel wanneer een agent zich in een 
sociale gemeenschap bevindt, waarin regels of normen gelden. 
Het deelnemen aan een sociale gemeenschap en het maken van 
onderlinge afspraken verplicht agenten tot het nemen van be-
paalde beslissingen en het uitvoeren van bepaalde acties. Stel 
bijvoorbeeld dat je je partner beloofd hebt om samen op vakantie 
te gaan. Op basis van de bij deze belofte behorende verplichting 
zou je je ook tot doel moeten stellen op vakantie te gaan.
 De verschillende kwalitatieve beslistheorieën en de BDI mo-
dellen lenen zich er evenwel goed toe uitgebreid te worden met 
dergelijke sociale concepten. Deze uitgebreide modellen zijn erg 

belangrijk voor agenten die tezamen een multi-agent systeem 
constitueren. Het idee is dan dat de doelen van een agent die 
ingebed is in een sociale omgeving tot stand komen op basis van 
de sociaal-cognitieve concepten van geloof, wens, intentie, norm 
en verplichting. De toename van de concepten die de doelen van 
een agent beïnvloeden maakt dat de formele interactie tussen 
deze concepten veel complexer wordt. De vraag is hoe de soci-
aal-cognitieve concepten geformaliseerd kunnen worden zonder 
dat dit ten koste gaat van de inzichtelijkheid van het formele sy-
steem in zijn geheel. Stel bijvoorbeeld dat je rijk wenst te worden 
maar verplicht bent om op vakantie te gaan en dat je bovendien 
gelooft dat het rijk worden en op vakantie gaan niet samen mo-
gelijk is. Welk doel zou je je in een dergelijke situatie moeten stel-
len? Leg je de prioriteit bij het rijk worden en laat je die vakantie 
voor wat hij is, of ga je op vakantie en geef je de wens om rijk 
te worden op? Op dit punt zijn er verschillende mogelijkheden, 
geen van welke op het eerste gezicht duidelijk beter is dan de an-
dere. De oplossing lijkt weer te liggen in het onderscheiden van 
agenttypen. Afhankelijk van hun type genereren agenten het 
doel om rijk te worden of het doel hun verplichtingen na te ko-
men. Men zou bijvoorbeeld een egoïstische en een sociale agent 
kunnen onderscheiden. Zo zou een sociale agent zich tot doel 
stellen om haar verplichtingen na komen, wanneer zij gecon-
fronteerd wordt met tegenstrijdige wensen en verplichtingen, 
terwijl een egoïstische agent zich juist tot doel zou stellen haar 
wensen te realiseren. De verschillende typen kunnen bovendien 
gecombineerd worden, hetgeen leidt  tot een groot aantal agent-
typen zoals sociaal realistisch en egoïstische wishful thinking. 

D E R O L VA N E M O T I E S
De vraag blijft natuurlijk bestaan of deze cognitieve concepten 
toereikend zijn om het gedrag van agenten uitputtend te be-
schrijven en te modelleren. Psychologen als Frijda en Arnold be-
twisten dit. Volgens hen zouden ook emoties een belangrijke rol 
spelen in het menselijk beslisproces en gedrag. Ook zijn er neu-
rologische studies en observaties die aantonen dat mensen met 
specifieke emotionele stoornissen moeite hebben met het nemen 
van beslissingen of zelfs daartoe niet in staat zijn. Damasio con-
cludeert dan dat de afwezigheid van emoties bij mensen tot een 
eindeloze afweging van acties kan leiden zodat het nemen van 
beslissingen bemoeilijkt wordt. Deze redenering lijkt te suggere-
ren dat de emoties ook een belangrijke rol kunnen vervullen in 
de praktische beslismodellen en voor het ontwerp van software 
agenten. Welke rol emoties kunnen spelen bij het ontwerpen van 

de software agenten is een opkomend onderwerp in het huidige 
onderzoek. Een mogelijke rol van emoties bij het ontwerpen 
van software agenten is een functionele rol waarbij emoties be-
schouwd worden als labels die het beslisproces van een agent ge-
deeltelijk bepalen. Volgens deze benadering, geformuleerd door 
John-Jules Meyer, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, is 
een specifieke emotie het effect van voorafgaande beslissingen. 
De (gegenereerde) emotie bepaalt vervolgens het beslisproces en 
daarmee het gedrag van de agent. Deze rol van emoties kan aan 
de hand van het volgende voorbeeld geïllustreerd worden. Stel 
dat alle pogingen van een agent tot het realiseren van het doel 
rijk worden tot mislukken gedoemd bleken te zijn. De agent zou 
hierdoor in de boos toestand terecht kunnen komen. Hierdoor 
zou zij zich nog meer en eenzijdiger gaan inspannen het doel rijk 
worden te bereiken. Als gevolg hiervan zouden andere doelen en 
de bijbehorende plannen opgegeven kunnen worden. 

T O T S L O T
Er zijn nog altijd andere concepten denkbaar die de beslissingen 
en het gedrag van de agenten kunnen beïnvloeden, beschrijven 
en modelleren. Denk hierbij aan concepten als vertrouwen en 
macht. Vele uitbreidingen van BDI systemen zijn dan ook voor-
gesteld. Momenteel wordt er veel multidisciplinair onderzoek 
gedaan op dit gebied. Het theoretische belang van deze model-
len is dat ze inzicht geven in menselijk gedrag. Ze zijn echter 
vooral populair vanwege hun toepassingen bij het specificeren, 
verifiëren en implementeren van intelligente computersyste-
men. Deze autonome computersystemen hebben applicaties in 
sociale simulatie, in e-commerce en als personal assistants. Voor 
ieder van deze toepassingen is het essentieel dat de computersy-
stemen, die geacht worden met elkaar te interacteren, zelfstan-
dig beslissingen kunnen nemen en aldus de belangen van hun 
ontwerpers of opdrachtgevers behartigen. De verwachting is 
dan ook dat toekomstige generaties intelligente systemen direct 
ontworpen en geïmplementeerd zullen worden op basis van so-
ciaal-cognitive modellen.∅
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De Connectie

Al in de jaren vijftig maakt Grey Walter zijn elektronische robotjes El-
mer en Elsie (Walter, 1953). Elmer en Elsie bestonden uit een tweetal 
motoren, een lichtsensor en wat simpele elektronica die de verbinding 
tussen sensor en motoren maakte. Ondanks het simpele mechanisme 
vertoonden de robots gevarieerd en dierlijk uitziend gedrag, waarbij op 
afstand naar de lichtbron werd gereden om daar, dichterbij gekomen, 
weer vanaf te draaien. 
 Begin jaren zeventig werd een van de eerste digitale robots, Shakey, 
ontworpen (Nilsson, 1984). Wat voornamelijk opviel aan Shakey was 
dat deze niet in staat was om real-time te opereren. De robot stond 
minutenlang stil voordat de volgende actie werd uitgevoerd. Het con-
strueren van een symbolisch wereldmodel en het logisch redeneren en 
plannen maken op basis van dit model kostte simpelweg teveel tijd. 
 Door het mislukken van deze poging om de klassieke manier van 
representeren, redeneren en plannen toe te passen op een robot in 
de echte wereld, door het goed functioneren van de robots van Wal-
ter en door het succes van de latere gedachte-experimenten van Va-
lentino Braitenberg (1984) ontstond een nieuwe stroming binnen de 
Kunstmatige Intelligentie: De behavior-based robotica. Binnen deze 
stroming wordt gesteld dat de AI zich moet richten op situated en em-
bodied systemen. Dit zijn systemen die in interactie met de echte we-
reld opereren (Brooks, 1991a). Gedragingen moeten zo veel mogelijk 
reactief zijn, met een directe koppeling tussen sensoren en actuatoren 
en het totale gedrag moet worden opgesplitst in meerdere simpele pa-
rallelle gedragingen (Brooks, 1986). Verder is het advies om zo min 
mogelijk symbolische representaties en wereldmodellen te gebruiken 
(Brooks, 1991b). De wereld zelf is namelijk het beste model. Dit heeft 
een reeks van robots en architecturen opgeleverd die succesvol zijn in 
de echte wereld en inmiddels is de behavior-based stroming niet meer 
weg te denken uit de robotica (zie, Arkin, 1998).
 De BDI-architectuur (Bratman, 1987) is een voorbeeld van een ar-
chitectuur waarmee symbolisch en logisch wordt geredeneerd. Op ba-
sis van beliefs en desires wordt gedelibereerd over de intenties, aan 
de hand waarvan, meestal door means-end analyse, acties en plannen 
worden geconstrueerd. De BDI-modellen zijn inmiddels volledig om-
armd door de AI en hebben hun nut bewezen in tal van toepassingen. 
Toch hebben de modellen nog steeds problemen met het opereren in de 
echte wereld, ondanks dat er sinds de ervaring met Shakey veel onder-
zoek is gedaan om BDI-modellen te laten functioneren met onvolledi-
ge en onjuiste informatie evenals met bounded rationality. De grootste 
problemen zijn de computationele complexiteit van de modellen en het 
verwaarlozen van perceptie en actie. Laten we eens nader gaan kijken 

De behavior-based robotica heeft een reeks 
van robots en architecturen opgeleverd die 
succesvol zijn in de echte wereld. Inmiddels 
is deze stroming niet meer weg te denken 
uit de robotica. De BDI-architectuur is een 
architectuur waarmee op basis van beliefs 
en desires wordt gedelibereerd over de 
intenties, aan de hand waarvan acties en 
plannen worden geconstrueerd. De BDI-mo-
dellen zijn inmiddels volledig omarmd door 
de AI en hebben hun nut bewezen in tal van 
toepassingen. Toch hebben de modellen nog 
steeds problemen met het opereren in de 
echte wereld. De grootste problemen zijn de 
computationele complexiteit van de modellen 
en het verwaarlozen van perceptie en actie. 
Bovendien ligt het gevaar van reïficatie op 
de loer. In dit artikel bespreekt Gert Koot-
stra de problemen van BDI-modellen.
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naar deze twee problemen.
 Zoals Shakey illustreerde is het heel belangrijk voor een robot 
om in real-time op de echte wereld te kunnen reageren. Een ro-
bot die minutenlang nadenkt over zijn acties is simpelweg niet 
bruikbaar. Zeker niet bij basisgedragingen zoals het ontwijken 
van obstakels en navigatie. Het proces van deliberatie en het 
plannen van acties via means-end analyse binnen de BDI-archi-
tectuur vergt echter veel rekenkracht en is daardoor in veel ge-
vallen niet geschikt om op een robot te gebruiken. 
 Neem bijvoorbeeld een Braitenberg vehicle zoals gegeven in fi-
guur 1 (Braitenberg, 1984). Het systeem vertoont gedrag waarbij 
het naar een lichtbron draait en versnelt naarmate het dichterbij 
de lichtbron komt. Dit gedrag is te implementeren met een di-
recte koppeling tussen sensoren en motoren, waarbij de snelheid 
van de linker motor wordt bepaald aan de hand van de output 
van de rechter lichtsensor vermenigvuldigd met een constante 
en vice versa. Een bijzonder simpele berekening, waardoor het 
gedrag efficiënt kan worden uitgevoerd. 
 Als we hetzelfde gedrag zouden willen implementeren in een 
BDI-model, zou dit veel meer rekenwerk vergen. Ten eerste zou-
den we de sensorische input moet indelen in een discreet aantal 
beliefs (b.v., {lamp links dichtbij, lamp links ver weg, ...}) evenals 
de output in een discreet aantal acties (b.v., {draai scherp naar 
rechts met hoge voorwaartse snelheid, draai flauw naar rechts 
met lage voorwaartse snelheid, ...}). Dit zorgt al voor een groot 
aantal vergelijkingen. Daarnaast zorgt het systeem van delibera-
tie en planning nog voor veel extra overhead. Dit BDI-model zal 
niet alleen veel minder efficiënt zijn, het gedrag zal ook nog eens 
veel minder vloeiend zijn, omdat, in tegenstelling tot de Braiten-
berg implementatie, de invoer en de acties gediscretiseerd zijn . 
In het algemeen kan worden gezegd dat de BDI architectuur door 
de computationele complexiteit niet geschikt is om reactieve ge-
dragingen te modelleren.
 Naast de computationele complexiteit is er vanuit de robo-
tica kritiek op het verwaarlozen van perceptie en actie binnen 
de BDI-modellen. Perceptie en actie zijn noodzakelijk voor een 
embodied en gesitueerd systeem. Perceptie moet het gat dichten 
tussen sensorische input en de beliefs van het model, terwijl een 
motorisch systeem de acties op hoog niveau (b.v., zet blok A op 
blok B) moet omzetten naar motorcommando’s. Aangenomen 
wordt dat hiernaar onderzoek wordt gedaan op onderzoeksge-
bieden als computer vision en motor control en dat deze twee 
componenten, eenmaal ontwikkeld, als geïsoleerde systemen 

kunnen worden toegevoegd aan het BDI-model. Perceptie en ac-
tie kunnen echter niet worden gezien als geïsoleerde systemen, 
maar zijn nauw met elkaar verbonden. Dit wordt het principe 
van sensori-motor coördinatie genoemd (Pfeifer and Scheier, 
1999). 
Aan de ene kant worden acties continu gecontroleerd vanuit de 
perceptie. Om bijvoorbeeld een blokje op een ander blokje te zet-
ten is in de echte wereld, met onbetrouwbare actuatoren,, con-
stante feedback nodig. Via de sensoren moet worden gekeken 
waar het blokje zich bevindt om aan de hand van die informatie 
de beweging te controleren. 
 Aan de andere kant is het motorisch systeem juist nodig om 
de perceptie te sturen. Door deze actieve perceptie kan meer 
informatie uit de wereld worden verkregen dan een passief sy-
steem kan verkrijgen. Een voorbeeld hiervan is de diepte per-
ceptie van sprinkhanen (Sobel, 1990). Doordat de ogen van een 
sprinkhaan erg dicht bij elkaar staan en maar weinig overlap 
hebben, kunnen zij niet door middel van stereovisie afstanden 
tot objecten schatten. Om dit probleem op te lossen hanteren 
sprinkhanen een actieve methode. Door hun hoofd zijwaarts te 
bewegen terwijl het dezelfde oriëntatie houdt, beweegt de wereld 
over hun netvlies. Dit veroorzaakt motion parallax: objecten 
dichtbij bewegen sneller over het netvlies dan objecten verder 
weg. Ook bij de mens is er volop sprake van sensori-motor coör-
dinatie. Ons oog is bijvoorbeeld omgeven door spieren die een 
belangrijke rol bij de perceptie spelen. Maar denk ook eens aan 
een klein kind dat objecten vast pakt en ronddraait om ze goed 
te kunnen bekijken.
 Het negeren van de interactie met de wereld door middel van 
perceptie en actie, en bovenal de coördinatie hiertussen, is een 
belangrijke reden waarom BDI-modellen niet in de echte wereld 
functioneren.
 Tenslotte dreigt er nog een ander probleem met het negeren 
van de interactie met de wereld. Zoals Herbert Simon (1969) 
aangaf met zijn metafoor van een mier op het strand, komt een 
groot deel van de complexiteit van het gedrag uit de interactie 
met de wereld en niet per definitie uit de complexiteit van het 
systeem an sich. Hierdoor lopen BDI-modellen het risico om een 
nodeloos complex model te maken van het systeem.
 Beide benaderingen, de reactieve en deliberatieve, hebben 
hun sterke en zwakke punten. De zwakke punten van de deli-
beratieve benadering zijn al uitvoerig aan de orde gekomen. Het 
zwakke punt van de reactieve benadering is natuurlijk juist dat 

“In het algemeen kan worden gezegd dat de BDI 
architectuur door de computationele complexiteit niet 
geschikt is om reactieve gedragingen te modelleren.”
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FIGUUR 1: EEN BRAITENBERG VEHICLE

De Connectie

het niet in staat is om te redeneren over het verleden en plan-
nen te maken voor de toekomst . De zwakke punten van de ene 
benadering zijn de sterke punten van de andere. Daarom wordt 
er veel onderzoek gedaan om hybride architecturen te ontwikke-
len waarbij het beste van beide werelden wordt samengevoegd. 
Behavior-based gedragingen voor de real-time interactie met 
de wereld draaien parallel aan symbolische redeneermodellen 
voor het ontwikkelen van plannen voor de langere termijn. Deze 
plannen kunnen vervolgens door de reactieve gedragingen wor-
den uitgevoerd (zie voor een overzicht, Arkin, 1998, hfdst. 6). 
 Veel van deze architecturen werken goed, maar richten zich 
op navigatietaken waarbij bijvoorbeeld een A* planner wordt 
gebruikt voor het plannen van de route. Pogingen om BDI-mo-
dellen te integreren in hybride systemen zijn nog niet succesvol. 
Persoonlijk denk ik dat het gat tussen high-level symbolisch re-
deneren en de low-level gedragingen nog te groot is om optimaal 
gebruik te kunnen maken van de beliefs, desires en intentions 
op een robot. Het verkrijgen van beliefs uit sensordata en het 
vertalen van acties op hoog niveau naar motor commando’s zijn 
nog onopgeloste problemen. 

 Een laatste probleem is de relatie tussen modellen en de wer-
king van het brein. Het is verleidelijk om aan te nemen dat het 
brein net zo werkt als je model (dit wordt reïficatie genoemd). 
Maar zoals Dennett (1978, hfdst. 1) aangeeft is de intensional 
stance (modelleren van een systeem in termen van beliefs, de-
sires en intentions) puur een pragmatische aanpak en mogen 
hieruit geen aannames over de daadwerkelijke processen in het 
brein worden gedaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de beha-
vior-based modellen. Bij beiden ligt het gevaar van reïficatie op 
de loer. Gebruikers moeten er attent op zijn dat de modellen niet 
leiden tot foute aannames over de onderliggende processen in 
het brein. 
 Samengevat kunnen we zeggen dat robotica en BDI-modellen 
(nog) niet door een deur kunnen. De symbolische redeneermo-
dellen zoals het BDI-model hebben een tweetal grote problemen 
waardoor ze niet functioneren in de echte wereld. Ten eerste is 
de computationele complexiteit te groot voor real-time gedrag. 
Ten tweede is er te weinig aandacht voor de interactie met de 
echte wereld via perceptie, actie en sensori-motor control. ∅
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Van 7 tot en met 11 juni vond in het vijfsterren Okura-hotel in Amster-
dam de EBRC (Europese Business Rules Conferentie) plaats. Business 
rules hebben meer met AI te maken dan je op het eerste gezicht zou 
denken. 

Bussiness rules (‘bedrijfsregels’ in het Nederlands) worden gebruikt 
voor communicatie in een bedrijf. Wat precies een business rule is, is 
voor elk bedrijf verschillend. De een noemt zijn dynamische aanvraag-
formulier dat hij voor een verzekeringsmaatschappij maakt een busi-
ness rules formulier, de ander wil alle kennis die in het bedrijf aanwe-
zig is, in een business rules systeem stoppen.

Hoewel de term je misschien onbekend in de oren klinkt, worden Busi-
ness rules al heel veel gebruikt en gemodelleerd door managers en me-
dewerkers. Het automatiseren van de kennis die wordt vastgelegd in 
deze business rules is een klusje voor de AI, maar het ermee omgaan 
ook. Zo is de acquisitie en het opslaan van business rules interessant 
voor mensen die denken over ontologieën en structuur van (natuur-
lijke) talen. Daarnaast is het detecteren van inconsistenties in geauto-
matiseerde regels, maar ook het bouwen van inferentieschema’s en de 
visuele weergave hiervan interessant. Bedrijfsregels moeten bijvoor-
beeld zo opgesteld worden dat er geen ambiguïteit in voorkomt.

Tijdens de conferentie werden lezingen gehouden over het opstellen, 
beheren, uitvoeren en naleven van bedrijfsregels. Expertsystemen 
worden typisch gebruikt voor de uitvoering van bedrijfsregels in IT sy-
stemen. Maar veel interessanter waren de meer AI-gerelateerde dingen 
zoals het gebruik van natuurlijke taal analyse voor het interpreteren 
van regels, formele talen, conceptuele modellen en (modale) logica. 
Als klap op de vuurpijl was er zelfs een universal information robot 
aanwezig.

Op de conferentie waren enerzijds grote bedrijven aanwezig zoals IBM 
en een enkele  overheidsinstantie, en anderzijds ontwikkelaars van 
business rules systemen. Een ding is mij zeker bijgebleven, en dat is dat 
AI-ers in dit gebied heel veel kunnen betekenen. Ben je op zoek naar 
een stage of een baan? Vergeet zeker niet de business rules-hoek. In de 
volgende Connectie zal er meer nieuws rond dit item verschijnen. Meer 
informatie kan je alvast vinden op: <http://www.eurobizrules.org/>∅

AGENDA
08-19 Augustus, ESSLLI-2005: 17e European 

Summer School in Logic, Language and 

Information, Edinburgh, Engeland

7-11 Augustus, The 22nd International 

Conference On Machine Learning (ICML 

2005), Bonn, Duitsland 

5-7 September, AMLaP Conference on 

Architectures and Mechanisms of Language 

Processing, Gent, België

Kijk voor de meest recente agenda op: 

<htp://www.connectie.org/>
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De Connectie

P = NP: ja of nee? Dit is een van de grote 
onopgeloste kwesties in de hedendaagse 
wis- en computerkunde. Ambitieuze vakidi-
oten hopen stiekem ooit de prijs van één 
miljoen dollar te incasseren, die uitgeloofd 
is aan degene die kan bewijzen dat ofwel P 
= NP, ofwel P =/ NP. Belangrijker nog dan 
het geld is misschien wel de eeuwige roem 
die deze held ten deel zal vallen. Wanneer 
P gelijk blijkt te zijn aan NP heeft dat nogal 
vergaande praktische implicaties. Denk bij-
voorbeeld aan de cryptografie; systemen ge-
bruikt door banken, websites en overheden 
zullen in één klap gekraakt kunnen worden. 
Helaas voor de hackers onder ons: als het al 
bewezen kan worden, is het waarschijnlijker 
dat P helemaal niet gelijk is aan NP.

P VS. N P VO O R D U M M Y’S
Even voor de dummy’s: P en NP zijn namen van verzamelingen van 
problemen. P is de verzameling problemen die in deterministische po-
lynomiale tijd1 opgelost kunnen worden, NP de verzameling proble-
men waarvan een oplossing in polynomiale tijd verifieerbaar is, maar 
die alleen in non-deterministische polynomiale tijd oplosbaar zijn. 
Simpel gezegd kunnen problemen in P binnen redelijke tijd opgelost 
worden, maar bij problemen in NP kan de tijd die nodig is om het op te 
lossen exponentieel oplopen.
 Een voorbeeld van een probleem in P is het Path problem: is er in de 
gerichte graaf G een pad a dat van knoop s naar knoop t loopt? Dit 
probleem is in polynomiale tijd op te lossen. Probeer er maar eens een 
algoritme voor te maken. 
 Het oplossen van een probleem in NP kost aanzienlijk meer tijd. 
Neem het ontbinden van een getal in priemfactoren. Een eenvoudig 
algoritme is het proberen van alle kleinere getallen als deler van het te 
ontbinden getal. Als het getal n cijfers heeft, moeten er (in het ergste 
geval) 10n getallen geprobeerd worden als priemfactor. Dit kost ex-
ponentieel veel tijd (er zijn wel snellere algoritmes bekend, maar die 
kosten toch nog exponentieel veel tijd). Het controleren van een oplos-
sing echter, is simpelweg het vermenigvuldigen van de twee getallen 
en de uitkomst vergelijken met het te ontbinden getal. Dit kan duide-
lijk in polynomiale tijd2. Het zou zo kunnen zijn dat er een algoritme 
bestaat waarmee dit probleem in polynomiale tijd niet alleen verifieer-
baar, maar ook oplosbaar is, maar die is tot dusver nog niet bekend. In 
cryptografische systemen wordt het principe van het ontbinden van 
een getal in priemfactoren veel gebruikt, waarbij er dus vanuit wordt 
gegaan dat dat probleem alleen in NP zit, en niet in P...
 Er zijn veel NP-problemen waarvan bekend is dat als er een oplossing 
voor is in polynomiale tijd, er voor alle NP-problemen een oplossing 
is in polynomiale tijd. Deze problemen zijn NP-compleet: alle andere 
problemen in NP zijn reduceerbaar tot deze problemen. Een voorbeeld 
van een NP-compleet probleem is SAT, het Boolean satisfiability pro-
blem3. Hierbij dient de vraag opgelost te worden of er bij een Boolean 
formule inputs (waardes voor de variabelen) mogelijk zijn zodanig dat 
de uitkomst True is.
 Met het bewijs dat er één NP-compleet probleem in P zit, is bewe-
zen dat NP gelijk is aan P. Elk NP-probleem is tenslotte reduceerbaar 
tot een NP-compleet probleem. Er zijn tot nu toe alleen NP-complete 
problemen bekend waarvan niet bekend is dat ze ook in de verzame-
ling P zitten. Het zou echter toch zo kunnen zijn dat P gelijk is aan NP. 
Het valt (tot nu toe) namelijk niet te bewijzen dat er een probleem is die 
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in NP bestaat maar niet in P. Om dit te bewijzen zou je moeten 
laten zien dat geen van alle mogelijke algoritmes in staat is een 
verondersteld NP-probleem in polynomiale tijd op te lossen.

1 , 0 0 0, 0 0 0 D O L L A R
In het kader van de millenniumviering heeft het Clay Mathe-
matics Institute (Cambridge, Massachusetts, VS) in 2000 zeven 
prize problems geformuleerd. Degene die de oplossing aandraagt 
voor één van deze onopgeloste (misschien ook onoplosbare) pro-
blemen, incasseert maarliefst één miljoen dollar. Het P vs. NP 
probleem is een prize problem, evenals bijvoorbeeld het bewijzen 
van de Riemann Hypothese4. De oplossing voor het P vs. NP pro-
bleem is een bewijs dat of P = NP of P ≠ NP. 

M I J N E N V EG E R
Mijnenveger5 heeft meer met het P vs. NP probleem te maken 
dan je op het eerste gezicht zou denken. Niet het spel zelf, maar 
het Minesweeper Consistency Problem, is een NP-compleet pro-
bleem. Dit is het bepalen of een situatie (de locatie van de mij-
nen en de beschikbare informatie hierover) logisch consistent is. 
Kaye6 heeft bewezen dat dit probleem gelijk is aan SAT, omdat 
een SAT probleem gecodeerd kan worden als een Minesweeper 
Consistency Problem, in polynomiale tijd. Wanneer je dus be-
wezen hebt dat er wel of geen oplossing is voor dit probleem in 
polynomiale tijd, dan heb je de oplossing voor het P vs. NP pro-
bleem! 

D E W E R E L D O P Z I J N KO P
Als blijkt dat P gelijk is aan NP, zou ieder polynomiaal verifieer-
baar probleem ook polynomiaal beslisbaar zijn. Dit zou beteke-
nen dat er voor complexe problemen een relatief snelle7 oplossing 
beschikbaar is. Een belangrijke praktische implicatie hiervan is 
dat cryptografische codes (in theorie) in één klap gekraakt zullen 
kunnen worden, omdat er daarbij vaak gebruik wordt gemaakt 
van het ontbinden van getallen in priemfactoren: een probleem 
waarvan nu alleen bekend is dat het in NP zit. Cryptografische 
systemen gebruikt door banken, (secure) websites, overheden en 
bedrijven zullen van het ene op het andere moment waardeloos 
zijn. Gelukkig zijn er ook positieve consequenties als blijkt dat 
P = NP: computers zullen veel efficienter te werk kunnen gaan. 
Wiskundigen zullen met behulp van een computer bewijzen 
kunnen vinden voor iedere stelling die een bewijs heeft van re-

delijke lengte. Denk hierbij aan alle prize problems van het CMI! 
Als je het slim aanpakt kan je met het oplossen van dit probleem 
dus misschien ook wel de rest van het prijzengeld incasseren.

S TAT E O F T H E A RT
Voor wie de dollartekens al in de ogen heeft staan heb ik he-
laas slecht nieuws: de algemene opinie luidt dat P ≠ NP. Als be-
langrijkste reden wordt aangedragen dat na tientallen jaren nog 
steeds geen algoritme in polynomiale tijd gevonden is voor een 
NP-probleem. Een beetje ‘wat je niet ziet, bestaat niet’ dus. Dit 
idee wordt gesterkt doordat het overeenkomt met de ‘real world’: 
voor ons is het bijvoorbeeld ook heel moeilijk een grote puzzel te 
maken, maar heel makkelijk te controleren of een gelegde puzzel 
correct is. Er bestaan overigens wel al algoritmes in polynomiale 
tijd voor NP-complete problemen, onder de aanname dat P = NP. 
 Maar er is nog hoop. Van sommige NP-complete problemen 
zijn alleen de worst-case gevallen moeilijk oplosbaar, maar is er 
voor de meeste inputs een oplossing beschikbaar in polynomiale 
tijd. De wiskundige Levin8 heeft als eerste deze ‘gemiddeld mak-
kelijke’ NP-compleetheid bestudeerd. Er zijn sindsdien een aan-
tal problemen gevonden die ‘gemiddeld makkelijk’ NP-compleet 
zijn. Als alle NP-problemen ‘gemiddeld makkelijk’ zouden zijn, 
zouden de consequenties daarvan aardig in de buurt komen bij 
die van het bewijs dat P = NP
 
Q UA N T U M C O M P U T E R S
Quantumcomputers, onze hoop in bange dagen, zullen ons waar-
schijnlijk ook teleurstellen. Het is niet bekend of zij NP-complete 
problemen snel kunnen oplossen. Bovendien, stel dat dit wel zo 
is, dan weten we in feite nog niets. Het enige wat we dan weten 
is dat dit fysiek mogelijk is, maar we hebben hiermee nog geen 
bewijs dat de verzamelingen P en NP aan elkaar gelijk zijn.
 Als het bewijs wordt geleverd dat P ≠ NP, zou dit evengoed een 
doorbraak betekenen in de complexiteitstheorie en bovendien 
de veiligheid van cryptografische systemen bevestigen.
 Mijn verwachting is dat het Eureka moment bij deze kwestie 
nog enige tijd op zich zal laten wachten. Maar misschien is er 
iemand in het diepste geheim dicht bij de oplossing gekomen, en 
wie weet heeft hij of zij op dit moment een geniale ingeving. De 
wereld zou morgen zomaar niet meer hetzelfde kunnen zijn!

Zijn er al dollartekens in jouw ogen verschenen? Surf dan naar 

<http://www.claymath.org/millennium> voor de reglementen. 

Een probleem is oplosbaar in polynomiale tijd als de relatie tussen de rekentijd en de omvang van het probleem (n) een polynomiale functie is (nk met k vast).[1] 

Het is overigens pas sinds een aantal jaar bekend dat het testen of een getal priem is in P zit. (Agrawal, M.; Kayal, N.; and Saxena, N. “Primes Is in P.” Preprint, Aug. 6, 2002).[2]

Zie voor een uitgebreid overzicht van NP-complete problemen: M. Garey, D. Johnson, Computers and Intractability; A Guide to the Theory of NP-Completeness, 1979.[3]

De hypothese dat priemgetallen gedistribueerd zijn volgens een bepaalde functie.[4]

Een bijgevoegd spel voor het Windows besturingsysteem.[5]

R. Kaye, Minesweeper is NP-complete, Mathematical Intelligencer, Vol. 22, No. 4, p. 9-15, 2000.[6]

Niet te vroeg gejuicht: problemen in P zijn niet per definitie efficient oplosbaar, een rekentijd van n1000 is met een n van 10 nou niet bepaald een eitje.[7]

L. Levin, Average case complete probleem, SIAM Journal on Computing, Vol. 15, No. 1, p. 285-286, 1986.[8]

      NOTEN
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Schaken is jarenlang een standaardprobleem van de AI geweest. Het 
voordeel van een standaardprobleem is dat het mogelijk is om verschil-
lende technieken met elkaar te vergelijken en dat de vooruitgang meet-
baar is. Toen halverwege de jaren 90 de schaakcomputers het niveau 
van de wereldtop bereikt hadden, hebben een aantal Japanse weten-
schappers een nieuw standaardprobleem voor de AI geïntroduceerd: 
RoboCup. Zij gaven als doel op om in 2050 met een team van volledig 
autonome humanoïde robots van de menselijke wereldkampioen voet-
bal te winnen. Dit probleem verschilt in veel aspecten van het abstrac-
te schaakprobleem en bevat veel eigenschappen die je in de normale 
wereld tegenkomt. Voorbeelden zijn de aanwezigheid van meerdere 
agenten, een dynamische omgeving (die slechts beperkt waargenomen 
kan worden) en het nemen van real-time beslissingen. 
 Sinds 1996 nemen nu elk jaar voetballende robots het tegen elkaar 
op tijdens nationale en internationale toernooien om dichter bij het 
einddoel te komen. Het grootste evenement is het wereldkampioen-
schap. Dit jaar nemen er ongeveer 280 teams deel en worden er in totaal 
200.000 bezoekers (over vijf dagen) verwacht. Behalve een competitie 
wordt er ook een symposium georganiseerd waar wetenschappelijke 
artikelen gepubliceerd worden die de technieken van de verschillende 
teams beschrijven. Een belangrijk aspect van RoboCup is ook om de 
AI, de robotica en gerelateerde onderzoeksgebieden te promoten.
 RoboCup bestaat uit veel verschillende categorieën die allemaal een 
ander subprobleem van het einddoel proberen op te lossen. Zo is er 
de humanoïde categorie (mensachtige robots die voetbalgerelateerde 
opdrachten moeten uitvoeren), middle size (twee gedistribueerde au-
tonome teams van vier robots op een veld van 12x8 meter), small size 
(vijf tegen vijf kleine robots met centrale sensorverwerking en centrale 
aansturing van de robots), 4-legged (vier tegen vier Aibo-hondjes) en 
de simulatie categorie (waarover hieronder meer). Tenslotte is er ook 
nog de RoboCup Junior speciaal bedoeld om scholieren bekend te ma-
ken met de robotica. Naast de verschillende voetbalcategorieën heb je 
ook nog de Rescue competitie, waarbij zowel met echte hardware als in 
simulatie gesimuleerde rampscenario’s worden nagespeeld. Nederland 
is vertegenwoordigd in bijna alle categorieën. We zullen ons in dit ver-
haal echter beperken tot de simulatie categorie.

S I M U L AT I E CAT EG O R I E
Deze competitie maakt gebruik van een simulator die een dynamische 
multi-agent omgeving simuleert. Deze simulator houdt de posities van 
alle objecten op het veld bij en voorziet elke speler van de relatieve po-
sitie en snelheid van alle objecten (bal en spelers) die in hun gezichts-

In juli vindt het negende wereldkampioenschap 

RoboCup plaats in Osaka, Japan. RoboCup 

is een internationale competitie waarbij in 

verschillende categorieën robots tegen elkaar 

voetballen. De Universiteit van Amsterdam 

(UvA) zal voor de zevende keer deelnemen 

aan dit evenement. In dit artikel beschrijft 

Jelle Kok kort iets over de geschiedenis 

van RoboCup en zijn ervaringen met het 

simulatieteam UvA Trilearn.
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veld staan. Aan de hand van deze informatie kunnen de spelers 
een laag-niveau actie (draaien, vooruit/achteruit bewegen en 
schieten) bepalen en terugsturen naar de simulator. Deze past 
vervolgens de posities van de objecten aan. Dit gehele proces is 
volledig gedistribueerd: elke speler ontvangt zijn waarnemingen 
en stuurt zijn opdrachten onafhankelijk van de andere spelers. 
Dit is een groot verschil met commerciële voetbalspellen, waar-
bij één centraal proces alle spelers aanstuurt. Een ander verschil 
is dat verschillende vormen van ruis en onzekerheid aan de si-
mulatie zijn toegevoegd. De posities die een speler ontvangt, 
worden bijvoorbeeld onnauwkeuriger naarmate de objecten ver-
der weg staan en ook de ontvangen acties worden nooit precies 
uitgevoerd.
 De abstractie van de simulator maakt het mogelijk voor de 
onderzoekers om zich te richten op AI-concepten als leertech-
nieken, de coördinatie tussen de verschillende spelers en het 
modelleren van tegenstanders. Elke team speelt anders, bijvoor-
beeld heel aanvallend of heel verdedigend, en het is zaak om 
goed te spelen tegen elke tegenstander. In de andere categorieën 
besteedt men (nog) veel minder aandacht aan dit soort aspecten 
van het spel, aangezien men daar vooral bezig is met de sensor-
verwerking en het aansturen van de robots.

U VA T R I L E A R N
De Intelligent Autonomous Systems Group (onderdeel van het 
Informatica Instituut van de UvA) heeft een grote historie in de 
simulatie categorie. Het team Windmill Wanderers behaalde tij-
dens het tweede WK in 1998 gelijk de derde plaats. Helaas over-
leed de teamleider Emiel Corten in het daaropvolgende jaar en 
kon deze lijn niet worden doorgezet (gedeelde 9e plek in 1999 
en geen deelname in 2000). Eind 2000 werd dit project weer 
nieuw leven ingeblazen met een gecombineerd afstudeerproject 
van Remco de Boer en mijzelf. Aanvankelijk gebeurde dit onder 
begeleiding van Frans Groen, maar al snel werd dit overgenomen 
door Nikos Vlassis. In dit project lag de nadruk op het opzetten 
van de architectuur van het team en het definiëren van de lagere 
niveaus. Voorbeelden hiervan zijn het creëren van een wereld-
model met schattingen van de posities en de snelheden van alle 
spelers op het veld, het implementeren van de basisacties zoals 
dribbelen, het onderscheppen van de bal en het passen van de 
bal naar een medespeler. Met ons team UvA Trilearn behaalden 
we in 2001 een vierde plek op het WK in Seattle. Dit was een 
mooie ervaring. Voor dit kampioenschap hadden zich 42 teams 

uit verschillende landen gekwalificeerd. Na een teleurstellend 
0-7 verlies in onze openingswedstrijd tegen de latere Chinese 
winnaars TsinghuAeolus wisten we de volgende negen wedstrij-
den te winnen. Uiteindelijk verloren we in de halve finale van de 
winnaar van 2000, FC Portugal. Dit resultaat ging wel ten koste 
van onze nachtrust. De verschillende wedstrijden zijn verspreid 
over vijf dagen en elke nacht werd er hard gewerkt om het team 
te verbeteren.
 Na dit afstudeerproject bleef ik voor mijn promotie, nog 
steeds onder begeleiding van Nikos Vlassis, werken aan het UvA 
Trilearn. De nadruk kwam nu meer te liggen op de coördina-
tie tussen de verschillende spelers; hoe kunnen de individuele 
spelers hun acties zo kiezen dat de groep als geheel het beste 
presteert? Dit in tegenstelling tot spelers die allemaal zelf probe-
ren zo goed mogelijk te presteren: het welbekende f-jes voetbal, 
waarbij iedereen op de bal afstormt. Om dit op te lossen, defi-
niëren we voor een bepaalde toestand (handmatig) specifieke 
‘payoff’ functies. Deze functies geven aan hoe goed een bepaalde 
actie(-combinatie) voor een agent is. Deze ‘beloning’ kan geba-
seerd zijn op een individuele actie van een speler (dribbelen met 
bal, onderscheppen van de bal, etc) maar ook op gecoördineerde 
acties van meerdere spelers, zoals het passen van de bal en het 
gelijktijdig vrijlopen van de ontvangende speler. Tijdens een 
wedstrijd wordt voor de huidige toestand bepaald welke functies 
toepasbaar zijn. Functies gerelateerd aan het spelen van de bal 
zijn bijvoorbeeld alleen geldig voor de speler die het dichtst bij 
de bal is, terwijl gecoördineerde passfuncties alleen geldig zijn 
voor spelers die zich binnen een bepaalde afstand van de bal be-
vinden. De afhankelijkheden tussen de agenten worden vervol-
gens gerepresenteerd met een coördinatiegraaf. In een dergelijke 
graaf stelt elke knoop een agent voor en verbindingen tussen 
de agenten geven aan dat hun acties afhankelijk zijn. Dat wil 
zeggen dat hun acties in minstens één payoff functie gezamen-
lijk voorkomen. Met behulp van een speciaal algoritme worden 
dan de individuele acties bepaald die de som van de beloningen 
maximaliseert. Dit algoritme voert voor elke agent in de graaf 
een lokale maximalisatie uit die alleen afhankelijk is van zijn 
buren in de graaf. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat iedere speler 
weet welke actie hij het beste uit kan voeren. 
 Een eerste versie van deze aanpak werd tijdens het WK in 
2002 gebruikt en resulteerde in de winst bij de German Open en 
opnieuw een vierde plek bij het WK. Dit WK werd in Fukuoka, Ja-
pan gehouden en maakte mij duidelijk hoe bezeten de Japanners 

“Na een teleurstellend 0-7 verlies in onze 
openingswedstrijd wisten we de volgende negen 

wedstrijden te winnen.”
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van de robotica zijn. In vier dagen tijd kwamen er circa 117.300 
bezoekers op af. Bussen vol met kinderen waren geïnteresseerd 
in de verschillende competities en exhibities, maar ook in de vele 
aanwezige buitenlanders waarmee ze duidelijk nog niet vaak in 
aanraking waren gekomen. Sommige kinderen hadden zelfs 
boekjes bij zich waarin ze de handtekeningen van personen uit 
de verschillende landen verzamelden.
 In 2003 was het coördinatie model volledig geïmplementeerd 
en won UvA Trilearn het wereldkampioenschap in Padova. De 
spelers van de andere teams reageerden vooral (individueel) 
reactief op de dynamische omgeving, terwijl onze spelers, met 
name tijdens het passen, hun acties gecoördineerd kozen. Dit 
was een groot voordeel. De spannende finale, waarin wij met 
1-3 achterkwamen maar uiteindelijk met 4-3 revanche namen 
op TsinghuAeolus, was dan ook een wedstrijd waarbij de spelers 
veelvuldig samenspeelden.
 Sindsdien ligt de nadruk meer op de theoretische inhoud van 

mijn proefschrift en is er minder tijd voor UvA Trilearn. Voor het 
WK van 2004 hadden we een aantal uitbreidingen in de coördi-
natie toegevoegd, maar het resultaat (zevende plek) in 2004 viel 
tegen. Dit had ook te maken met het feit dat de teams duidelijk 
veel getest hadden op ons winnende team van 2003.
 Voor het aankomende WK in Osaka zijn we bezig met het on-
derzoeken van alternatieve (en snellere) methodes om de beste 
individuele acties te kiezen. Op die manier hopen we meer en 
specifiekere coördinatie functies te kunnen toevoegen waardoor 
de spelers nog realistischer gedrag vertonen.  Aangezien ik dit 
jaar ook hoofd van de organisatiecommissie van de simulatie 
categorie ben, is het nu zaak om er voor te zorgen dat het team 
speelklaar is voordat de competitie begint op 12 juli. In Japan 
zal daar waarschijnlijk niet veel meer van komen.∅

M E E R I N F O R M AT I E
http://connectie.org/links.php
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“Zij gaven als doel op om in 2050 met een team 
van volledig autonome humanoïde robots van de 

menselijke wereldkampioen voetbal te winnen.”





Ik zeg het niet graag hardop, want sommige van mijn groot-
ste vijanden doen het, maar ik vind dat boksen iets potsier-
lijks heeft. Van die grote kerels en tegenwoordig ook meiden 
die op elkaar staan in te hakken, het is zo stupide dat het 
komisch wordt. Een van de opmerkelijkste bokswedstrijden 
die binnen AI gespeeld wordt is die tussen Marvin Minsky en 
Rodney Brooks. Even voorstellen: Marvin Minsky, in 1959 
samen met John McCarthy oprichter van wat later het MIT 
Artificial Intelligence Laboratory zou worden, samen met 
Papert in 1969 verantwoordelijk voor een voor het connec-
tionisme tijdelijk vernietigend boek ‘Perceptrons’, bedenker 
van ‘frames’, schrijver van het serieuze boek ‘The society of 
mind’ en van behoorlijk wat minder serieuze science fiction, 
etc., etc. 

Aan de andere kant Rodney Brooks, de huidige di-
recteur van het MIT Computer Science and Artifi-
cial Intelligence Laboratory, zowat in zijn eentje 
verantwoordelijk voor een totale vernieuwing van 
het robotica onderzoek eind jaren 80, schrijver van 
artikelen die door de reviewers werden geweigerd 
maar nu behoren tot de meest geciteerde van AI, 
betrokken bij de ontwikkeling van robots die nu op 
Mars rondscheuren, en inmiddels proberend rijk te 
worden middels a) een bedrijf voor robot-poppen en 
b) het schrijven van een BVGP-boek (Bedoeld Voor 
het Grote Publiek). Het zijn dus allebei zwaargewich-
ten die raak kunnen slaan.

Beiden hebben een totaal andere opvatting van wat 
nu eigenlijk de kern van AI is. In een notendop is het 
verschil dat AI zich volgens Minsky allereerst moet 
richten op denken, en volgens Brooks juist op doen. 
Ze hebben dus een robbertje te knokken, en boven-
dien zitten beiden er totaal niet mee om rechtstreeks 
op de man te spelen. Zo zegt Brooks bv.: 
“Marvin Minsky, cofounder of the MIT AI lab and a con-
sultant to Stanley Kubrick on [the movie] 2001 back in 
1967 and 1968, helping him to envision HAL, decided 
to get the pesky vision problem solved once and for all in 
1966. We still have not gotten very far with that summer 
project here in [the year] 2001. Unfortunately, Marvin 
still did not get it after his failure to solve vision in a single 
summer, and he continued to belittle what I consider to be 
the truly hard problems for the next thirty years .” 

Die stomme Marvin heeft het dus nog steeds niet 
door. Je hoort Brooks tevreden zijn over zijn zojuist 
uitgedeelde dreun. Maar Minsky heeft het nauwelijks 
gevoeld: 

1-0!
MAAR VOOR WIE?
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““AI has been brain-dead since the 
1970s,” said AI guru Marvin Minsky in a 

recent speech at Boston University.”

Tja, zoiets komt hard aan natuurlijk. Brooks 
heeft zich wel geprobeerd te verweren met de 

opmerking dat olifanten geen schaak spelen   
maar die verdediging lijkt toch niet helemaal 

sluitend. Bovendien beukt Minsky vrolijk door: 
Wat Brooks en consorten aan het doen zijn lijkt 
veel op het bouwen van draaischijven die gebruikt 
werden in hele ouderwetse printers : Het beweegt 
wel, maar het heeft met het waarom daarvan 
(het bedenken van wat de tekst moet zijn) niets 
te maken. Louter doen zonder denken is geen AI 
volgens Minsky, en hij haalt uit pure frustratie 
nog maar eens wild uit: 
“Minsky lamented the state of the lab he founded 
more than 40 years ago. “The worst fad has been 
these stupid little robots,” said Minsky. “Graduate 
students are wasting 3 years of their lives soldering 
and repairing robots, instead of making them smart. 
It’s really shocking .””

Schokkend inderdaad. De wedstrijd lijkt wat uit 
de hand te lopen. Maar het wordt nog erger:
“Minsky’s first interaction with the Cog project was to 
crash and flame an informal presentation to graduate 
students Bryson was giving at the AI Lab. Minsky’s 
objection to the project was that building a sophis-
ticated robot like Cog forces graduate students to 
spend a large portion of their time on lowly hardware 
problems that won’t qualify them for good research 
jobs later on. Instead, he says, Cog should be built as 
a software simulation because robotics research is re-
ally a software problem. It sounds like a simple point, 
but it took Minsky nearly 1 1/2 hours to make it, du-
ring which time he permitted little interruption. MIT 
professor and Cog team member, Lynn Stein finally 
blew a fuse and demanded that Minsky give someone 
a chance to respond, but Minsky refused, complaining 
that “everyone else talks so slowly.” When Brooks, 
who had been tied up in a faculty interview, finally 

heard of the carnage he raced to the scene and he-
atedly defended the project. Later, Brooks sent 

Minsky a polite e-mail message thanking him 
for his attendance and challenging him to an 

open debate about Cog. Minsky, however, 
after initially agreeing to the debate, 

stopped answering Brooks’s mail .”

Stel je voor dat je als eenvoudige PhD 
student nog wat bibberend een van je eer-
ste presentaties staat te houden en de Grote 
Baas komt binnengestormd om jouw project 
en de hele basis daarvan anderhalf uur lang 
(!) met de grond gelijk te maken. Over onder de 
gordel slaan gesproken. Wel komisch voor de toe-
schouwers natuurlijk.

Brooks neemt in zijn boek weer wraak door Mins-
ky’s optimistische toekomstvisie belachelijk te 
maken (Minsky heeft wel eens wat geroepen over 
de mogelijkheid om onsterfelijk te worden door 
jezelf te downloaden in een computer). Minsky 
en anderen, zegt Brooks, “have succumbed to the 
temptation of immortality in exchange for their in-
tellectual souls .” Brooks vindt het erg grappig dat 
de grote doorbraken voorspeld werden precies 
op het moment dat Minsky en consorten zelf zo 
rond de 70 zouden zijn: “They were each, in their 
own minds, going to be remarkably lucky, to be in 
just the right place at the right time .” Ook tamelijk 
laag gemikt, maar toch wel weer goed voor wat 
gegniffel. Jammer alleen dat Brooks in zijn eigen 
boek ook allerlei voorspellingen doet over nut-
tige nieuwe technologieën die zo rond de tijd dat 
hijzelf 70 wordt zouden moeten gaan werken. 

Het is op dit soort momenten dat ik altijd een 
beetje uitgelachen raak en zap naar een boeien-
der wedstrijd. Schaken bijvoorbeeld of het WK 
bonsai boompje knippen. Kinderachtig spelletje 
eigenlijk, dat boksen. Waarom gaan die man-
nen niet samenwerken in plaats van elkaar de 
hersens in te slaan? Me dunkt dat het nodig is, 

want onze robotjes kunnen nog steeds verdacht 
weinig zien en doen, en van enige common sense 
in onze computers is ook nog steeds geen sprake. 
Om over een combinatie van die elementen nog 
maar te zwijgen.

Minsky, Marvin (1985). The Society of Mind. Si-
mon & Schuster.
Brooks, Rodney (2002). Robot: The future of 
flesh and machines. Penguin.
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Wat zijn de vragen die je probeert te beantwoorden met je onder-
zoek?
“Ik ben vooral op zoek naar de basisprincipes van menselijke cognitie. 
Je kunt nooit alles bestuderen en ook niet op alle manieren, maar dat 
is wel mijn Heilige Graal: hoe werkt de menselijke cognitie nou pre-
cies?”

Wat is daar zo spannend aan?
“Menselijke cognitie is iets wat me altijd blijft verbazen. Waarom werkt 
het op het ene moment zo perfect, terwijl het op een ander moment zo 
beroerd gaat? De menselijke cognitie is gewoon heel bijzonder in hoe 
goed en slecht het tegelijkertijd is. Waarom onthoud je soms de meest 
triviale zaken, terwijl je relevante zaken juist niet kunt onthouden? En 
kijk naar het alfabet: hoe kan het dat je heel snel weet dat de ‘w’ later in 
het alfabet zit dan de ‘f ’, maar dat het lastiger is om te bedenken welke 
letter er voor de ‘f ’ staat?”

Wat is er “Kunstmatige Intelligentie” aan jouw onderzoek?
“Kunstmatige Intelligentie is een heel breed vakgebied. Aan de ene 
kant heb je bijvoorbeeld de Pathfinder op Mars. Daarbij maakt het niet 
zo veel uit of het werkt volgens de menselijke cognitie, als hij het maar 
doet. Aan de andere kant zit het bestuderen van menselijke cognitie 
met behulp van technische middelen en principes. Mijn onderzoek be-
vindt zich aan die kant van het spectrum. Ik ben geïnteresseerd in hoe 
het zit en niet zozeer in of het werkt.”

Hoe zou je jouw expertise omschrijven?
“Mijn expertise is vooral “verklarend”. Ik maak computationele model-
len van gedrag die bedoeld zijn om dat gedrag te verklaren en het liefst 
te voorspellen. De domeinen waar ik me op begeef, zijn heel breed, veel 
breder dan je bij sommige andere onderzoekers ziet, die gespecialiseerd 
zijn op een bepaald onderwerp. Ik ben eigenlijk meer gespecialiseerd 
op de methode en pas die juist heel breed toe. Ik benader graag allerlei 
cognitieve taken met een frisse blik. ‘Wat zijn de processen die daar 
ten grondslag aan liggen?’ En ik probeer ook processen en principes uit 
het ene domein in het andere domein toe te passen.” 

Wat voor praktisch nut kunnen jouw resultaten hebben?
“Cognitieve computermodellen kan je vaak gebruiken om situaties te 
testen die niet goed testbaar zijn in een menselijke situatie. Als je een 
cognitieve architectuur hebt die redelijk goed is, dan kan je die cogni-
tieve architectuur een taak laten uitvoeren – als het nodig is zelfs heel 

Het onderzoek van Hedderik van Rijn is 

een zoektocht naar de fundamenten van 

het menselijk denken. Hij maakt in zijn 

modelleerwerk veel gebruik van de cognitieve 

architectuur ACT-R. In deze architectuur 

spelen symbolische bouwstenen een 

belangrijke rol. Deze aanpak staat tegenover 

de connectionistische, gedistribueerde aanpak 

van neurale netwerken. Karin Zondervan 

vroeg Hedderik naar zijn successen en 

tegenslagen en naar zijn standpunt in het 

symbolisme-connectionisme debat.
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vaak. Zo kan je bestuderen hoe die taak het beste uitgevoerd kan 
worden, maar ook wat je ervan leert als je heel veel training in de 
taak krijgt. Natuurlijk zal je altijd ook nog menselijke proefper-
sonen nodig hebben om je model te valideren, maar als je model 
eenmaal goed is, dan kan je vrij gemakkelijk dingen veranderen 
in de taak en kijken hoe dat de prestaties beïnvloedt.”  

Dus je gebruikt het computermodel als testpersoon?
“Precies. Met als voordeel dat je in het model kunt kijken om te 
kunnen zien welke slagen er niet geleerd worden en welke er wel 
geleerd worden en hoe dat dan precies gebeurt.”

Wat is je droom?
“Eigenlijk is mijn droom dat ik dit altijd leuk blijf vinden. Ik denk 
niet dat ik het nog meemaak dat de menselijke cognitie uitge-
plozen is. Ik denk dat we een heel eind kunnen komen en ik wil 
ook niet zeggen dat het in principe onmogelijk is, maar ik geloof 
niet in de voorspelling dat we over vijftig jaar dit punt bereikt 
zullen hebben. En over vijftig jaar ben ik al ruim met pensioen, 
dus ik denk dat ik mijn tijd wel vol maak. Ik ben gewoon heel 
erg geïnteresseerd in menselijke-cognitie principes. Er zijn er nu 
meer dan ik überhaupt kan onderzoeken. Het uitvinden hoe din-
gen werken is prachtig en dat wil ik heel graag blijven doen. Er 
zijn nog heel wat problemen in de ontwikkelingspsychologie, die 
ik met mijn computationele benadering heel mooi zou kunnen 
verklaren. Maar hetzelfde geldt voor een aantal geheugentaken 
en een aantal timing-issues. En voor onderwerpen als impliciet 
leren. Er zijn zoveel dingen die zo interessant zijn, dat ik gewoon 
hoop dat het nooit op is.”

Wat was de grootste tegenslag in je wetenschappelijke 
loopbaan?
“Er is soms wel veel achterdocht en nijd tussen wetenschappers. 
Sommigen willen niks vertellen over hun werk, want wie weet 
ga jij er wel met hun experimenten van door. Ik had me de on-
derzoekswereld veel meer voorgesteld als een soort paradijs: dat 
je met zijn allen slim bent en dat je met zijn allen probeert de 
kennis die we hebben verder te brengen. Maar die paradijselijke 
omgeving blijkt ook dorre stukken te hebben. Er zijn genoeg on-
derzoekers die alleen in hun eigen theorie geloven en die hele-
maal niet open staan voor alternatieve ideeën.”
Dat had je wel meer verwacht in de wetenschappelijke 
wereld?

“Ja. In feite streef je allemaal hetzelfde doel na. Je hebt een the-
orie over een fenomeen en je laat zien dat de theorie van iemand 
anders over dat fenomeen niet klopt. Je hebt het er met die per-
soon over gehad en hij is het ermee eens dat jouw voorspellingen 
beter kloppen dan die van hem. Maar toch hoor je zo iemand 
even later in een lezing beweren dat zijn verklaring de beste is. 
Dat is wel logisch, maar het is ook jammer. De wetenschap is 
menselijker dan je soms zou willen.”

Waarin verschil jij van andere cognitiewetenschappers?
“Samen met mijn directe collega’s ben ik vooral bezig op een sym-
bolische manier te modelleren. Het leuke van die benadering is 
dat je echt weet wat er gebeurt. Als je het model openmaakt, dan 
kan je heel duidelijk zien wat de bijdrages van de verschillende 
modules zijn aan het antwoord.” 

Jij werkt dus vanuit een symbolisch uitgangspunt. Speelt 
het debat tussen symbolisme en connectionisme een rol in 
jouw onderzoek?
“Naar mijn idee is het is net als de discussie over of je licht moet 
zien als deeltjes of als golven: het klopt beide niet, of beide wel, 
afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Een argument dat symbo-
listen vaak horen van connectionisten is dat hun modellen niet 
biologisch plausibel zijn. Dat we in ons hoofd geen productiere-
gels hebben. Dat klopt. Maar neurale netwerken zijn ook niet 
per definitie cognitief plausibel. Voor ieder probleem worden 
eigen input- en outputunits bedacht en de netwerkstructuren 
zijn ook steeds weer anders. Ook gebruiken netwerkbouwers 
vaak voorgestructureerde input. Het wordt vaak gepresenteerd 
als een kwalitatief onderscheid: neurale netwerken zijn cognitief 
plausibel en symbolische modellen zijn dat niet. Maar volgens 
mij is het verschil vooral kwantitatief van aard. Je zou kunnen 
zeggen dat bepaalde typen neurale netwerkmodellen, met name 
die modellen die ook specifiek letten op de biologische plausibi-
liteit, inderdaad meer op echte hersenen lijken. Maar het meest 
plausibele model van het menselijk brein is een implementatie 
van het gehele brein. Dat is zo complex, dat we niet precies weten 
hoe het werkt. We weten dankzij EEG en MRI veel over wanneer 
en waar iets gebeurt, maar hoe dat nou precies in elkaar zit, dat 
weten we niet. Je moet dus wel versimpelen en abstraheren. En 
dan is een abstractie naar het niveau van de huidige typen neu-
rale netwerken in feite net zo erg als een abstractie naar het ni-
veau van bijvoorbeeld ACT-R of bepaalde typen mathematische 

Hedderik van Rijn begon in 1992 als één van de eerste studenten Cognitiewetenschap in Nijmegen. Hij deed een experimen-
teel afstudeeronderzoek naar het lezen van woorden. Daarna promoveerde hij aan de UvA, waar hij computationele model-

len van inductief leren maakte, maar ook van cognitieve ontwikkeling bij kinderen en van het geheugen. Tijdens zijn postdoc 
project in de Verenigde Staten beperkte hij zich tot één onderwerp: het semantisch geheugen. Maar sinds hij universitair do-

cent cognitief modelleren is geworden aan de RUG zoekt hij weer de breedheid op en maakt hij bijvoorbeeld modellen van 
hoe mensen tijd inschatten of hoe we het alfabet representeren. Ook de ontwikkelingspsychologie laat hem niet los.
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modellen.”

Kunnen we cognitie tegelijkertijd zien vanuit het 
deeltjesperspectief, maar ook vanuit het golfperspectief?
“Het hangt ervan af welke taak je wilt bestuderen. Ik denk dat 
voor veel van de hogere cognitieve acties op dit moment de neu-
rale-netwerkenmethode minder passend is. Dan moet je vaak 
alsnog zoveel kunstgrepen uithalen dat het niet meer duidelijk 
is wat je model precies doet en voorspelt. Of er moeten zoveel 
cognitief implausibele aspecten toegevoegd worden, dat het – in 
elk geval soms – minder plausibel wordt dan een symbolisch 
model.” 

En dan ben je dat voordeel dus alweer kwijt?
“Inderdaad. Daartegenover staat dat je met een symbolisch mo-
del gewoon kan zien wat er gebeurt. Maar je moet je wel afvra-
gen: wat mag je doen in één stap? En is het wel plausibel dat dat 
in één stap gebeurt? Een symbolisch model mag je bijvoorbeeld 
nooit laten werken met een soort lijststructuur als geheugen, 
want mensen hebben geen perfecte lijststructuur. Mensen moe-
ten moeite doen als ze een boodschappenlijstje willen onthou-
den.” 

Maar er zijn dus wel symbolische modellen gebouwd die 
met lijst-gebaseerde geheugens werken?
“Ja, lang geleden. Maar dat is gewoon niet correct en dat weten 
we ondertussen ook wel. Het voordeel van zo’n misstap is overi-
gens wel dat het inzicht geeft in hoe mensen het dan wel doen: 
ze groeperen bijvoorbeeld concepten om alsnog die lijst te ont-
houden. Bijvoorbeeld: ik weet dat ik vanavond cake ga bakken, 
dus dan heb ik eieren, boter, suiker en bloem nodig. Je moet je bij 
de symbolische aanpak simpelweg afvragen: zou dit op een rea-
listische manier in een hersencorrecte neurale netwerkvariant 
geïmplementeerd kunnen worden? En dat kan je doen zonder 
dat je het daadwerkelijk zo gaat implementeren. Want soms weet 
je gewoon: zo’n hersencorrecte implementatie zou waarschijn-
lijk wel lukken, als ik daar de rest van mijn carrière de tijd voor 
neem...” 

En dan besteed jij dus liever je tijd aan het modelleren van 
cognitieve taken op een wat abstracter niveau?
“Als je kijkt wat er nu geïmplementeerd is op echt biologisch 

plausibel niveau – waarbij je dus echt kan zeggen: dit onderdeel-
tje van het model is gelijkwaardig aan dat neuron of dat cluster-
tje van neuronen in het brein – dan gaat het meer over zaken als: 
kan iemand herkennen dat er een streep staat? Dat is nog lang 
niet in de buurt van bijvoorbeeld het herkennen van woorden. 
Mijn idee is dat je principes moet nemen uit hoe wij weten dat de 
menselijke hersenen werken en dat je die principes moet gebrui-
ken om een model te maken waarmee je verder kan.” 

Waarom zijn neurale netwerken niet per definitie 
biologisch plausibeler? We weten toch dat onze hersenen 
parallel en gedistribueerd werken?
“Mensen denken vaak: het is een neuraal netwerk, dus het is 
plausibel. Maar dat is gewoon onzin. Op het internet kun je bij-
voorbeeld het spel 20-questions1 spelen tegen een neuraal net-
werk. Ze verkopen het alsof de computertegenstander het spel 
“op een menselijke manier” speelt, maar het blijkt gewoon een 
soort boomstructuur te zijn die in een neuraal netwerk gego-
ten is. Het is een correlatienetwerk met knopen die keuzes en 
woorden representeren. Maar als je een knoop mag hebben dat 
een woord representeert, dan ben je hetzelfde niveau bezig als 
symbolische modellen, waarbij één symbool een woord repre-
senteert.” 

Waar gaat het debat tussen connectionisten en 
symbolisten heen?
“Ik denk dat we vanuit drie kanten naar elkaar toe moeten wer-
ken. Vanuit de symbolische beschrijvingen op het complexere 
gedragsniveau, vanuit het lage gedistribueerde niveau van neu-
rale netwerken en vanuit het onderzoek dat metingen doet aan 
echte hersenen. Zodra die drie naar elkaar toe gaan, krijg je pas 
echt een soort Heilige Graal. Op dat moment moet ook de Nobel-
prijs voor de Cognitiewetenschap worden ingesteld. De persoon 
die voor het eerst deze drie startpunten goed samen kan bren-
gen verdient die prijs.”

Dus het moet geen debat zijn, maar meer een situatie 
waarin verschillende onderzoekers vanuit verschillende 
startposities naar hetzelfde doel werken?
“Heel veel mensen gedragen zich echter in het openbaar alsof ze 
oogkleppen op hebben. Ze kijken alleen in de richting van hun 
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“Het debat tussen symbolisme en connectionisme is net als de 
discussie over of je licht moet zien als deeltjes of als golven: het 
klopt beide niet, of beide wel, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt.”
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eigen Heilige Graal. En ze zetten zich daarbij af tegen de andere 
groepen, die andere uitgangspunten en methodes hebben. Want 
die zijn nou eenmaal niet juist bezig.”

Die praktijk druist in tegen jouw paradijselijke idee van 
wetenschappers die met verschillende benaderingen en 
verschillende technieken samenwerken aan hetzelfde 
bouwwerk?
“Ja. Ik probeer daar ook echt wat aan te doen. Eén van de dingen 
waar ik op dit moment mee bezig ben, is een idee uit de neurale-
netwerken literatuur toepassen in de symbolische architectuur 
ACT-R en kijken of dat tot een verbetering leidt.” 

Hoe zie je de toekomst van het cognitief modelleren?
“Zeer positief. Het is duidelijk geworden dat het maken van 
computermodellen van menselijk cognitief gedrag een zeer nut-
tige exercitie is, als je wilt weten of jouw verklaring van een be-
paald fenomeen de juiste is. Als je alleen een beschrijvend model 
maakt, dan is het heel moeilijk om zeker te weten dat de causale 

structuren die je beschrijft ook daadwerkelijk de juiste zijn. Als je 
een computermodel maakt en het klopt niet, dan merk je meteen 
dat je model niet het juiste gedrag vertoont. Je wordt met je neus 
op de feiten gedrukt. Cognitief modelleren is wat dat betreft ook 
wel een beetje een pokkebaan. Vaak genoeg moet je conclude-
ren: dit is het dus ook niet helemaal. Mijn implementatie van de 
beschrijvende theorie klopt niet. Maar uiteindelijk kun je veel 
specifieker zijn in je voorspellingen van menselijk gedrag. En je 
weet veel beter weten waar je de interessante vervolgexperimen-
ten moet zoeken. Computermodellen dwingen je ook om alles 
heel expliciet maken. Je kunt je niet achter vage beschrijvingen 
verschuilen. Als je een cognitief model maakt, moet je echt met 
de billen bloot.”∅
1. zie http://www.20q.nl

OP ZOEK NAAR DE PERFECTE MASTER?
(Bijna) klaar met je bachelor, op zoek 
naar de perfecte master-opleiding? Wij 
bieden je een overzicht van alle Neder-
landse AI en AI-gerelateerde masters. 
Check nu onze nieuwe mastersite op:
 
<http://www.connectie.org/master.php>
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