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Van de redactie nummer 4, jaargang 2, April 2007
De Connectie

Wij heten je welkom in alweer de laatste Connectie van jaargang 2. In dit verse nummer, 
waarin de sfeer van vernieuwing, overgang en verandering overheerst, zullen we terugblikken 
op het door ons georganiseerde succesvolle symposium (pag. 4) dat 8 december plaatsvond aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Met het laatste nummer van deze jaargang is ook de tijd 
weer aangebroken voor de huidige hoofdredactie om De Connectie een nieuwe thuisbasis te 
geven, in een andere stad, verbonden aan een andere AI-opleiding. We zullen daarom afscheid 
nemen van een deel van de huidige hoofdredactie en kennismaken met de Groningse AI’ers 
die het komende jaar als hoofdredactie AI-Nederland zullen voorzien van haar vertrouwde 
blad. 

Vernieuwing, overgang en verandering, zichtbaar in een nieuwe trend. Het valt ons namelijk 
op dat steeds meer mensen lijken te willen vluchten uit de echte wereld en hun geluk zoeken 
in virtuele online spellen, zoals Second Life en World of  Warcraft. Second life en World of  War-
craft zijn online samenlevingen in een virtuele 3D-wereld waar niks echt is, behalve het geld 
waarmee spelers van het spel kleding, vastgoed, wapens (World of  Warcraft) en andere uit bits 
en bytes bestaande producten kunnen kopen. De virtuele werelden hebben nu gezamenlijk 
al bijna meer dan elf  miljoen bewoners, en niet alleen personen verhuizen naar deze wereld, 
maar ook steeds meer bedrijven openen vestigingen in de virtuele samenleving. Zo kan je alter 
ego in Second Life virtuele schoenen kopen van Nike, een proefrit maken in de nieuwe auto-
modellen van Nissan en naar de ABN Amro voor bankzaken. Big Business dus. De krantenkop-
pen beloven echter niet veel goeds voor de toekomst van deze spellen: “Kindslaven in World 
of  Warcraft”, “Dertigduizend valsspelers geweerd uit Warcraft”, “Moderne crimineel aast op 
argeloze internetter” en “Terreuraanslagen op bedrijfspanden in Second Life”. De ellende die 
we in de echte wereld tegenkomen herhaalt zich uiteindelijk in de virtuele werelden.

Maar zouden we, in plaats van ons te verschuilen in het onechte, niet veel liever eerst proberen 
de echte wereld te verbeteren? Naast het verslag van ons symposium “Verbeter de wereld met 
AI”, zal de AI als wereldverbeteraar worden behandeld in de column van Pieter de Bie en Lise 
Pijl (pag. 23), en in de artikelen over de wetten van Asimov (pag. 12), datamining applicaties en 
recommender systems (pag. 8 en 10). Verder hebben we artikelen van Joost Joosten over proof  
complexity, Leo Dorst over het spel Go en zullen we aandacht besteden aan de toekomst van 
de wetenschap in een artikel waarin de zojuist gestarte onderzoeken van CKI-promovendi 
aan de Universiteit van Utrecht word beschreven (pag. 15) en Marieke Schouwstra uitgebreid 
in zal gaan op haar promotieonderzoek (pag. 16). Samen willen wij de huidige hoofdredactie 
bedanken voor hun inzet en alvast de nieuwelingen verwelkomen en succes wensen. Dat we 
maar weer vier mooie nieuwe Connecties mogen uitbrengen het komende jaar!

Veel leesplezier!

Rory Sie, hoofdredacteur 2006
Tessa Verhoef, hoofdredacteur 2007

AI als wereldverbeteraar
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Review Syposium ‘Verbeter de Wereld met AI’
Dagvoorzitter Wouter Beek, Master of  Logic student aan de UvA
(wbeek@science.uva.nl)

Op het industrieterrein van de VU vond op 8 december het 
door De Connectie georganiseerde symposium ‘Verbeter de 
Wereld met AI’ plaats. Om bij de zaal (KC137) te komen moest 
men eerst het zogenaamde Hoofdgebouw doorkruisen, wat 
gezien haar opbouw uit glazen wanden, defecte draaideuren 
en doodlopende gangetjes, nog een heel karwei was. Er wordt 
soms beweerd dat de architectuur van een gebouw het humeur 
en temperament van de mensen die zich er regelmatig in be-
geven beïnvloedt. Dit is ook in de VU het geval. Alle studenten 
die ik aansprak om de weg te vragen wezen met groot vertrou-
wen in volstrekt tegengestelde richtingen. (Later bleek het lokaal 
KC137 ook te bereiken door gewoon achter het Hoofdgebouw 
langs te lopen.)

Eenmaal in de achter het Hoofdgebouw gelegen vleugel geko-
men werden de bezoekers van het symposium verwelkomd door 
een heuse robotact. Iets later dan gepland begonnen we met 
onze eerste spreker, Prof. Dr. van Harmelen (VU). Hij vertelde 
over het Semantic Web en beschreef  daarbij enkele technieken 
die het internet van de toekomst slimmer met de voorhanden 
zijnde data zullen laten omgaan. Dit zal worden bereikt door 
de software een dieper begrip te 
laten krijgen van die data. 
 De tweede spreker was Dirkjan 
Krijnders uit Groningen, die ver-
telde over het agressiedetectiesy-
steem dat geweld op straat kan 
identificeren aan de hand van het 
waargenomen geluid.
 Prof. Dr. Eiben vertelde ver-
volgens over collectieve intelli-
gentie. De grote vraag hierbij is 
hoe complexe eigenschappen op 
globaal niveau tot stand kunnen 
komen door  het samenspel van 
individuen die enkel eenvoudige 
eigenschappen bezitten. De verschillende procédés die dit be-
werkstelligen zijn evolutie, adaptatie en zelforganisatie. Eiben 
is hoofd van het NEW TIES project, waarin met name het 
samenspel van deze verschillende procédés wordt onderzocht. 
Na afloop van een zeer interessante presentatie trakteerde Prof. 
Eiben ons, geheel onverwacht, op een stukje proza waarin de 
eventuele ethische dilemma’s die uit een verdere voortzetting 
van zijn eigen onderzoek zouden kunnen ontstaan, op onver-
wachte wijze werden aangekaart.
 En dan was er natuurlijk nog Bas Haring (bekend van de TV!) 
die een aantal losse, maar daardoor niet minder vermakelijke 
gedachten aangaande het bestaansrecht van de AI als zelfstan-
dig vakgebied (een bestaansrecht wat hij bestreed) uiteen zette.

 De lezing van Dr. Brey, hoogleraar aan de Universiteit Twente, 
ging over de normen en waarden van de AI. Aangezien kunst-
matige intelligente systemen tot op bepaalde hoogte autonome 
intelligente systemen zijn, en zij bovendien in de wereld han-
delingen verrichten die allerlei gevolgen teweeg brengen, moet 
er bij hun ontwerp reeds worden nagedacht over hun moreel 
functioneren. Een gedachtegang die zeer juist is, maar nog in 
zeer weinig ontwikkelingsprocessen daadwerkelijk wordt nage-
volgd.
 De laatste spreker was Dr. Bredeweg van de UvA. Hij hield 
een vertoog over het gebruik van kwalitatief  redeneren. Deze 
vorm van redeneren kan worden toegepast in domeinen waar 
kwantitatieve methoden niet, of  moeilijk toepasbaar zijn. Een 
van de beste voorbeelden van zulk een gebied is de ecologie. En 
na Al Gore, Barrosso en de beginselverklaring van het nieuwe 
kabinet hoef  ik natuurlijk niet meer uit te leggen waardoor een 
beter begrip van de ecologie kan bijdragen aan een betere we-
reld.

Er waren nog veel mooie momenten op deze dag. Zoals toen de 
steeds Diepe Vragen stellende jongen uit het publiek aan Prof. 

Eiben de vraag stelde of  de verschillende 
emergentieprocessen die men bij de mens 
aan kan treffen in overeenstemming zijn met 
het lichaam/ziel-onderscheid, zoals gemaakt 
door Descartes, en dus in tegenspraak zijn 
met het gangbare principe van de language 
of  thought (zoals door Fodor uiteengezet in 
zijn The Psychology of  Language, pagina 157) 
waarin juist wordt beweerd dat er een sail-
lant replicatieproces aanwezig moet zijn wat 
zich bezig houdt met de destabilisatie van 
het fenotype in het hersenmembraam van 
iets te laat geboren ratten? (Een vraag die 
door Prof. Eiben overigens met “Nee.” werd 
beantwoord.)

 Of  wat te denken van onze penningmeester, die reeds bij aan-
vang van de borrel (om 17:00 uur) arriveerde? Ook hij was zeer 
tevreden, daar het een en ander geheel binnen de gestelde fi-
nanciële beperkingen bleek te zijn gebleven. 
 Al met al vond ik het dus een mooie dag. Ik hoop dat de be-
zoekers het ook interessant en vermakelijk hebben gevonden en 
dat diegenen die het symposium niet hebben bezocht daar nu 
diepe spijt van ondervinden. Aan het einde van dit jaar willen 
we weer een symposium organiseren. Maar wat wordt dan het 
onderwerp?ø
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Review Syposium ‘Verbeter de Wereld met AI’

Emil begint met een korte 
evaluatie van de ‘state-of-the-
art’ in het programmeren van 
Go. In zijn bespreking van be-
staande programma’s is zijn 
focus niet hoe ze spelen, maar 
hoe ze leren spelen. Hij consta-
teert dat er duidelijk sprake is 
van een enorme verspilling: 
ondanks het bestaan van tal-
loze bestanden zoals Frank 
de Groot’s Moyogo met een 
database van 450.000 par-
tijen, is er nog geen manier 
gevonden om deze bestanden 
in een sterk spelend Go-programma om te zetten. Dit contrasteert 
met het feit dat een menselijke insei1  op grond van het naspelen 
van 5000 partijen op professioneel dan-niveau2 kan komen. Blijk-
baar halen de programma’s veel te weinig uit de structuren van 
de aangeboden voorbeeldpartijen. Emil’s afstudeerwerk gaat over 
manieren om dat effectiever te maken.

Trouwe lezers van De Connectie weten dat Go een fascinerend bord-
spel is, gebaseerd op simpele regels3.  Bij Go wil je van een 19x19 
bord dat aan het begin van het spel totaal leeg is, net iets meer in 
beslag te nemen dan de tegenstander. Je zet om beurten, stenen be-
wegen niet, maar toch is er een enorm duw- en trekwerk gaande, 
dat nooit verveelt.

Als je de Go-regels net hoort (zie bijvoorbeeld www.gobase.org) lijkt 
het dat ‘omsingelen is slaan’ de hoofdcomponent van het spel is, en 
beginners proberen dan ook voornamelijk elkaars stenen te van-

gen. Maar na een partij of  20 (dus na een 
week)
besef  je dat het omsingelen van stenen meer 
een manier is om te bewijzen dat je een stuk 
van het bord beheerst, en dan concentreer je 
je op het maken van gebied, dus ‘oppervlak-
te’ – je gaat eerst grof  afpalen en dat later 
verfijnen. Nog wat later, zeg na een partij of  
50 (dus na een maand), begin je te beseffen 
hoe belangrijk de contouren
van het gebied zijn; daar vindt de actie 
plaats, het feitelijke vechten. Groepen stenen 
worden afgeknipt van de hoofdmoot en kun-
nen daardoor omsingeld raken, waardoor je 
zetten kwijt bent aan het beveiligen terwijl de 

ander er omheen danst en gebied maakt. Je zoekt een balans tus-
sen snelheid en veiligheid, gebruikmakend van je locale tactieken, 
en ingegeven door globale strategische overwegingen. Reuze span-
nend allemaal, en eeuwig boeiend.

Emil noemt Go een battle for territory. Veel computerprogramma’s 
focusseren op het territory aspect en proberen de waarde 
van zetten te geven aan de hand van de hoeveelheid pun-
ten die zetten voor een gebied waard zouden kunnen zijn. 
Ze hebben ongeveer het niveau van een mens die een jaar 
intensief  speelt. Emil vindt het battle aspect belangrijker in 
hoe een Go-speler feitelijk denkt over zijn zetten, en wil 
programma’s helpen beter lokaal te vechten. Hij gelooft 
dat we daarbij allereerst moeten proberen om bepaalde 
aspecten automatisch te leren evalueren; de basisconcep-
ten van Go zoals connectiviteit, zwaktes, invloed, levens-
kansen van groepen, en uiteraard ook gebiedsschattingen. 
Hij maakt daarmee een begin door connectiviteit bij de ho-

rens te nemen. Deze methode van aanpak is volgens hem een voor-
beeld van hoe je andere concepten ook zou moeten behandelen.

Connectiviteit lijkt een simpele zaak: stenen zijn wel of  niet met 
elkaar verbonden; als ze dat wel zijn noemen we ze een keten. Ie-
dere Go-speler weet: connected stones share a common fate; ze worden als 
geheel geslagen (of  niet). We moeten dus altijd denken in termen 
van ketens; een enkele steen is gewoon de kortst mogelijke keten. 
Niet-triviale connectiviteit gaat dus tussen ketens: die kunnen ver-
bonden of  geknipt worden door middel van zetten. Voor de meeste 
spelsituaties hoef  je daarbij lokaal maar één zet vooruit te kijken; 
maar als er een ko4 op het bord is wordt het belangrijk of  twee 
opeenvolgende zetten een verbinding of  knip kunnen bewerkstel-

Leo Dorst (1 kyu), UD UvA 15 januari 2007
(leo@science.uva.nl)

Het was een unieke gelegenheid: één van 
Nederlands sterkste Go-spelers en meer-
voudig Nederlands kampioen Emil Nijhuis 
(6e dan) die op 15 december 2006 afstudeer-
de op zijn master thesis “Learning Patterns 
in the Game of  Go” [1] aan de Universiteit 
van Amsterdam (in de opleiding Intelligent 
Systems). Het grootste deel van het publiek 
bestond uit Go-spelers, onder andere zijn 
leermeesteres Guo Juan, meervoudig Ne-
derlands en Europees kampioen. Ik zat in 
de beoordelingscommissie, en omdat de 
thesis vooral ging over het leren van ‘ver-
bindingen’ in Go leek een artikel voor “De 
Connectie” wel op zijn plaats.

Computer leert connectiviteit van Go-expert

Figuur 1.  Respectievelijk sterk gebonden, gebonden en voorwaardelijk gebonden 
connectiviteit

1. Een officiële Go-student die ernaar streeft professional te wor-
den. (Red.)
2. Een graad van speelsterkte. (Red.)
3. Zie het artikel over Go in De Connectie van April 2005. (Red.)

4. Een spelsituatie waarbij een oneindige herhaling van zetten zou 
kunnen ontstaan, ware het niet dat de Ko-regel dit verbiedt. (Red.)
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ligen (zie de regels op www.gobase.org). Daarom onderscheidt Emil 
verschillende maten van verbondenheid:

1. sterk verbonden: geen twee opeenvolgende zetten kunnen de verbinding 
verbreken

2. verbonden: alleen twee opeenvolgende zetten kunnen de verbinding ver-
breken
3. voorwaardelijk verbonden: alleen verbonden als er nog een zet aan wordt 
besteed

4. gescheiden: alleen met twee zetten zijn de ketens te verbinden
5. sterk gescheiden: alleen met drie zetten te verbinden

Voorbeelden van die klassen zijn te vinden in Figuren 1 en 2. Als 
je over de verbondenheid van willekeurige ketens wil praten is het 
handig nog een zesde klasse in te voeren, waarin ketens zover van 
elkaar verwijderd zijn dat hun connectiviteit niet
relevant is.

Dit verrijkte concept van connectiviteit van ketens is wat Emil wil 
laten leren door de computer, omdat dat tot een lokaal spelinzicht 
leidt die de spelkwaliteit potentieel kan verbeteren. Hij laat het 
programma direct op grond van lokale patronen in
een omgeving een voorspelling doen over het soort connectiviteit, 
in plaats van door een uitgebreide analyse. In het voorbeeld van 

Figuur 3 is al te zien dat zo’n analyse wel eens verder zal gaan 
lopen dan de lokale omgeving; dit kost teveel
tijd. Voor de gewenste patroonherkenning gebruikt hij AI-technie-
ken uit de expert learning systems: een expert geeft van een groot aan-
tal situaties aan wat zijn oordeel is over de mate van connectiviteit, 
wat leidt tot een gelabelde database. De computer karakteriseert 
iedere situatie op de een of  andere manier (meestal vereenvoudigd) 
en probeert met handige keuzes van parameters in een programma 
zo dicht mogelijk bij de voorspelling van de expert te komen voor 
alle beschouwde situaties. Je wilt daarbij wel een zekere ‘generali-
satie’ bereiken, waarbij nog nooit geziene situaties ook een goede 
kans hebben om correct voorspeld worden.

Emil heeft voor het leren van het connectiviteitsbegrip een tesuji-
encyclopedie genomen van optimale zetten in lokale problemen, 
uitgegeven door de Nihon Ki-in (de grootste Go-bond in Japan). 
Daarbij is het wel zo dat die verzameling voor een groot deel be-
staat uit gewiekste zetten waar een amateur niet zomaar opkomt; 
de zetten zijn niet geheel typerend voor normaal spel. Hij heeft 
alle relevante connectiviteiten voor 300 stellingen expliciet gela-
beld. Je zou voor een deel van deze taak ook een automatische 
analyse kunnen laten uitvoeren; omdat dit een on-line stap is mag 
dit best wat rekentijd kosten. Maar niet voor alle Go-begrippen zal 
dit kunnen, en labeling door een expert zoals Emil is dan een prak-
tische ontwerpkeuze. Hoe dan ook, je krijgt een gelabelde database 
voor de bestudeerde aspecten.

Vervolgens komt het leren door de computer. De karakterisering 
van de lokale situatie door de computer moet vaak en snel gebeu-
ren in iedere partij, daarom moet deze dus relatief  simpel zijn. 
Voor connectiviteit moet je duidelijk in termen van ketens denken, 
niet alleen maar in een vaste ‘omgeving’ van een punt (zoals veel 
programma’s naïef  doen). Emil volgt daarin Thore Graepel [2]: 
hij transformeert de bordrepresentatie naar een representatie die 
volledig in termen van ketens is, niet van stenen. Alleen de lege 
bordpunten geven nog een idee van de feitelijke geometrie van 
de situatie. Dit proces is geschetst in Figuur 4. Iedere keten (a) is 
vervangen in (b) door een enkele knoop in een graaf  die de bord-
situatie voorstelt. Die knopen zijn aangegeven met enkele stenen, 
maar nu met een vreemd aantal vrijheden (dat zijn lege bordpun-
ten naast de keten). Die graaf  is de essentie van die situatie. Als we 
dit doen voor een meer uitgespeelde stelling, zoals in Figuur 5, dan 
herken je linksboven duidelijk een groep met twee ogen die bestaat 
uit twee ketens. Doordat de lege punten op hun plaats blijven bevat 
deze vereenvoudigde graaf  toch nog de essentiële spelinformatie.

Vervolgens moet dit patroon omgezet worden in getallen die iets 
zeggen over deze omgeving. Als Emil de omgeving van een ke-
ten wil karakteriseren doet hij dat door te tellen hoeveel paden er 
gemaakt kunnen worden die lopen over zwart, wit of  blanco ke-
tens (bordpunten). Dat is aangegeven in figuur 4(c). Je moet ergens 
stoppen; Emil stopt bij paden van lengte 8. Dat geeft zo’n 1188 
getallen per keten. Dat lijkt mij overigens wel wat veel, ze zullen 

Figuur 2.  Respectievelijk gescheiden en sterk gescheiden connectiv-
iteit

Figuur 3.  Een voorbeeld van een moeilik te bepalen connectiviteit
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niet allemaal relevant zijn.

De rest is standaard AI: op grond van een vector van die 1188 
getallen probeert een Support Vector Machine5  een oordeel te geven 
dat lijkt op die van de expert, voor die bepaalde situatie. Je traint 
zoiets op een leerset, in dit geval van zo’n 6000 voorbeelden van 
verbindingstypen (misschien wat weinig), en evalueert het resultaat 
op een testset. Als de karakterisering redelijk goed klopte voor dit 
probleem zou een redelijk resultaat behaald moeten worden. 

Emil’s eerste resultaten van deze experimenten staan in Figuur 6, 
waarin is aangegeven welk percentage van ieder type van connec-

tiviteit wordt voorspeld op grond van de lokale omge-
ving en wat het feitelijke type was. Het programma 
heeft duidelijk iets geleerd over connectiviteit. Het 
voorspelt de correcte klasse in 68,4% van de gevallen. 
Dat lijkt wat laag, maar in feite is het al voldoende als 
het de verbondenheid kon voorspellen zonder precies 
te weten of  het nu ‘sterk’ verbonden was of  niet. Dat 
doet het met 85% nauwkeurigheid. Op deze verza-
meling problemen is dat behoorlijk goed, want de te-
suji’s in het boek betreffen nou juist situaties waarin de 
verbinding van ketens een echt probleem kan zijn. Op 
gewone partijsituaties zou het programma aanzienlijk 
beter kunnen zijn, maar dat moet toekomstig onder-
zoek uitwijzen.

Emil is ook nog iets verder gegaan in richting van au-
tomatisch spelen: hij probeert het ‘zettype’ te voorspel-
len van de oplossing van ieder tesuji-probleem. Dat 
zettype wordt gekarakteriseerd als een van 43 voor 
Go-spelers herkenbare standaardtypen (zoals ‘diago-
naal’,  ‘1-stap sprong’, ‘paardensprong’, en dergelijke). 
Dat lukt in 65% van de gevallen, voor tesuji-proble-
men lijkt mij dit een goed begin. Ook hier zal het re-
sultaat in gewone partijen beter zijn.

Tijdens Emil’s verdediging kwamen er veel vragen 
uit de zaal en van de commissie,
die hij overtuigend beantwoordde. Daarbij bleek ook 
dat hij al verder is dan in de

thesis staat; hij vindt nu bijvoorbeeld dat er ook categorieën toe-
gevoegd zouden moeten worden met conditionele verbindingen 
(afhankelijk van ‘ladders’).

Dit is pas het begin van een nieuwe benadering voor het program-
meren van Go,
en het roept al veel behandelbare vragen op, onder andere: “Hoe 
simpel kunnen we de lokale representatie maken zonder verlies 
van resultaat?” en “Is deze representatie overdraagbaar op andere 
concepten?”. Interessant is ook dat de gekozen benadering ruimte 
geeft voor een interactie tussen mens en computer, omdat het pro-
gramma ook weet wanneer er twijfels zijn bij het voorspellen van 
een concept. Emil ambieert zijn onderzoek voort te zetten op de 
University of  Cambridge, in de groep van Graepel. ø

Referenties:
• [1] Emil Nijhuis, Learning Patterns in the Game of  Go, 
http://www.science.uva.nl/research/ias/alumni/m.sc.theses/#Afgestudeerd06
• [2] Thore Graepel, Mike Goutrie, Marco Krauger, and Ralf  Herbrich, 
”Learning on graphs in the game of  Go”, International Conference on Articial 
Neural Networks, Vienna, Austria, 2001Figuur 6.  Voor de vijf types van verbondenheid is de gemeten voorspel-

kans van Emil’s software aangegeven in deze ‘confusion matrix’

Figuur 4. (a) de algemene bordrepresentatie, (b) Common Fate Graph, (c) de karak-
terisering van een verbinding

Figuur 4. (a) de algemene bordrepresentatie, (b) Common Fate Graph, (c) de karak-
terisering van een verbinding

5.Supervised learning-methode voor classificatie. (Red.)
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Het nut van data mining
Dr. Wojtek Kowalczyk, Vrije Universiteit in Amsterdam
(wojtek@cs.vu.nl)

Waar je ook heen gaat, wat je ook 
doet, je laat je visitekaartje ach-
ter… Echt!
Je staat op, doet je PC aan en… 

je internetprovider weet dat je online bent. Vervolgens wordt elke 
klik in je internetbrowser in meerdere computers opgeslagen. Elke 
email die je stuurt of  ontvangt wordt bij je internetprovider gere-
gistreerd. Elk document, plaatje, liedje of  filmpje dat je van het 
internet plukt kan onderschept en geanalyseerd worden. Heb je 
een mobieltje? Is die aan? Dan wordt je locatie constant gemoni-
tord met een nauwkeurigheid van enkele honderden meters. Bel je 
een vriendin? Uiteraard worden dan haar telefoonnummer, haar 
locatie en de duur van het gesprek ook geregistreerd. Heb je je 
bonuskaart of  air-miles kaart gebruikt? Oeps, nu weten ze pre-
cies wat je hebt gekocht, voor hoeveel en hoe laat dit voorval zich 
geschiedde. Ben je de gelukkige eigenaar van een auto? Kijk eens 
om je heen: door hoeveel camera’s word je eigenlijk bekeken? En 
wat te denken van al die sensoren die veilig in het wegdek opge-
borgen zitten? Ga je misschien met het openbaar vervoer? Wees 
gerust! De nieuwe OV-chipkaart zal genoeg gegevens over je bij 
elkaar sprokkelen: elke sensor die jouw kaart kan “zien” zal een 
kort berichtje naar de centrale sturen: “kaart X gezien om Y uur 
door sensor Z”… Op deze centrale kan dan direct “X” worden ge-
koppeld aan de eigenaar van de kaart, aan jou dus. Ja, het is waar: 
elke persoon in Nederland staat geregistreerd in meer dan 1000 
databanken! Denk aan de gegevens die ze van je hebben bij je 
bank, de winkels die je regelmatig bezoekt, je videotheek, je school, 
universiteit, enzovoort, enzovoort. Het ”Big brother is watching 
you”-tijdperk lijkt snel in zicht te komen; misschien wel sneller dan 
menigeen zou wensen. Wat weten ‘ze’ eigenlijk allemaal van je? 
Een enge gedachte om zo even bij stil te staan, nietwaar? Maar er 
is ook een positieve kant aan deze onuitputtelijke stroom van infor-
matie die je in je alledaagse leven produceert: deze kan met behulp 
van krachtige algoritmen worden geanalyseerd om je zo te helpen 
betere keuzes te maken, je te verdedigen tegen mensen met kwade 
bedoelingen, enzovoort. Oftewel: om je leven beter te maken!

In dit artikel zullen we drie toepassingen van data mining bekijken: 
fraudedetectie, dynamische verkeersregeling, en recommender systems.1

Fraudedetectie
Creditcards maken ons het leven gemakke-
lijker. We gebruiken ze om er mee te betalen 
in het restaurant, vluchten en hotels mee te 
boeken, van alles te kopen op internet en wat 
nog meer niet. Ze zijn bijzonder gemakke-

lijk in de omgang: in sommige gevallen is het kaartnummer en 
de verloopdatum al voldoende om een transactie te doen. Het is 
dus niet verassend dat er gemakkelijk mee valt te frauderen. Wist 
je bijvoorbeeld dat er alleen al in Groot-Brittannië elke 9 secon-
den wordt gefraudeerd met een creditcard? En dat daar elke dag 
ongeveer 2 miljoen euro verloren gaat door creditcardfraude? En 
dat bijna één op de drie creditcardgebruikers wel eens door credit-
cardfraude is getroffen? Maar toch worden creditcards als veiliger 
dan contant geld beschouwd. Gemiddeld zijn slechts 0.1% van alle 
transacties frauduleus – dat is één fraudegeval per duizend nor-
male transacties. 

De helden die achter deze lage misdaadcijfers zitten zijn ‘slimme’ 
systemen die permanent alle transacties (in real-time) bekijken en 
deze automatisch blokkeren als ze onraad ruiken. Ze kunnen hon-
derden transacties per seconde behandelen; ze leren automatisch 
nieuwe fraudepatronen herkennen gebaseerd op transacties die in 
het verleden frauduleus bleken te zijn en ze produceren kwalitatief  
zeer goede fraudewaarschuwingen. Sommige bedrijven, zoals Fair 
Isaac (www.fairisaac.com), claimen dat hun fraudedetectie-oplossin-
gen de fraudegevallen met meer dan de helft kunnen reduceren. Je 
kunt je dus wel voorstellen hoeveel geld je kunt besparen met zulke 
systemen. En dat niet alleen in Groot-Brittannië.

Het principe achter deze slimme systemen is verbazingwekkend 
simpel. Voor elke kaart houden ze een vector bij met daarin ge-
tallen die enkele typische karakteristieken representeren van het 
gebruik van de kaart: bijvoorbeeld het gemiddeld aantal transac-
ties per week, de kenmerkende tijd en plaats van transacties en 
de gemiddelde transactiebedragen. Deze vector, die soms pro-
fiel of  signatuur wordt genoemd, wordt continu vergeleken met 
de meest recente transacties: voldoen ze aan het profiel of  niet? 
Als de verschillen tussen de transactie en het profiel van de kaart 
te groot zijn, kan de kaart worden geblokkeerd of  kan de bank 
worden gewaarschuwd. Het is duidelijk dat het profiel zich moet 
aanpassen in het geval dat de kaarthouder zijn gedrag geleidelijk 
aanpast. Hoe kunnen we bepalen hoe groot een mismatch tussen 
twee transacties is? Dat kan bijvoorbeeld met behulp van neurale 
netwerken die getraind zijn op honderden miljoenen frauduleuze 

Dr. Wojtek Kowalczyk is werkzaam aan 
de Vrije Universiteit, waar hij onderzoek 
doet naar het minen van Data Streams, 
en les geeft in Data Mining Techniques. 
Hij is trekker in het Diana-project (Data 
Interception and ANAlysis), en heeft een 
aantal prijzen gewonnen op het terrein van 
patroonherkenning en machine learning.

1. Zie voor meer informatie het artikel over recommender systems 
van Rory Sie. (Red.)

2. Bovenstaande getallen zijn gebaseerd op gegevens gepubliceerd 
op www.apacs.org.uk

Dr. Wojtek Kowalczyk
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en niet-frauduleuze transacties.

Hoewel het idee om profielen te gebruiken voor fraudedetectie erg 
simpel en aantrekkelijk blijkt, is het vinden van goede profielva-
riabelen een ware kunst. Vanzelfsprekend worden de belangrijke 
details van moderne fraudedetectiesystemen geheim gehouden. 
Meer informatie over het bouwen van profielen (in de context van 
telecomfraude) is te vinden in artikel [1].

Dynamische Verkeersregeling
Niemand vindt het leuk om zijn tijd in de file te verkwisten. In 2005 
was de totale ‘filedruk’ in Nederland meer dan 10 miljoen kilome-
terminuten, ofwel gemiddeld een permanente file van ruim 19 km 
het hele jaar door, dag en nacht. Natuurlijk zijn er plannen om de 
situatie te verbeteren door meer asfalt te leggen en rekeningrijden 
in te voeren. Maar er is nog een mogelijkheid: slim gebruik maken 
van de vele gigabytes aan verkeersdata!

Laten we ons een systeem indenken dat in real-time de data van alle 
auto’s inzamelt: hun locatie en hun bestemming. Verder verzamelt 
het systeem alle beschikbare informatie over de huidige situatie op 
de weg: wegwerkzaamheden, ongelukken op de weg, het weer en 
de files. Met al deze gegevens kan het systeem voor elke auto een 
optimale snelheid en route geven, gebruikmakend van bepaalde 
statistische filemodellen (het ontstaan van een file is een ‘toevallige’ 
gebeurtenis, waarbij de kans een functie van zowel de wegcapaci-
teit als de drukte op de weg is). Om een voorbeeld te geven: een 
auto die om zeven uur ’s ochtends uit Den Bosch zou vertrekken 
met als bestemming Amsterdam, zou kunnen worden opgedragen 
92 km/u te rijden om de kans op een opstopping bij Breukelen om 
half  negen te minimaliseren. Deze ‘lokale plannen’ zouden elk mo-
ment kunnen worden aangepast aan de actuele situatie. Op deze 
manier zou de doorstroming worden geoptimaliseerd en de totale 
verspilde tijd in de file aanzienlijk worden geminimaliseerd.

Vandaag de dag lijkt zo’n dynamische, datagedreven oplossing 
misschien meer op een science-fictionverhaal dan op een werkelij-
ke oplossing. Toch zijn er recentelijk vele pogingen gedaan om een 
globaal verkeersoptimalisatiesysteem te bouwen. Zo bestaat er het 
REACT-project (Realizing Enhanced Safety and Efficiency in European 
Road Transport, www.react-project.org), gesponsord door de Europese 
Unie, wat als doel heeft om de efficiëntie van ons weggebruik te 
verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum te 
beperken. Een mooi overzicht van de meest recente initiatieven 
voor een dynamisch verkeerscontrolesysteem is te vinden in artikel 
[2]. 

Recommender systems
Zou je een geweldige DVD willen zien? Mag ik er eentje aanbeve-
len? Klinkt te mooi om waar te zijn. Ten eerste zou ik, om je een 
goed advies te kunnen geven, moeten weten wat voor soort films 
jij leuk vindt en wat voor soort niet. Ten tweede zou ik moeten 

weten welke films je al gezien hebt. En bovenal zou ik, ten derde, 
alle bestaande films al moeten kennen om jou degene die je waar-
schijnlijk het leukst zou vinden te kunnen aanbevelen. Het moge 
duidelijk zijn: geen mens is hiertoe in staat. Maar… in de VS is er 
een DVD-verhuurbedrijf, Netflix, die werkelijk voortreffelijke aan-
bevelingen kan doen. Hoe doen ze dat? Wel, ze hebben 5 miljoen 
actieve klanten die niet alleen DVD’s huren, maar Netflix vervol-
gens ook vertellen of  ze hem leuk vonden of  niet – dit doen ze door 
de film op een schaal van 1 tot 5 in te delen. Op deze manier verza-
melt Netflix elke dag 2 miljoen nieuwe ratings. Sinds 1997 hebben 
ze 1,4 miljard ratings verzameld. Bovendien houdt het bedrijf  een 
database bij met karakteristieken van de ongeveer 70.000 films die 
ze bezitten; waaronder het genre, hoofdrolspelers, regisseur en de 
premièredatum. Vervolgens analyseren ze hun data elke dag met 
een stel krachtige data mining-algoritmen om hun klanten elke dag 
zo goed mogelijke aanbevelingen te kunnen doen – één miljard per 
dag. Hoe nauwkeuriger hun aanbevelingen zijn, hoe tevredener 
klanten ze hebben en hoe meer DVD’s ze verhuren. Hoe meer 
feedback ze krijgen, des te betere aanbevelingen kunnen ze doen. 
Zo simpel is het. Een echte perpetuum mobile. Het hele ratingsysteem 
heet Cinematch.3 

Hoewel de aanbevelingen die Netflix maakt al zeer goed zijn, wil 
het bedrijf  natuurlijk graag weten of  hun algoritmen nog verbe-
terd kunnen worden. In plaats van hulp in te schakelen van data 
mining-experts, heeft Netflix simpelweg 100 miljoen ratings op in-
ternet gezet en $1.000.000 uitgeloofd voor de eerste persoon (of  
team) wat erin slaagt hun oorspronkelijke ratingsysteem met min-
stens 10% (in nauwkeurigheid) te overtreffen. Aan deze oproep is 
massaal gehoor gegeven. Binnen vier maanden (de competitie is in 
oktober 2006 van start gegaan) hebben zich meer dan 15.000 teams 
aangemeld. Het beste resultaat tot dusver (daterend van 31 januari 
2007) is een verbetering van 6.75%, dus de hoofdprijs wacht nog 
steeds op een winnaar! Misschien iets voor jou? Ga naar 
www.netflixprize.com en check it out! ø

• [1] Cahill, M. H., Lambert, D., Pinheiro, J. C. and Sun, D. X. (2000). 
Detecting fraud in the real world, Technical report, Bell Labs, Lucent Techno-
logies. http://citeseer.ist.psu.edu/cahill00detecting.html   
• [2] Traffic Planing and Logistic. The Special Theme of  the ERCIM News 
68,  January, 2007. http://ercim-news.ercim.org/images/stories/EN68/
EN68.pdf
• [3] Linden, G., Smith, B. and York, J. (2003). Amazon.com Recommenda-
tions. Item-to-Item Collaborative Filtering. 
http://www.win.tue.nl/~laroyo/2L340/resources/Amazon-Recommenda-
tions.pdf

3. Je kunt meer te weten komen over Cinematch door naar 
http://blog.recommenders06.com/?p=35 te surfen en te kijken naar 
de presentatie van Jim Bennet – de hoofdfiguur achter het hele 
systeem. Ook kun je een blik werpen op een korte klassieker over 
het aanbevelingssysteem van Amazon.com, zie artikel [3].
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De goede reputatie van re-
commender systems heeft 
ertoe geleid dat populaire 
websites als Amazon (http://
www.amazon.com) en Inter-
net Movie Database (http://
www.imdb.com) deze syste-
men hebben geïntegreerd in 
hun websites. De potentie 
van recommender systemen 
wordt nog eens benadrukt 
door het feit dat NetFlix een 
competitie (http://www.net-
flixprize.com) is begonnen met een prijs van $1,000,000, waar-
bij het doel een verbetering is van tenminste tien procent ten 
opzichte van het huidige algoritme, dat klanten DVD’s te huur 
aanbiedt die dicht bij hun interesse liggen. 
 De term recommender systems werd in 1997 voorgesteld 
door Resnick en Varian, die stelden dat deze een manier waren 
om aanbevelingen van mensen te verzamelen en door te spe-
len naar andere 
mensen. In an-
dere woorden, 
de consument 
werd een plat-
form geboden 
waarop ze een 
waardering kon-
den geven aan 
bepaalde items, 
zoals boeken, 
zodat deze later 
konden worden 
verzameld en 
gebruikt om andere mensen een aanbeveling te doen. Een goed 
voorbeeld daarbij is de website van Amazon, waarop boeken, 
maar ook andere producten worden verkocht. Wanneer de con-
sument een product koopt, wordt dit opgeslagen in de database 
van Amazon. Op deze manier krijgt Amazon dus een goed idee 
wat de klant koopt en interessant vindt, en kan die informatie 
ook gebruiken om ander klanten mee te adviseren. Dit gebeurt 
nu in de vorm van een blokje met interessante producten on-
deraan de pagina, aangeduid met ”customers who bought this 
item also bought”. Ik vertel verderop wat de redenen voor het 
gebruik van een recommender system kunnen zijn, maar eerst 
laat ik even in het kort zien hoe de techniek achter een dergelijk 
systeem werkt. 

Techniek
Er zijn verschillende manieren om items 
aan te bevelen aan klanten. De meest 
noemenswaardige manieren zijn content-
based recommendation, collaborative fil-
tering en demographic filtering, die zowel 
afzonderlijk van elkaar als gecombineerd 
zijn te gebruiken. Content-based filtering 
gebeurt op basis van information retrieval-
technieken. Information retrieval houdt in 
dat je zoekt naar één of meerdere docu-
menten die jouw zoekterm bevatten. Een 
voorbeeld hiervan is een zoekmachine, 

waarbij je zoekt naar een document (lees: website) dat jouw 
zoekterm bevat. 
  Collaborative Filtering, wellicht de meest interessante van de 
drie, houdt in dat je waarderingen die mensen aan producten 
geven (zowel expliciet als impliciet1) in een ‘ratings matrix’ 
stopt, waarbij elke regel een klant voorstelt, en elke kolom een 
item voorstelt. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 1.

Je kunt dan regels 
gaan vergelijken door 
middel van een k-ne-
arest neighbor-tech-
niek, wat inhoudt dat 
je kijkt welke andere 
klanten het meest 
overeenkomen met de 
klant die op dat mo-
ment op jouw web-
site zit. De items die 
de huidige klant niet 
heeft bezocht, maar 

vergelijkbare klanten wel, zou je dan kunnen aanbevelen.
Demographic Filtering is een techniek die minder vaak wordt 
gebruikt, omdat je daarbij afhankelijk bent van informatie die 
de gebruiker over zichzelf prijsgeeft, zoals leeftijd, geslacht 
en beroep. Je gebruikt deze informatie om gebruikers te ver-
gelijken. Je zou dan kunnen denken aan clustering. Clustering 
houdt in dat je de klanten gaat classificeren. Je gaat ze dus in 
groepen samenbrengen, waarbij de klanten in die groepen op 
de een of andere manier met elkaar verbonden zijn, hetzij door 
leeftijd, of door beroep, maar dat hangt sterk af van het product 

De kracht van recommender systems
Rory Sie, AI masterstudent aan de VU
(rllsie@few.vu.nl)

Recommender systems - in het Nederlands 
vertaald: aanbevelingssystemen, maar we 
gebruiken toch de Engelse term – hebben 
de laatste jaren getoond dat ze van grote 
waarde kunnen zijn voor bedrijven die 
hun producten aan consumenten willen 
aanbieden. Zo’n product kan een boek of  
film zijn, maar eigenlijk kan het elk soort 
verkoopbaar product zijn. De kracht van 
recommender systems wordt onderkend 
door grote bedrijven, maar wat zijn het 
eigenlijk? En mogelijk veel belangrijker: 
voor wie en waarom kunnen ze van waarde 
zijn?

1. Expliciete waardering van items kan zijn in de vorm van cijfers 
geven aan een product, terwijl impliciete waardering inhoudt dat je 
bijhoudt wat een klant heeft gekocht, of welke pagina’s hij binnen 
jouw website heeft bezocht.

Figuur 1.  Een zogeheten ‘ratings matrix’ (uit [Sarwar2001])



11

De Connectie
nummer 4, jaargang 2, April 2007

dat je wilt aanbieden.

De kracht
Nu we de techniek globaal hebben beschreven, kunnen we den-
ken aan toepassingen van recommender systems, want waarom 
zouden we ze eigenlijk willen gebruiken? Mocht je achter de 
computer zitten tijdens het lezen van dit artikel, wat mij niet 
onwaarschijnlijk lijkt, dan heb je misschien al hebben gekeken 
op de websites van Amazon en NetFlix. Wat je daarbij opvalt 
is dat beide websites een immens grote keuze aan producten 
hebben. Amazon verkoopt bijna alle soorten producten die je 
mogelijk zou willen hebben, NetFlix biedt je de keuze uit meer 
dan 70.000 te huren DVD titels in de Verenigde Staten. Het 
probleem is dat je van de klant niet kunt verwachten dat ze 
even tienduizenden items gaan doorzoeken. Wat doe je dan? 
Je biedt je items aan in categorieën. In tegenstelling tot wat 
veel andere, kleinere bedrijven doen, hebben Netflix en Ama-
zon naast die categorisatie, gekozen voor een recommender 
system. Kort gezegd bieden ze de klant een gepersonaliseerde 
website aan, waarbij de klant door het systeem een kleine set 
met interessante items aangeboden krijgt die van tevoren uit 
een veel grotere keuze gefilterd zijn. Deze items zijn gebaseerd 
op de waarderingen of het surfgedrag van de gebruiker zelf, en 
zijn dus vrij betrouwbaar. Om het idee van gepersonaliseerde 
websites te ondersteunen, een quote van Jeff Bezos, CEO van 
Amazon.com: “If I have 3 million customers on the Web, I 
should have 3 million stores on the Web.”
 Waar het op neerkomt, is dat je niet meer één website hebt 
voor meerdere gebruikers, maar dat je nu opeens websites hebt 
voor elke gebruiker apart, want iedere gebruiker krijgt in eerste 
instantie alleen maar voor zijn of haar interesse relevante items 
te zien. Dit heeft een aantal voordelen (Schafer, 1999):

• Gebruikers zijn eerder geneigd om iets te kopen, omdat ze 
beter geadviseerd worden en geassisteerd worden in het zoeken 
naar producten op je website. Dus waar ze eerder alleen op je 
website kwamen voor informatie en weer weggingen, zullen ze 
met een recommender system sneller een product kopen, wat 
natuurlijk het uiteindelijke doel is.

• Wanneer je een recommender system gebruikt, kun je ver-
bindingen leggen naar andere producten, zodat mensen die een 
bepaald product vinden, niet alleen het product zelf zien, maar 
ook producten die daar op de een of andere manier mee te ma-
ken hebben. Je probeert er dus voor te zorgen dat ze meerdere 
producten per keer kopen.
• Gebruikers krijgen meer vertrouwen in je website, omdat je 
in eerste instantie alleen maar content aanbiedt die voor hen 
relevant zijn. Ze komen dus vaker terug naar je website, omdat 
jouw website biedt waar zij naar op zoek zijn. Daarnaast kun je 
gebruikers met elkaar in contact brengen. Hierdoor leren men-
sen gelijkgestemden kennen en zullen ze ook weer vaker naar 
je website terugkeren, omdat ze nu een ‘band’ met de website 
hebben, althans, met andere gebruikers op dezelfde website. 

Mogelijke toepassingen van recommender systems zijn dan 
ook websites waarbij relatief veel informatie wordt getoond 
aan de gebruiker, terwijl misschien maar een klein deel daar-
van geschikt is voor de gebruiker. Hierbij kun je denken aan 
websites waar iets verkocht wordt (bijvoorbeeld je eigen web-
winkel) of websites waar het belangrijk is dat mensen maar een 
klein deel van lezen, zoals nieuwssites, maar ook sites waar 
een overzicht op staat van concurrerende goederen of diensten, 
zoals restaurants, autogarages, televisieprogramma’s, noem het 
maar op. Er is dus nog een grote markt om te veroveren. ø

Referenties:
• [Sarwar2001] B. Sarwar, G. Karypis, J. Konstan, and J. 
Riedl. Item-based collaborative filtering recommendation al-
gorithms. Proceedings of the tenth international conference on 
World Wide Web, pages 285–295, 2001
• [Schafer1999] J.B. Schafer, J. Konstan, and J. Riedl. Recom-
mender systems in e-commerce. Proceedings of the 1st ACM 
conference on Electronic commerce, pages 158–166, 1999
• Link: Houd de website www.nerdhouse.nl in de gaten voor 
meer informatie.**

De kracht van recommender systems

Rory Sie is een Masterstudent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeert Kunstmatige Intelligentie 
met als specialisatie Knowledge Technology and Intelligent Internet Applications, waarbij zijn interesse uit-
gaat naar intelligente systemen op het web. Hij loopt op dit moment dan ook zijn stage bij een bedrijf dat 
naast financieel nieuws en artikelen, ook trainingen en cursussen aanbiedt op haar website. Hij zal een  
recommender system bouwen om trainingen en cursussen aan te bieden op basis van het surfgedrag van 
ruim 31.000 bezoekers op de website. Over een paar maanden, wanneer hij zijn studie heeft afgerond, wil 
hij zijn eigen bedrijf starten op het gebied van deze, maar ook andere intelligente systemen op het web.
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Positronische robots
De wetten van Asimov zijn 
bedoeld voor zogenaamde 
positronische robots. Dit zijn 
robots die beschikken over 
een eigen bewustzijn. De 
wetten zijn dus al even-
min van toepassing op he-
dendaagse robots, die een 
dergelijk niveau van intel-
ligentie nog niet hebben 
gereikt. Dat deze positroni-
sche robots nog steeds niet 
bestaan betekent niet dat 
er daarom ook minder over 
hun eventuele invloed op de 
mensheid wordt gespecu-
leerd. Volgens vele meer en 
minder gerenommeerde AI-onderzoekers is deze discussie zeer 
relevant voor de (nabije) toekomst van de mens. Want het zal 
niet lang meer duren, zo denken zij, voordat er daadwerkelijk 
robots met zulke complexe cognitieve functies zullen worden 
gefabriceerd.

Dit soort van voorspellingen, over het in de nabije toekomst 
ontstaan van zelfbewuste robots, worden al sinds de jaren ’60 
veelvuldig door mensen werkzaam in en rondom de AI ge-
maakt. Zo was het idee achter de HAL9000 supercomputer in 
Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey, dat complexe mense-
lijke vaardigheden zoals het verstaan, interpreteren en spreken 
van natuurlijke taal (en zelfs liplezen) in het jaar 2001 geheel 
door computers zouden worden beheerst. Overigens waren 
niet alle vaardigheden van HAL louter overmoedige fantasie- 
ën, want enige andere van zijn eigenschappen zijn inmiddels 
wel gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het schaken. Ook zijn er 
bepaalde eigenschappen, zoals gezichtsherkenning, die in ieder 
geval gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Maar de meest opmerkelijke 
eigenschap van HAL is wel dat hij emoties bezat. Deze kwamen 
tot uiting toen hij langzaam werd uitgeschakeld en bang was: “I 
am afraid, Dave.”

Sterke en zwakke AI
Deze positie, dat er in de toekomst robots kunnen worden 
ontwikkeld die zoiets als een zelfbewustzijn bezitten, kan men 
vereenzelvigen met de gedachte van strong AI, waarin geclaimd 
wordt dat het onderzoek in de AI tot artefacten met echte intel-
ligentie kan leiden. Alle aspecten van de menselijke geest zou-
den volgens dit idee in een kunstmatige entiteit na te maken 
zijn. De gedachte dat alle denkprocessen bestaan uit mechani-

sche processen is natuurlijk al veel ouder 
en vindt haar oorsprong in het materia-
lisme en corpuscularisme1 van zeventiende-
eeuwse natuurfilosofen zoals Francis Ba-
con en Thomas Hobbes.

Tegenover deze ‘sterke’ visie staat het idee 
van de zogenaamde weak AI, volgens de-
welke AI-technieken enkel tot simulaties 
van cognitieve processen van de mens kun-
nen leiden. De aldus vervaardigde entitei-
ten bezitten zelf  geen bewustzijn. Indien 
de zogenaamde ‘zwakke’ visie van AI juist 
is, zullen er nooit positronische robots à la 
Asimov ontstaan. Zijn de wetten van Asi-
mov dan geheel nutteloos indien het sterke 
programma onjuist blijkt te zijn, en robots 
dus nooit over een bewustzijn zullen kun-

nen beschikken? In het geheel niet. Ook al beperkt Asimov in 
zijn verhaal de toepassing van de wetten op positronische ro-
bots, het is toch zeer goed denkbaar dat deze regels in niet-
bewuste robots worden opgenomen om de gevolgen van even-
tuele fouten in hun programmatuur te kunnen beperken. Een 
niet-bewuste robot die een fout maakt kan namelijk op dezelfde 
wijze ongewenst gedag veroorzaken als een bewuste robot die 
naar eigen inzicht handelt.

Singulariteit
Laten we eens verder ingaan op de claims van enige aanhan-
gers van de ‘sterke’ visie van AI. Dit is immers de variant waar-
op de wetten van Asimov origineel gericht waren. Op dit mo-
ment zijn er nog niet veel aanwijzingen dat het ooit mogelijk zal 
zijn om daadwerkelijk positronische robots te vervaardigen. Er 
zijn veel onderzoekers die echter claimen dat de ontwikkeling 
van een zelf-bewuste robot op korte termijn zal worden gere-
aliseerd. Zij gaan vaak nog verder, door aan te geven dat deze 
robots de mens uiteindelijk qua intelligentie zullen voorbijstre-
ven. Het bewijs voor deze voorspelling halen zij uit bepaalde 
wetmatigheden die aan technologisch onderzoek ten grondslag 
zouden moeten liggen. Ze voorzien in de nabije toekomst een 
punt waarop de robot de mens zal gaan ‘inhalen’. Dit punt 
wordt aangeduid met de term ‘singulariteit’. Een van de meest 
fervente publicisten aangaande het idee van de singulariteit is 
Raymond Kurzweil. In zijn in 2005 gepubliceerde boek The 
Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, beschrijft Kur-

In het jaar van onze Heer 1941, waarin de Twee-
de Wereldoorlog de vrije wereld in haar greep 
hield en in Duitsland de eerste concentratie-
kampen in gebruik werden genomen, beschreef  
Isaac Asimov de drie wetten waar robots zich 
aan zouden moeten houden om het bestaan van 
de menselijke soort veilig te kunnen stellen. De 
drie wetten kwamen voor in het verhaal ‘Runa-
round’, wat in 1942 verscheen in het tijdschrift 
Astounding Science Fiction. Men zou denken 
dat ten tijde van het verschijnen van dit verhaal 
nijpendere ethische kwesties denkbaar waren, 
zeker gezien het feit dat er nog helemaal geen 
robots waren waarvoor deze wetten bedoeld 
zouden kunnen zijn geweest. Wat dreef  Asimov 
ertoe om zich te verdiepen in de morele wetten 
van entiteiten die op dat moment niet eens be-
stonden? Waarom richtte hij zich op het niet-be-
staande; het fictieve?

Verbetert de wereld met AI?
Wouter Beek, Master of  Logic student aan de UvA
(wbeek@science.uva.nl)

1. Volgens het corpuscularisme komen de verschillende stoffen 
voort uit het aantal, de beweging en de positie van de primaire 
deeltjes: de corpuscules (red.)
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zweil de zogenaamde ‘Law of  Accelerating Returns’. De wet 
stelt dat de technologische vooruitgang een exponentiële groei 
doormaakt. Wanneer de technologische ontwikkelingen elkaar 
steeds sneller zullen opvolgen, zal er uiteindelijk een punt ko-
men waarop de techniek ver genoeg is om een positronische 
robot te ontwikkelen. Dit is dan het moment van de singulari-
teit. Daarna zullen deze robots zich echter blijven doorontwik-
kelen; hun intelligentie zal dan al zeer spoedig die van de mens 
overstijgen en overschaduwen. Deze wet wordt door Kurzweil 
ondersteund met de wet van Moore die stelt dat de complexi-
teit van geïntegreerde halfgeleider-circuits exponentieel groeit. 
Het karakter van exponentiële groei zou ons er dan toe moeten 
brengen om snel de wetten van Asimov te implementeren, want 
het ogenblik van de singulariteit staat voor de deur. Kurzweil 
interpoleert de groei van technologische kennis en komt dan uit 
in het jaar 2045, wat toch redelijk binnenkort is. (In het scena-
rio van de singulariteit zouden de wetten van Asimov overigens 
misschien niet eens meer zinvol zijn. Dit aangezien de cognitie 
van de machine die van de mens op zulk een exorbitante wijze 
zal voorbijstreven dat het in staat zal zijn om toepassingen van 
deze wetten te bedenken waarop de mens nooit zou kunnen 
anticiperen.)

Moore’s Law
Maar laten we eens wat beter kijken naar de wet van Moore, 
die aan Kurzweil’s wet ten grondslag ligt. Deze wet is gebaseerd 
op een aantal uitspraken van Gordon Moore (mede-oprichter 
van Intel). Op verschillende momenten in zijn carrière heeft hij 
verschillende (onzorgvuldig gedefinieerde) claims aangaande 
de exponentiële groei van de complexiteit van geïntegreerde 
circuits gemaakt. Deze prognoses baseerde hij op de door hem 
gemaakte observatie dat er voorlopig geen principiële belem-
meringen waren die het plaatsen van meerdere componenten 
op hetzelfde processor-oppervlak zouden kunnen belemme-
ren. Naarmate Moore’s Law in haar onduidelijke vorm meer 
bekendheid verwierf, werd de wet op nog meer verschillende 
wijzen geïnterpreteerd. Zij zou ook op gaan voor de omvang 
van harde schijven, geheugenmodules en het aantal pixels in 
vergelijking met de prijs van beeldschermen.2  Van belang bij 
al deze uiteenlopende wetten van Moore is dat de exponentiële 
toename enkel mogelijk is wanneer er voorlopig geen princi-
piële belemmeringen zijn die de toename in capaciteit tegen-
houden. Zulke principiële belemmeringen zijn op langere duur 
echter zeer reëel, aangezien er een duidelijke limiet is aan de 
mogelijke transistor-grootte, die niet voorbij de grootte van een 
atoom kan gaan (zoals door Moore zelf  geobserveerd).

Kurzweil volgt echter een geheel andere redeneertrant. Volgens 
hem zal er tegen de tijd dat een fundamentele limiet wordt be-
reikt een nieuwe technologie worden uitgevonden die de expo-
nentiële groei mogelijk blijft maken. Daar waar de gedachte 
van Moore nog was dat een exponentiële groei kon optreden 
door de afwezigheid van nabije limieten, is de gedachte van 
Kurzweil precies de tegenovergestelde: doordat exponentiële 
groei moet plaatsvinden zullen eventuele limieten worden over-
wonnen. Het is niet duidelijk waarom er altijd sprake moet zijn 
van een ongelimiteerde exponentiële groei. En zelfs wanneer 
de groei van technologische ontwikkelingen exponentieel blijft 
toenemen, dan is het toch nog geheel onduidelijk waarom een 
louter kwantitatieve groei automatisch aanleiding zou moeten 
geven tot kwalitatieve verschillen in de cognitieve capaciteiten 
van robots. Er zijn al een heleboel gebieden waarop de AI de 
cognitieve capaciteiten van de mens voorbijstreeft, denk bij-
voorbeeld aan schaken en rekenen. Wanneer de technologische 
ontwikkelingen toenemen zullen robots nog sneller berekenin-
gen kunnen maken en nog beter kunnen schaken. Maar of  ze 
daarmee ook het gebied van het zelfbewustzijn binnentreden is 
zeer onwaarschijnlijk.

Calculus van de ethiek
Zullen robots dan nooit bovenmenselijk worden? Het ligt erg 
aan de definitie van ‘bovenmenselijk’. Indien het alleen om 
de rekenkundige facetten van het denken gaat, is de zaak snel 
besloten: machines zijn in dit opzicht superieur aan de mens. 
Hetzelfde geldt voor andere deelgebieden van de cognitie waar 
AI-technieken met succes zijn toegepast, zoals in het bovenge-
noemde schaken, maar ook in het vervaardigen van logistieke 
planningen en het assembleren van auto’s. Wanneer de boven-
menselijke intelligentie van de robot zich nog tot enige andere 
gebieden zou uitstrekken, zoals het bewijzen van wiskundige 
stellingen (iets wat overigens al steeds meer aan het gebeuren 
is), blijft de relatie tussen mens en machine vrijwel onveranderd. 
Het verschil gaat pas optreden wanneer machines in staat zijn 
om bovenmenselijke intelligentie te bereiken in gebieden die 
met politieke, sociale en ethische keuzes te maken hebben. We 
hebben het hier dan over wat ik het handelingsgerichte den-
ken zou willen noemen. De essentie van het handelingsgerichte 
denken bestaat uit een vorm van cognitie die veel minder mak-
kelijk in regels lijkt te vatten dan de zonet besproken processen. 
Het is wellicht ook geen toeval dat er geen uitgebreid formeel 
vakgebied bestaat dat zich bezighoudt met politieke beslissin-
gen. Er is geen standaard-calculus voor ethisch handelen. Er 
bestaan weliswaar verschillende deontisch logische systemen3, 
maar deze berusten op een groot aantal intuïties omtrent wat 
wel en niet een ethische aanname mag heten en welke zaken 
wel en niet wenselijk afleidbaar zijn. Je zou kunnen zeggen dat 

Verbetert de wereld met AI?

3. De deontische logica houdt zich bezig met verplichtingen, per-
missies en gerelateerde concepten. (Red.)

2. Voor een historisch overzicht van de ontwikkeling van deze 
misinterpretaties van de Wet van Moore, zie het artikel ‘The Lives 
and Death of Moore’s Law’ van Ikka Tuomi. (Online beschikbaar op 
http://www.firstmonday.org/issues/issue7_11/tuomi/)
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een ethische theorie een ethisch gevoel vooronderstelt bij de-
gene die de ethische theorie opstelt en aanwendt. Wanneer de 
machine zou komen te beschikken over handelingsgerichte cog-
nitieve vaardigheden, zou het ook beschikken over een aantal 
eigenschappen die traditioneel niet in computersystemen kun-
nen worden aangetroffen. Schaalvergroting alleen brengt deze 
cognitieve functies waarschijnlijk niet tot stand. Meer geheugen 
of  meer rekenkracht kan zulke lastige redeneerprocessen uiter-
aard ondersteunen en tot dienst zijn, maar zij lijken hier echter 
geen volledige basis voor te vormen.  Wat een machine nodig 
lijkt te hebben om handelingsgerichte cognitieve activiteiten te 
voltrekken is een bepaalde houding, bepaalde overtuigingen, 
een bepaalde levenswijze; een dispositie om te handelen. Een 
intuïtie van wat goed en slecht is, wat wenselijk is en wat niet. 
Pas wanneer deze set van basisvoorwaarden in min of  meer 
heldere mate is gedefinieerd,  kan een calculus de overbrugging 
tussen het doel en de huidige toestand bewerkstelligen.

Het materialisme en corpuscularisme hebben een calculerende 
denkrichting tot stand gebracht die de niet direct tot de natuur 
te herleiden aspecten van het leven, voorheen in de scholastieke 
traditie nog nauw verbonden met de dagelijkse wetenschaps-
beoefening, heeft afgezonderd van de natuurwetenschappelijke 
praktijk. Het is daarom niet toevallig dat juist de handelings-
gerichte deelgebieden van de cognitie in de moderne weten-
schapsbeoefening onbehandeld blijven. Het is de aanname 
dat alle vormen van cognitie, dus ook het handelingsgerichte 
denken, uit mechanische operaties zouden bestaan, die de 
denkbeelden van de sterke AI en de singulariteit ondersteu-
nen. Wanneer dit het geval zou zijn en het handelingsgerichte 
denken daadwerkelijk uit louter mechanische bewegingen zou 
bestaan, dan zou de toenemende kracht van computationele 
apparatuur ons toch een toenemend inzicht in ons handelings-
gerichte denken moeten verschaffen? Dit is echter niet het ge-
val. Ons ethisch bewustzijn is nog niet verruimd door betere 
kennis omtrent computationaliteit, of  door de beschikbaarheid 
van geavanceerdere apparatuur. In de geschiedenis van de AI is 
misschien niet één techniek aan te wijzen die ons meer inzicht 
in het ethisch handelen heeft gegeven. Het is derhalve zeer 
onwaarschijnlijk dat er een essentieel verband bestaat tussen 
technologische vooruitgang en ethische vooruitgang. Want als 
het verband er zou zijn, dan zou het ook zichtbaar moeten zijn. 
Om ons heen zien we echter dat de techniek vooruitgang boekt, 
terwijl de ethiek op gelijk niveau achterblijft.

Indien de aanhangers van ideeën zoals ‘sterke AI’ en ‘singula-
riteit’ daadwerkelijk een menselijke of  bovenmenselijke robot 
willen creëren, zouden zij zich dan ook beter op een formele 
theorie van de ethiek kunnen richten in plaats van de verdere 
exponentiële groei van computatie na te streven. ø

Vrijdag 20 april 2007
[L.E.J. Brouwer Colloquium]
20 April a.s. organiseert de OZSL in samenwerking met de 
VvL en de Heyting Stichting een colloquium over het leven 
en werk van L.E.J. Brouwer. Brouwer wordt gezien als de 
stichter van de stroming binnen de wiskunde en logika die 
bekend is onder de naam intuïtionisme.
Voor meer informatie: http://ozsl.uu.nl/brouwer/

Dinsdag 8 mei 2007
[Imaging & Genetics in Cognition] 
8 tot 11 mei zal in Amsterdam het congres “Integrating 
Imaging and Genetics in Cognitive Research” gehouden 
worden. Internationaal bekende wetenschappers zullen 
daar hun nieuwste onderzoeksresultaten presenteren op het 
gebied van brain imaging en genetica. 
Voor meer informatie: http://www.imaginggenetics.org/

Vrijdag 1 juni 2007
[Symposium: ‘Logic and Cognition’]
Op vrijdag 1 juni 2007 zal in Groningen een symposium 
over logica en cognitie plaatsvinden. Verschillende 
sprekers zullen het deze dag onder andere hebben over 
logisch redeneren in het brein, formele modellen voor 
taalverwerving en representaties in robotica.

Donderdag 14 juni 2007
[Symposium: ‘P=NP?’]
Het jaarlijkse symposium van USCKI Incognito zal dit 
jaar over de beroemde vraag “P = NP” gaan. Verschillende 
sprekers zullen op de diepere betekenis van deze 
fundamentele vraag ingaan en interessante toepassingen 
laten zien van hoe de logische complexiteit van een 
probleem juist een voordeel kan zijn. 
Voor meer informatie: http://symposium.uscki.nl/

Vrijdag 22 juni 2007
[Student Conference]
De nieuwe Nederlandse Studenten Vereniging voor 
KI (NSVKI) organiseert op 22 juni in Nijmegen een 
conferentie, waarbij studenten hun eigen werk kunnen 
presenteren aan mede-studenten. De deadline voor het 
insturen van artikelen is 1 mei 2007. 
Voor meer informatie: http://www.nsvki.nl/sc

Ook een agendapunt voor De Connectie?
Mail ons!
redactie@connectie.org
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Promotieonderzoek bij CKI
Coert van Gemeren, Masterstudent CAI aan de Universiteit Utrecht
(coert.vangemeren@phil.uu.nl)

CKI bestaat al een heel behoorlijke tijd, sinds 1988 
om precies te zijn. Dat betekent onder andere dat 
de studie zich sinds vorig jaar volwassen mag 
noemen. En hoewel die volwassenheid onder 
meer wordt getoond door internationaal ge-
reputeerd onderzoek dat door afgestudeerde 
CKI’ers wordt gedaan bij de aan CKI 
meewerkende groepen, was er helaas erg 
weinig onderzoek waaraan meerdere par-
ticiperende groepen tezamen meewerkten. 
Helaas, omdat een van de eigenschappen 
die CKI nu juist zo bijzonder maakt, is dat de 
studie wordt georganiseerd door onderzoeks-
groepen van de faculteiten Wijsbegeerte, Lette-
ren, Informatica en Sociale Wetenschappen. Dit 
levert breed georiënteerde studenten op, die goed uit 
de voeten kunnen in de academische wereld, wat zich uit in 
het opvallend hoge percentage CKI’ers die na hun studie het 
onderzoek in gaan. Ze doen dit met succes zowel binnen als 
buiten de genoemde groepen. Om het gezamenlijke karakter 
van CKI te benadrukken, en om de zichtbaarheid hiervan bij 
de studenten te bevorderen, vond men dat er CKI/AIO-onder-
zoek georganiseerd moest worden waarbij aan een onderzoek 
meerdere groepen actief  zouden meewerken.

Een aantal onderzoeken werd ingediend en een voor de ge-
legenheid in het leven geroepen selectiecommissie bestaande 
uit afgevaardigden van de verschillende meewerkende facul-
teiten en een CKI-student in de persoon van mijzelf, bekeek 
de ingediende onderzoeksvoorstellen. Hierbij werd met name 
getoetst of  in de voorstellen aan de genoemde voorwaarden 
werd voldaan. Concreet hield dit in dat de onderzoeken wa-
ren bedacht en uitgewerkt door duo’s van CKI-kerndocenten 
uit de verschillende onderzoeksgroepen. Uiteindelijk keurde de 
commissie vier voorstellen goed, waarmee inmiddels vier jonge 
onderzoekers van start zijn gegaan. Door te kiezen voor deze 
opzet zijn er een aantal interessante combinaties ontstaan.

Het eerste onderzoek, getiteld: “Representing and modeling 
the visual world: A multi-scale neurocomputational approach”, 
is opgezet door CKI-kerndocenten Ignace Hooge en Marco 
Wiering van respectievelijk de faculteiten sociale wetenschap-
pen (onderzoeksgroep Psychonomie) en informatica (onder-
zoeksgroep Intelligent Systems). Het uiteindelijke doel van 
dit onderzoek is menselijk visueel zoekgedrag en menselijke 
zoekstrategieën te modelleren, waarmee machine vision tech-

nieken voor objectherkenning en -detectie verbeterd kun-
nen worden.”

“Logical Models for the Dynamics of  Motivational 
Attitudes” is een onderzoek dat is opgezet door in-
formaticus Jan Broersen (onderzoeksgroep Intelli-
gent Systems) en filosoof  Rosja Mastop (Wijsbe-
geerte). Dit onderzoek heeft als doel de dynamiek 

van motieven, zoals verlangens, intenties en gebon-
denheid, te modelleren. Men wil erachter komen 
welke logische modellen het beste bruikbaar zijn om 
deze houdingen formeel te beschrijven, en welke lo-
gische eigenschappen specifiek voor de dynamiek 
van die motieven in aanmerking komen.

Het derde onderzoek is opgezet door logicus Vincent 
van Oostrom (Wijsbegeerte) en taalkundige Michael Moortgat 
(Letteren, onderzoeksgroep UiL-OTS). Hun onderzoek is geti-
teld “Grammars, terms and types”. Dit onderzoek komt voort 
uit reeds bestaand onderzoek en is onderdeel van een groter 
project dat samen met de Universiteit van Nancy wordt ge-
daan. Het specifieke CKI-gedeelte heeft als uiteindelijke doel 
een zo compleet mogelijke formele beschrijving te geven van 
natuurlijke taal. Deze formele beschrijving is alleen niet op-
gebouwd via klassieke regel gebaseerde grammatica’s, maar 
in plaats daarvan via categoriale grammatica’s. Dit houdt in 
dat de natuurlijke taal opgebouwd en gecontroleerd wordt met 
behulp van bewijsnetten voor zogenaamde symmetrische Lam-
bek calculus.1

Het laatste onderzoek dat begin dit jaar van start ging is opgezet 
door taalkundige Henriëtte de Swart (Letteren) en logicus Her-
man Hendriks (Wijsbegeerte). CKI Master Marieke Schouw-
stra is met dit onderzoek, genaamd “Temporality over Time”, 
net van start gegaan. Over dit onderzoek zal ik verder niet veel 
verklappen omdat Marieke je op de volgende twee pagina’s zelf  
uitgebreid zal uitleggen wat dit onderzoek inhoudt. ø

1. Lambek calculus kan worden beschreven als een intuïtionisti-
sche vorm van het gebruik van logische implicaties, met een aantal 
restricties op de boekhoudingsregels voor de aannames die in de 
afleidingen worden gebruikt. (Uit Gamut, 1991: “Logic, language 
and meaning. Volume 2, Intensional Logic and Logical Grammar”). 
De symmetrische vorm is een uitbreiding die mede is bedacht door 
Moortgat, en houdt in dat er vrij gewisseld mag worden tussen het 
perspectief van splitsing en fusie van de grammaticale composities.
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Wanneer we meer te weten 
willen komen over mense-
lijke intelligentie is het een 
goed idee om te kijken naar 
taal. Taal wordt immers ge-
zien als de belangrijkste ei-
genschap die ons, mensen, 
onderscheidt van dieren. Als 
we meer te weten zouden 
kunnen komen over hoe taal 
zich heeft kunnen ontwikkelen bij mensen, komen we daarmee 
meer te weten over hoe de mens geworden is zoals hij nu is. Bo-
vendien: als we kunnen reconstrueren hoe de mens zich van een 
niet-talig dier naar de talige mens heeft kunnen evolueren, ko-
men we daarbij meer te weten over de relatie tussen taal en cog-
nitie. Maar onderzoek naar het ontstaan van taal is erg moeilijk. 
Terwijl er 
veel facto-
ren heb-
ben mee-
gespeeld 
in het ontstaansproces, zijn er maar weinig archeologische 
vondsten die ons waardevolle aanwijzingen geven. Wat we wél 
tot onze beschikking hebben, is de taal zoals wij die nu hebben, 
en op taal lijkende verschijnselen bij dieren. 

Taal en tijd
Het doel van mijn onderzoek is het maken van een reconstructie 
van het ontstaan en de ontwikkeling van taal. Niet van de gehe-
le taal, maar van een aspect van taal: temporaliteit. In onze taal 
kunnen we op allerlei manieren verwijzen naar verleden heden 
en toekomst. Maar niet alleen kunnen we verwijzen; we kunnen 
ook ingewikkelde constructies bouwen, waarin verschillende 
toestanden en  gebeurtenissen elkaar opvolgen en aanvullen. 
Dat doen we bijvoorbeeld als we een verhaal vertellen. 

Het volgende voorbeeld geeft aan hoe geavanceerd temporele 
uitingen in onze taal zijn1: 

 1. Max stood up. John greeted him.
 2. Max stood up. John had greeted him. 

Hier wordt met een subtiel verschil in taalgebruik een compleet 
andere situatie geschetst: de volgorde van de gebeurtenissen in 
zin 1 is precies het omgekeerde van die in zin 2. 

In mijn onderzoek wil ik proberen een beeld te vormen van 
hoe tijdsaanduidingen in taal zijn ontwikkeld tot het complexe 

1 Bron: Asher & Lascarides (1993).

systeem dat het nu is. Mijn onderzoek valt 
uiteen in twee delen. Allereerst wil ik gaan 
kijken naar de overgang van geen taal  naar 
hele simpele taal. Vervolgens wil ik onderzoe-
ken hoe heel simpel taalgebruik ontwikkeld 
kan zijn tot het geavanceerde taalsysteem 
dat we tegenwoordig hebben. 

Simpele taaluitingen
Om de overgang van ‘dier’ naar ‘mens’, 

van ‘natuur’ naar ‘cultuur’ te onderzoeken, ga ik kijken naar 
filosofische en biologische werken hierover. De filosoof  Gärden-
fors, bijvoorbeeld, schreef  een boek over pre-linguïstische cog-
nitie2. In zijn boek speelt representatie een belangrijke rol: de 
overgang van cued representation (representatie van objecten 
die direct beschikbaar of  aanwezig zijn) naar detached repre-

sentation (represen-
tatie van objecten 
die niet direct be-
schikbaar zijn) is 
volgens Gärdenfors 

een essentiële stap in de overgang van primitief  denken naar 
meer geavanceerd denken. 
 Omdat mijn onderzoek zich toespitst op het onstaan en de 
ontwikkeling van tijdsaanduidingen, zal ik vooral gaan kijken 
naar welke cognitieve vermogens er nodig zijn om over tijd te 
kunnen praten. In mijn onderzoek ga ik er bovendien vanuit 
dat taal niet plotseling maar zeer geleidelijk is ontstaan. Een 
van de aannames is daarbij dat veel cognitieve vermogens die 
nodig zijn om een taal te spreken al bij dieren aanwezig zijn. 
Daarom is onderzoek naar dierlijke cognitie van belang voor 
mijn onderzoek. 
 Het is wel duidelijk dat dieren geen temporeel complexe taal-
uitingen hebben. Maar sommige dieren beschikken wel degelijk 
over cognitieve vermogens die met planning te maken hebben. 
Deze vermogens zijn in kaart gebracht door onderzoekers als 
bijvoorbeeld Tomasello3.

Complexe taaluitingen
Om een beeld te krijgen van hoe tijdsaanduidingen eruit gezien 
kunnen hebben bij de eerste talen bij vroege menssoorten, ga ik 
taalkundig onderzoek doen. In de taalkunde was het ontstaan 
van taal lange tijd moeilijk bespreekbaar. Taal werd gezien als 
een uniek menselijke eigenschap die veel verschilt van dierlijke 
communicatie. Onderzoek doen naar de overgang van dier 
naar mens werd als weinig zinvol beschouwd.
 De laatste jaren gaat er echter steeds meer aandacht uit naar 

2 Zie Gärdenfors (2003).
3 Zie Tomasello (2001).

Marieke Schouwstra is sindskort afgestuurd 
CKI’er. Na haar studie is ze onder toeziend 
oog van CKI-kerndocenten Henriëtte 
Swart en Herman Hendriks begonnen aan 
haar promotieonderzoek, waarin ze de 
verbanden tussen tijd, taal en cognitie zal 
gaan bekijken. Marieke bijt hier van de 
vier CKI-AIO’s het spits af  en vertelt hoe de 
drie verschillende kernbegrippen van haar 
onderzoek bij elkaar komen.

Tijd, Taal en Cognitie
MSc. Marieke Schouwstra, AIO Universiteit Utrecht
(marieke.schouwstra@phil.uu.nl)

Veel cognitieve vermogens die nodig zijn om een taal 
te spreken lijken al bij dieren aanwezig te zijn.
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Tijd, Taal en Cognitie

de vraag hoe taal is ont-
staan en een paar jaar 
geleden werd een me-
thode geïntroduceerd die de windows approach wordt genoemd4.  
Binnen deze methode kijkt men naar beperkte taalsystemen 
en de ontwikkeling daarvan, om op basis daarvan conclusies 
te trekken over het ontstaan van taal. Een voorbeeld van een 
beperkt taalsysteem is de pidgin. Pidgins zijn zeer simpele talen 
die ontstaan wanneer mensen die verschillende talen spreken 
bij elkaar gezet worden, en een manier moeten vinden om met 
elkaar te communiceren. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij Afri-
kaanse slaven die naar Amerika werden gebracht. Pidgins heb-
ben een heel simpele grammaticale structuur, maar ontwikke-
len zich in de loop der jaren. In de windows approach bekijkt 
men pidgin-talen, en de manier waarop zij zich ontwikkelen, 
om vervolgens hypotheses op te stellen over hoe vroege taalvor-
men eruit gezien kunnen hebben.
 In mijn onderzoek zal ik resultaten van linguïstisch onderzoek 
binnen de windows approach verzamelen. Vervolgens wil ik die 
resultaten overzichtelijk maken en de volgende vragen beant-
woorden: Wat zijn de meest simpele taalstructuren die worden 
gebruikt voor tijdsaanduidingen? En hoe ontwikkelen die struc-
turen zich vervolgens? Dit overzichtelijk maken van de resulta-
ten zal ik doen op een manier die binnen de kunstmatige intel-
ligentie zeer gebruikelijk is: modelleren. Ik ga de linguïstische 
resultaten implementeren in een formeel model dat goed kan 
omgaan met taalveranderingen: Optimality Theory (OT)5.
 OT is een formele taaltheorie die is geïnspireerd op het con-
nectionisme. Het beschrijft een grammatica als een functie die 
aan elke input (een representatie, een betekenis) een structurele 
beschrijving van een output (een vorm waarin de betekenis wordt 
overgedragen; een zin). De functie die de output bepaalt geeft 
geen harde, rigide regels voor die output, maar juist een verza-
meling van beperkingen op de output. Hoe een gegeven input in 
een bepaalde taal tot output wordt omgezet, wordt dus bepaald 
door meerdere constraints die samenwerken. Deze beperkingen 
zijn niet strikt: ze mogen in principe geschonden worden. Wel 
is het zo dat sommige beperkingen eerder geschonden mogen 
worden dan andere: de constraints staan geordend op belang-
rijkheid. Kortom, voor een bepaalde taal bestaat een serie cons-
traints die in een bepaalde volgorde staan. Deze constraints be-
palen hoe een zin wordt opgebouwd. Een verandering in de 
taal wordt in OT weerspiegeld als een verandering in de volg-
orde van de constraints.  
 In mijn onderzoek zal ik de manier waarop tijdsaanduidingen 
worden gebruikt in simpele taalsystemen gaan beschrijven in 
termen van OT. Met andere woorden, ik zal de taalregels vast-
leggen in series beperkingen, en veranderingen in de taalregels 
in veranderingen van de volgorde van die beperkingen. Hieruit 

4 Zie Botha (2005).
5 OT werd oorspronkelijk toegepast in de fonologie. Voor een goede 
inleiding, zie de introductie van Blutner & Zeevat (2004).

kan ik een goed beeld verkrijgen over hoe tijdsaanduidingen 
in simpele talen gebruikt worden en welke fenomenen de basis 
vormen van ons tegenwoordige stelsel van temporele uitingen. 
 Recent werk binnen de windows approach6 heeft al duidelijk 
gemaakt dat, in de ontwikkeling van het temporele systeem bin-
nen onze taal, twee stadia een grote rol spelen:

Met behulp van de formele interpretatie van de data die ik ga 
gebruiken, wil ik deze stadia gedetailleerder gaan onderschei-
den, en zo een duidelijker beeld scheppen van het ontstaan van 
ons complexe systeem van tijdsaanduidingen. 

Het mag duidelijk zijn dat er nog veel werk te doen is. Ik heb 
altijd gevonden dat de kracht van Cognitieve Kunstmatige In-
telligentie ligt in het overbruggen van vakgebieden en daarmee 
het genereren van nieuwe inzichten. Tegelijk is dit niet altijd 
makkelijk: niet iedereen zit te wachten op ‘bruggenbouwers’. 
Maar al zo lang als ik kan spreken, heb ik een grote fascinatie 
gehad voor taal. Daarom verwacht ik de komende vier jaar met 
veel plezier te werken aan het ontrafelen van een klein stukje 
van het verhaal achter het ontstaan ervan. ø

Referenties:
• Asher, N. & Lascarides, A. (1993). Temporal Interpretation, Discourse 
Relations and Common Sense Entailment. In Linguistics and Philosophy 
16 (5), 437--493.
• Botha, R. (2005). On the Windows Approach to language evolution. 
Language and Communication, 25.
• Blutner, R. & Zeevat, H. (2004). Optimality Theory and Pragmatics. 
Palgrave Macmillan.
• Gärdenfors, P. (2003). How Homo Became Sapiens: on the evolution of  
thinking. Oxford University Press. 
• Tomasello, M. (2001). The Cultural Origins of  Human Cognition. 
Harvard University Press. 

6 Adrienne Bruyn, bijvoorbeeld, gaf in 2006 een presentatie getiteld 
“The expression of temporality in early pidgins and creoles”.

• Displaced reference: in de taal wordt begonnen 
met verwijzen naar situaties die niet in het he-
den liggen. 

• Gebruik van aspect: Aspect van een beschre-
ven toestand of  gebeurtenis geeft aan hoe 
het plaatsvond in de tijd. Het verschil tussen 
bijvoorbeeld “I swim” en “I am swimming” is 
een aspectueel verschil. 

In mijn onderzoek zal ik de taalregels vastleggen in 
series beperkingen, en veranderingen in de taalregels in 

veranderingen van de volgorde van die beperkingen.
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Wat zegt de student?
Van de redactie

Wie vond je de leukste spreker en waarom?
Jasper: ‘Bas Haring vond ik persoonlijk de leukste spreker. Qua 
inhoud deed hij misschien een beetje onder in vergelijking tot 
de rest, het waren immers zijn visies en geen keiharde informa-
tie over het vakgebied AI. Wat hem voor mij de beste spreker 
maakte is hoe hij interactie had met het publiek, en een discus-
sie op gang kon brengen zonder dat zijn eigen verhaal echt 
op de achtergrond raakte.’
Joris: ‘Het gaat me niet zozeer om de spreker, maar vooral om 
het praatje wat hij/zij houdt. Ik vond het praatje van Philip Brey 
het beste, hoewel Bert Bredeweg ook interessant was. Frank van 
Harmelen en Guszti Eiben zijn goede sprekers, maar brachten 
geen nieuwe informatie. Bas Haring viel tegen: hij kwam met 
de interessante observatie dat AI’ers alle artificiële dingen leuk 
lijken te vinden, maar voor de rest had hij weinig te melden; hij 
wou vooral de I uit AI halen.’
Joost: ‘Bas Haring, hij heeft een hele pragmatische kijk op zo-
wel wetenschap als op filosofie, en daarmee wordt filosofie iets 
waar je echt dingen mee bereikt. Philip Brey vond ik ook boei-
end, vooral omdat ik het zo erg niet met hem eens was.’
Kim: ‘De leukste spreker vond ik Bas Haring. Hij sprak mij 
het meest aan omdat hij op een hele andere manier naar de 
AI kijkt. Volgens hem gaat het vakgebied AI eigenlijk niet over 
intelligentie gaat maar over het op creatieve manieren oplossen 
van problemen met behulp van techniek, een beeld wat ook 
meer overeenkomt met mijn eigen beeld van AI.’

Wie zou je in de toekomst op een Connectie-sympo-
sium willen zien als spreker?
Jasper: ‘Steve Ballmer met een Windows Vista Pro presenta-
tie! Leuk dansje erbij voor de sfeer Euh... nee, toch liever een 
groot kopstuk binnen de AI zoals Daniel Dennett. Ik ben wel 
benieuwd hoe een goeroe na al die jaren tegen het vakgebied 
aan kijkt, en waar volgens diegene de grootste groei in de AI 
gaat plaats vinden in de komende jaren.’

Joris: ‘Dat maakt me niet uit, zo lang 
hij/zij maar een interessant praatje kan 
houden. Ik ben fan van Stevan Harnad en 
Ray Kurzweil, maar ik verwacht niet dat 
zij zomaar zullen komen.”
Joost: ‘Poeh ... ik zou graag Stephen Mi-
then nog eens zien, ik vind een evolutio-
naire benadering van mentale eigenschap-
pen zoals taal en muziek, ondersteund met 
archeologisch bewijs erg interessant.’
Kim: ‘Kevin Warwick. Omdat hij een pi-
onier is voor het ontwikkelen van nieuwe 

manieren voor mensen om met computers en de omgeving te 
interacteren. Op deze manier brengt hij de mens, omgeving 
en computer samen, zonder deze koppelingen denk ik dat het 
moeilijk wordt iets te 
creëren wat “echte” AI benaderd.’

Hoe zou jij de wereld verbeteren/verslechteren met 
AI?
Jasper: ‘Met de verkregen tools zoals Datamining zie ik zeker 
hoop om de wereld te verbeteren; hierbij denk ik dan voor-
namelijk aan het verbeteren van ecologische processen met 
leertechnieken en het modelleren van dezelfde processen met 
kwalitatieve redeneringstechnieken (hierover heeft
Bert Bredeweg z’n verhaal gehouden) om zo waardevolle voor-
spellingen te kunnen maken.’
Joris: ‘Chatbots voor eenzame bejaarden, automatische verta-
ling van websites, een alwetende bot met het internet als ken-
nisbank; er is een hoop mogelijk. Zelf  ben ik momenteel niet 
bezig met AI-technologie, maar ik hoop nog een keer een ken-
nissysteem te schrijven dat de juiste PC voor je samenstelt of  
selecteert, op basis van je gebruikerswensen.’
Joost: ‘Ik zou dat doen met hulp-
middelen zoals automatische ver-
talers en spraakherkenners. Maar 
de fundamenteel wetenschap-
pelijke kant is ook erg belangrijk 
voor de mensheid.’
Kim: ‘Op het moment heb ik nog 
geen plannen om de wereld te 
veranderen met AI, ik moet eerst 
maar mijn studie afmaken. Maar 
vooral aanpassingen die het leven 
voor de mens makkelijker maken, 
van huishoudrobots tot automati-
sche spraakherkenning, lijken mij 
goede verbeteringen.’

In deze editie van “Wat zegt de student?” 
gaan we even terug naar ons symposium van 
8 december. Om je een beeld te geven van 
wat wij en jullie van het symposium vonden 
hebben we twee van onze redactieleden, te 
weten Jasper van Turnhout (UvA) en Joris de 
Ruiter (VU) en twee symposiumbezoekers, 
Joost Baas (UU) en Kim Does (RuG), een 
aantal vragen gesteld over wat zij vonden 
van het symposium, en hoe zij het zouden 
aanpakken. Het verbeteren van de wereld 
met AI welteverstaan.

Jasper van Turnhout (UvA, 
Amsterdam)

Joris de Ruiter (VU, Amster-
dam)
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Wat zegt de student?

Heb je er vertrouwen in dat 
AI de wereld ooit zal verbe-
teren? 
Jasper: ‘Hmm ... dit soort vra-
gen ga ik over het algemeen al-
tijd uit de weg, omdat ik ‘t moei-
lijk vind om in te schatten wat nu 
werkelijk goed is voor de wereld. 
Maar goed, zoals ik al eerder 
impliceerde, toepassingen welke 
meehelpen met beslissingen ne-
men over het aanpakken 
van wereldse problemen, zoals 
ecologische zaken, geven me 

wel hoop dat AI een bijdrage kan leveren aan verbeteringen 
in de wereld.’
Joris: ‘AI verbetert de wereld continu: Wetenschappelijke vin-
dingen brengen inzicht, nieuwe technologieën maken het leven 
beter. Sommige AI technieken worden voor slechte doeleinden 
gebruikt (privacy verlies via datamining, AI oorlogsvoering), 
maar dat ligt aan de implementatie, niet aan de techniek an 
sich.’
Joost: ‘Dat gebeurt allang. Heel veel toepassingen van nu zou-
den vroeger onder AI gevallen zijn. En pas sinds 30 jaar is er in 
de meeste (westerse) huizen een computer te vinden, het gaat 
dus enorm hard.’
Kim: ‘Ik denk niet dat er ooit echte Kunstmatige Intelligente 
wezens/robots komen, maar ik denk wel dat met de ontwik-
kelde technieken een hoop dingen veel makkelijker zullen wor-
den. Aangezien mensen van nature gemakzuchtig zijn denk ik 
wel dat veranderingen geïnspireerd door AI als verbeteringen 
zullen worden beschouwd. Maar ik denk niet dat AI de grote 
problemen in de wereld zoals oorlog honger en ziekte gaat op-
lossen, dat moet de mens toch echt zelf  doen.’ø

Joost Baas (UU, Utrecht)

Kim Does (RuG, Groningen)
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Praag en bier 
Sinds enkele maanden werk ik als 
postdoc aan de Czech Academy 
of  Sciences in Praag. Praag is 
een bijzonder mooie stad en het 

bier is er goed en goedkoop.
 Ik kan er alleen nog steeds niet aan wennen om overdag bier 
te drinken tijdens de lunch om daarna weer gewoon aan het 
werk te gaan. Hier echter, hebben bijzonder sterke wiskundigen 
daar geen enkel probleem mee. Tijdens de lunch drinken ze 
een halve liter bier om vervolgens, na een kopje koffie, weer 
moeilijke stellingen te gaan zitten bewijzen. Ik kan er niet aan 
wennen en ik heb de hoop opgegeven. Dat betekent dus niet 
dat ik geen stellingen meer bewijs. Nee, ik bedoel dat ik gewoon 
geen bier drink tijdens de lunch als mij nog grote rekenpartijen 
staan te wachten.
 Maar ik wilde het niet alleen maar over bier hebben in dit 
stukje. Dat kan altijd nog. Ik wilde iets kwijt over een mooie 
stelling die ik laatst tegen kwam. Deze stelling ving mijn 
aandacht en een tijd lang heb ik het bewijs bestudeerd en enkele 
verwante resultaten bewezen. In dit stukje wil ik eigenlijk alleen 
maar de stelling formuleren en een beetje context creëren.

Complexiteit 
Sinds enkele maanden werk ik niet alleen in een nieuwe stad, 
waar de standaard maat van een biertje een halve liter is, maar 
werk ik ook aan een nieuw onderwerp: proof  complexity. Proof  
complexity is een volwassen discipline op zichzelf  maar heeft 
stiekem het ultieme doel om iets te zeggen over computationele 
complexiteit. En daar heeft iedereen in zijn of  haar studententijd 
wel eens iets over gehoord. Ik geloof  dat het probleem of  
P = NP wel aan iedereen bekend is.
 Wellicht ten overvloede nog even kort door de bocht, en 
niet al te precies, wat is P, wat is NP en waarom zouden ze 
wel of  niet gelijk moeten zijn. Zowel P als NP zijn zogeheten 

complexiteitsklassen. We zeggen dat een 
probleem in de klasse P is als het aantal 
rekenstappen dat nodig is om het probleem 
op te lossen hooguit polynomiaal1 is in de 
lengte van zijn representatie.
 Het is gelukkig niet nodig heel erg 
precies te zijn bij het zeggen wat je met 
een rekenstap bedoelt. Dit kan zijn een 

elementaire operatie op een abstracte Turing machine, of  een 
registerbewerking in een CPU van een Macintosh computer. 
Dit maakt voor de klasse P helemaal niets uit.
 Onlangs is bewezen dat het probleem om te bepalen of  een 
natuurlijk getal een priemgetal is of  niet in P is. Als je niet slim 
te werk gaat moet je voor een getal n voor alle getallen m kleiner 
dan n controleren of  m een deler is van n. Dat zijn er dus n veel. 
En omdat we n met ongeveer log(n) symbolen weergeven, zijn 
dit dus ongeveer exponentieel veel rekenstappen en dus is dit 
algoritme niet in P. 
  Een probleem is in de klasse NP als we in polynomiale tijd 
kunnen verifiëren dat een oplossing inderdaad een oplossing 
is. In dit geval wordt er dus niets gezegd over hoe moeilijk 
het proces van het zoeken is. Nee, het gaat er alleen maar om 
dat er in polynomiale tijd gecontroleerd kan worden dat een 
oplossing inderdaad een oplossing is. De N in NP staat voor non-
deterministisch. Een nondeterministische machine kiest net zo 
lang een willekeurige mogelijkheid uit in de zoekruimte, totdat 
na controle blijkt dat het een oplossing is. Inderdaad, op zo’n 
non-deterministische machine kunnen we een NP probleem in 
polynomiale tijd oplossen.
 Men is het er over het algemeen redelijk over eens dat P de 
klasse problemen is die in redelijke tijd valt op te lossen. Evenzo is 
NP de klasse van problemen waarvan de oplossingen in redelijke 
tijd vallen te verifiëren. Voor moeilijke NP problemen lijkt er 
echter geen slimmere strategie mogelijk dan al de exponentieel 
veel (immers verifieerbaar in P) non-deterministische gokken te 
proberen. Uit de definitie volgt direct dat P⊆ NP. Of  er ook 
gelijkheid geldt, dat is de grote vraag.
 Goed, ik moet een beetje vaart maken, anders kom ik nooit 
toe aan die mooie stelling die ik wilde uiteenzetten. Het 
is wel goed om nog even te vermelden dat bijna iedereen 
gelooft dat N≤NP. Dit geloof  is zelfs zo sterk dat verscheidene 
beschermingsprotocollen op essentiële wijze hierop berusten. 
Als nu bewezen zou worden dat P=NP dan zouden bijvoorbeeld 
betalingen via internet met creditcards wellicht niet zo goed 
beschermd zijn als we nu denken dat ze zijn. 

Joost J. Joosten 2 maart 2007

Credit cards, computationele complexiteit en consistentie uitspraken*

Joost Joosten is postdoc in Tsjechië. Tussen 
de momenten door dat hij zijn hoofd 
brak over computationele complexiteits-
problematiek of  liters Tjechisch bier, 
vond hij tijd om voor De Connectie verslag 
te doen van zijn wiskundige en culturele 
ontdekkingen in Praag. Een verhaal over 
facops en opps, een mooie stelling en halve 
liters bier in de middagpauze.

* Tijdens mijn verblijf in Praag heb ik naast mijn loon van de 
Academy of Sciences of the Czech Republic, een financiële bijdrage 
van de Nederlandse Organisatie voorWetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) ontvangen.

1. Een polynoom is een veelterm van de vorm:
nxnaxaxaa ++++ ...2

210  , met voor n een natuurlijk getal. (Red.)

Joost J. Joosten
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Credit cards, computationele complexiteit en consistentie uitspraken*

 Een belangrijk probleem binnen complexiteitstheorie is het 
vervulbaarheids probleem beter bekend als SAT, van satisfiability. Het 
is heel simpel. Gegeven een propositioneel logische formule, kan 
ik de waarden voor de variabelen zodanig kiezen dat de formule 
onder die keuze waar is. Het is duidelijk dat dit probleem NP 
is: gegeven een keuze, dan is het snel te controleren dat dit een 
goede keuze is. Het probleem SAT is niet alleen NP, maar het is 
ook NP-volledig zoals dat heet. Dit betekent onder andere dat 
als we SAT in polynomiale tijd kunnen oplossen, dan kunnen 
we elk NP probleem in polynomiale tijd oplossen.
 Een laatste complexiteitsklasse die ik moet introduceren is die 
van CoNP. In zekere zin zijn CoNP problemen complementen 
van NP problemen. Het belangrijkste voorbeeld voor ons van 
een CoNP-volledig probleem is TAUT, het probleem of  een 
propositioneel logische formule een tautologie is, wat betekent
dat die formule altijd waar is. Het is duidelijk dat een formule 
een tautologie is dan en slechts dan, als de negatie niet 
vervulbaar is. Een even belangrijke vraag als P=NP is de vraag 
of  NP=CoNP. Omdat P gesloten is onder complementatie is het 
duidelijk dat indien NP≠CoNP, noodzakelijkerwijs ook P≠NP. 
Dat TAUT CoNP volledig is, betekent onder andere dat indien 
je kunt laten zien dat TAUT in NP is, dat dan  NP=CoNP. 
 Ik zal nu wat meer aandacht besteden aan de vraag of  
NP=CoNP. Daartoe is enige uitweiding over ons CoNP-volledig 
probleem TAUT gewenst. Hoe kun je in het algemeen inzien 
dat een propositioneel logische formule een tautologie is? Wel, 
je kan een waarheidstafel maken. Echter, deze worden nog al 
snel onhandelbaar groot 
omdat ze exponentieel 
groeien afhankelijk van 
het aantal variabelen.
 In de praktijk geven 
we vaak een bewijs van 
een formule. Dit bewijs 
kan zijn in natuurlijke 
deductie, in Fitch stijl of  welk ander systeem dan ook. We 
noemen een bewijssysteem P super indien er een natuurlijk getal 
l is zodat iedere tautologie ∂ een bewijs heeft met lengte ≤|∂|l. 
Hier is |∂| de lengte van ∂. Het is heel eenvoudig in te zien 
(probeer maar) dat, indien er een super bewijssysteem P bestaat, 
dat dan NP=CoNP. Het is een niet al te moeilijke stelling van 
Cook en Reckhow dat het omgekeerde ook geldt. Dat is, indien 
NP=CoNP, dan bestaat er een super bewijssysteem.
 Maar wat is dat eigenlijk in zijn algemeenheid een 
bewijssysteem? Als we naar de bekende bewijssystemen kijken 
dan is de belangrijkste eigenschap dat we in polynomiale tijd 
kunnen checken dat een bewijs inderdaad een bewijs is, en dat 
we de conclusie van het bewijs kunnen aflezen. De algemeen 
aanvaarde definitie van een bewijssysteem is een functie van de 
verzameling van alle syntactische strings (over het alfabet van 
b.v. propositielogica) die als bereik alle tautologieën heeft en die 
bovendien in polynomiale tijd te berekenen is.

 Voordat ik naar de consistentie uitspraken ga, moet ik nog 
één notie behandelen. En dat is de notie van een optimaal 
bewijssysteem (opps, van optimal propositional proof  system). Een 
bewijssysteem P is optimaal als voor iedere tautologie de lengte 
van het kortste bewijs in P hooguit polynomiaal veel langer is 
dan de lengte van het kortste bewijs in een willekeurig ander 
bewijssysteem Q. (Per Q mag er een verschillend polynoom 
gekozen worden.)
 Het is vrij eenvoudig in te zien dat, indien P super is, dat dan 
P ook optimaal is. Indien men dus kan bewijzen dat er geen 
optimaal bewijssysteem bestaat, dan is dus ook N≠NP bekend. 
Goed, nu hebben we alles qua propositielogica gehad.

Consistentie uitspraken 
In de vorige paragraaf  had ik het over propositielogica en over 
bewijssystemen P en Q. In deze paragraaf  zal ik spreken over 
rekenkundige theorieën als T en S. Rekenkundige theoriën 
zijn theorieën die praten over getallen en die hierover kunnen 
redeneren. Dit kan op directe wijze zoals bij theorieën als 
PA, Peano Rekenkunde, maar ook op indirecte wijze zoals 
bijvoorbeeld in ZFC, Zermelo Fraenkel verzamenlingenleer 
met het keuze axioma, waar we de getallen kunnen definiëren/
interpreteren. Het enige belangrijke wat ik in deze paragraaf  
moet doen is definiëren wat een snelle consistentie bewijzer 
(ook wel facop, van fast consistency prover) is.
 Een theorie T heet consistent als T niet bewijst dat 0 = 1. 
Een theorie T heet consistent tot n indien alle bewijzen in T die 

niet meer dan 
n symbolen 
bevatten geen 
bewijzen zijn 
van 0 = 1. We 
schrijven in dit 
geval Con

T
 (n). 

Merk op dat 
deze consistentie uitspraken over syntax gaan: we zeggen dat 
geen enkele string van symbolen, welke een geldig bewijs is, 
als conclusie de string ”0 = 1” heeft. Van de grote wiskundige/
logicus Kurt Gödel hebben we geleerd hoe we deze syntactische 
uitspraken in rekenkundige theoriën kunnen coderen. Ik zal 
ook Con

T
(n) schrijven voor deze gecodeerde uitspraken. Dit is 

dus een uitspraak over getallen die waar is, indien en slechts 
indien, er inderdaad geen bewijs bestaat van 0 = 1 met niet 
meer dan n symbolen.
 Het is bijzonder belangrijk om nu te vermelden dat we niet alle 
theorieën beschouwen in dit artikel. Anders, en dit is iets wat ik 
bewezen heb, is de stelling die ik zo ga noemen gewoonweg niet 
waar. Van nu af  aan zullen alle theorieën die we beschouwen 
consistent zijn, en een verzameling axioma’s hebben die in
polynomiale tijd herkenbaar zijn. Dit wil zeggen dat je in 
polynomiale tijd kunt beslissen of  een formule een axioma is 
van de theorie in kwestie, of  niet. Nu is het zo, dat alle theorieën 

Tijdens de lunch drinken ze een halve liter 
bier om vervolgens, na een kopje koffie, weer 
moeilijke stellingen te gaan zitten bewijzen.
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die we in het dagelijks wiskundig 
leven tegenkomen inderdaad 
een verzameling axioma’s 
hebben die in polynomiale tijd 
herkenbaar zijn. Ik zal bovendien 
eisen dat alle theorieën een 
zekere minimale hoeveelheid standaard rekenkunde bevatten. 
Voortaan, als ik b.v. schrijf  ”voor alle T”, dan bedoel ik dus een 
kwantificatie over de zojuist beschreven theorieën.
 De centrale definitie is nu de volgende: Een snelle consistentie 
bewijzer, of  facop, is een theorie S zodanig dat voor elke andere 
theorie T, er een natuurlijk getal l bestaat z´o dat de bewijzen 
van Con

T
 (n)  in S niet meer dan nl symbolen bevatten.

De stelling 
De stelling die ik zo wonderlijk vind kan nu heel eenvoudig 
geformuleerd worden.

Stelling Er bestaat een opps ⇔  Er bestaat een facop

Ik wil hier niks over het bewijs kwijt. In plaats daarvan wil ik iets 
zeggen over waarom ik mij zo verbaasde over deze stelling.
 In de eerste plaats vind ik de stelling mooi omdat er twee 
volledig verschillende gebieden aan elkaar gerelateerd worden. 
Een opps is iets dat over propositielogica gaat, iets wat je bijna 
met je handen aan kunt aanraken. Facops aan de andere kant 
gaan over rekenkundige theorieën. En dit kan dus gaan over
ziekmakend grote kardinaalgetallen, of  over vreselijk sterke 
rekenkundes.
 In de tweede plaats, vind ik de stelling mooi omdat ik 
gewoonweg niet in het bestaan van facops geloof. Het is 
duidelijk dat elke theorie S inderdaad voor elke theorie T de 
uitspraken Con

T
 (n) kan bewijzen. Immers, S hoeft alleen maar 

alle mogelijke bewijzen met niet meer dan n symbolen af  te 

gaan en te controleren dat geen van deze bewijzen een bewijs 
van 0 = 1 is. Over een eindig alfabet zijn er maar exponentieel 
veel van deze bewijzen te checken. En wegens onze aannames 
over S en T kan S ook in polynomiale tijd verifiëren dat axioma’s 
van T inderdaad ook echt axioma’s van T zijn. Dit levert dus 
een exponentiële bovengrens op de lengtes van de bewijzen 
van Con

T
 (n) in S. Maar, hoe kan S nu zo slim zijn dat hij niet 

alle mogelijkheden af  hoeft te gaan. Daarbij moeten we dus 
bedenken dat S dit voor alle T op slimme wijze moet kunnen. 
Maar T kan altijd veel en veel sterker zijn dan S. Dus, het lijkt 
me dat dit gewoon niet moet kunnen.

Meer bier 
Goed, ik geloof  dus niet in het bestaan van facops. Kan ik 
bewijzen dat ze niet bestaan? Als ik dat zou kunnen, dan zou ik 
dus bewijzen dat er geen opps bestaat. Dientengevolge zou ik 
us een bewijs hebben dat er geen super bewijssysteem bestaat      
waardoor CoNP≠NP en dus ook P≠NP. Dit levert mij dan 
terloops één miljoen dollar aan prijzengeld op.
 Ik geloof  dat er in de wereld niemand is die hoop heeft dat 
hij of  zij op korte termijn P≠NP zal bewijzen. Sterker nog, zeer 
respectabele specialisten op dit gebied raden iedereen af  om 
direct aan dit probleem te werken. Het wordt als pure tijdverlies 
beschouwd. Het probleem is gewoon te moeilijk en niemand 
heeft enig idee hoe het aan te pakken. En sinds vier maanden 
ben ik dus werkzaam in dit gebied. Leuk hoor. Ik denk dat ik 
nog maar eens een biertje ga drinken.ø

Ik wil hier niks over het bewijs kwijt. In plaats 
daarvan wil ik iets zeggen over waarom ik mij zo 

verbaasde over deze stelling.

Redactieleden gezocht!
Op dit moment zijn binnen de redactie van De Connectie vooral de studenten uit de bovenste 
helft van Nederland vertegenwoordigd. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste AI-studenten 
van bijvoorbeeld de Radboud Universiteit Nijmegen of de Universiteit Maastricht die de redactie 
willen komen versterken. 

Doe je een AI-gerelateerde studie en vind je het leuk om over je studie te schrijven? Stuur dan 
een mailtje naar hoofdredactie@deconnectie.com
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Pieter & Lise
Pieter de Bie, Masterstudent Artificial Intelligence aan de RuG (pdebie@ai.rug.nl)
Lise Pijl, Bachelorstudent Kunstmatige Intelligentie aan de RuG (llpijl@ai.rug.nl)
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>	 Lise,	we	moeten	binnenkort	toch	maar	eens	beginnen	aan	die	column	voor	de	Connectie.

>	 Oei,	ja!	Alweer	helemaal	vergeten,	Pieter.	Wat	was	het	thema	ook	al	weer?

>	Verbetert	de	wereld	met	kunstmatige	intelligentie?!	

>	 Hm,	lijkt	me	niet	mogelijk.	Kunstmatige	intelligentie	is	leuk	en	aardig	om	bepaalde	bezigheden	voor	de	

mens	wat	makkelijker	te	maken,	maar	ik	denk	niet	dat	KI	echt	invloed	op	de	wereld	kan	uitoefenen.

>	 Geneeskunde	was	in	het	begin	ook	alleen	kwakzalverij	en	had	geen	enkel	nut	voor	de	mensheid,	maar	

kijk	waar	de	geneeskunde	ons	nu	gebracht	heeft!	Mensen	hebben	qua	gezondheid	een	veel	betere	levens-

kwaliteit	dan	vroeger.	Misschien	moet	KI	als	wetenschap	zijn	draai	nog	vinden,	we	hebben	in	ieder	geval	een	

specifiek doel: het nabootsen en begrijpen van menselijke intelligente. En wat betreft jouw argument, neem 

nou	bijvoorbeeld	de	wiskunde.	Hoewel	wiskunde	ook	voornamelijk	een	middel	 is,	zijn	de	toepassingen	

ervan	in	de	natuurkunde	en	scheikunde	weldegelijk	van	echt	van	nut	voor	de	mensheid.

>	 Goed,	nu	we	hebben	vastgesteld	dat	KI	in	staat	is	om	de	wereld	te	veranderen,	terug	naar	onze	vraag.	

Hoe	kunnen	we	de	wereld	verbeteren?	Wanneer	is	de	wereld	verbeterd?	Willen	we	de	wereld	voor	ons-

zelf	verbeteren	of	voor	alle	mensen	en	dieren	om	ons	heen.	Persoonlijk	lijkt	het	mij	een	aardige	verbetering	

wanneer	iedereen	gelukkiger	wordt.	Leeftijdsverwachting	omhoog,	meer	welvaart,	dat	soort	dingen.

> Een soort Utilisme dus? Dat we alles organiseren op zo’n manier dat de totale hoeveelheid geluk in de 

wereld	toeneemt?	Kunnen	we	dan	niet	beter	gelijk	al	ons	geld	aan	de	derde	wereld	schenken?

>	 Hehe,	ik	weet	niet	hoor.	Ik	heb	zoveel	kritische	artikelen	gelezen	dat	geld	geven	op	lange	termijn	niet	

nuttig	is.	Maar	je	bedoelt	dus	dat	als	KI	de	wereld	kan	verbeteren,	dit	zodanig	moet	gebeuren	dat	iedereen	

op de wereld er netto gelukkiger van wordt? Dit kunnen we natuurlijk gewoon uitrekenen: de utiliteit van 

een	gegeven	actie	is	de	som	over	alle	volgende	acties	van	de	kans	op	een	actie,	vermenigvuldigd	met	de	

utiliteit	van	die	actie.	We	laten	alle	computationele	problemen	even	buiten	beschouwing.

>	 Om	geluksniveaus	te	berekenen	moeten	we	eerst	bepalen	door	welke	factoren	geluk,	de	mate	van	

plezier	in	het	leven,	vastgesteld	wordt.	Ik	denk	dat	voor	veel	mensen	welvaart	tot	op	zekere	hoogte	wel	

belangrijk is. Uit onderzoek blijkt verder dat zelfacceptatie en invloed op je omgeving belangrijke factoren 

zijn	in	hoe	gelukkig	je	je	voelt.	In	tegenstelling	tot	wat	je	zou	verwachten	zijn	factoren	als	zelfredzaamheid	

en het hebben van een levensdoel minder van belang. En het leuke is dat de relevante factoren ook wel 

weer	redelijk	meetbaar	zijn,	om	even	terug	te	komen	op	de	gelukkigheidsutiliteitstheorie.

> Maar 96% van de inwoners van Nederland zegt zelf al gelukkig te zijn. Dus waar hebben we het over.

> Dat is weliswaar in Nederland zo, maar op een schaal van 1 tot 10 scoort het geluksniveau van een 

gemiddelde Tanzaniaan slechts een 3,6! Op wereldniveau valt nog veel te verbeteren. Dus is er toch nog 

hoop voor alle idealistische KI’ers! Laten we een soort wereldmodel opstellen, waarmee voor alle acties 

(op een hoog niveau) vastgesteld wordt wat de utiliteit (geluksniveau) is. Daarmee kunnen we uitzoeken 

hoe	we	de	wereld	 in	moeten	richten	zodat	 iedereen	optimaal	gelukkig	 is.	Toch	nog	wereldverbetering	

dus!

>	 Haha,	dat	lijkt	me	wel	wat.	Maar	implementeren	wordt	nogal	lastig.	Als	blijkt	dat	de	inkomens	meer	ge-

lijkgesteld	moeten	worden,	zijn	er	altijd	mensen	die	daar	niet	gelukkig	van	worden.	Als	ik	een	stinkendrijke	

Microsoftmagnaat was, zou ik er niet zo blij mee zijn in ieder geval. Dus moeten we mensen gaan dwingen 

om	zich	te	houden	aan	de	suggesties	en	oplossingen	van	ons	wereldverbeterend	systeem!	

>	 Als	de	mensheid	in	zijn	geheel	daar	beter	van	wordt,	dan	moet	dat	maar!

>	 Zelfs	onder	volledige	controle	van	een	systeem?

>	 Ach,	als	je	maar	gelukkig	bent,	nietwaar..

>	 Heb	ik	nog	een	aanrader	voor	je,	lees	“A	perfect	day”	van	Ira	Levin	eens.	Fictie,	maar	er	staat	prachtig	

in	beschreven	hoe	gelukkig	mensen	zijn	in	een	wereld	die	geheel	door	een	AI	bestuurd	wordt.	Gelukkig,	

maar	wel	erg…onwetend.	ø
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Ontwerp van Collectieve Intelligentie
Martijn Schut, Konrad Diwold, William Veerbeek, 
Rick van Kreevelen & Joris de Ruiter

1.   Wie meer wil weten over het newties.org-project van Eiben 
kan voor een heel artikel hierover terecht op www.deconnectie.
com (Red.)

Binnen het onderzoeksge-
bied van de Kunstmatige 
Intelligentie is een aantal 
onderzoekers ervan over-
tuigd geraakt dat intelligent 
gedrag misschien wel een-
voudiger in elkaar steekt 
dan aanvankelijk werd ge-
dacht. Zij menen dat de 
onderliggende oorzaken 
van de menselijke rede mis-
schien wel met simpele re-
gels te beschrijven zijn en 
dat ons handelen niet veel 
meer is dan een eigenschap 
die vanzelf  opduikt in de interactie met de omgeving. Bij intel-
ligentie moet dus niet worden gedacht aan individuen, maar 
aan groepen en omgevingen die in een samenspel patronen 
veroorzaken die door de mens worden geïnterpreteerd als in-
telligent. Als intelligent gedrag eenvoudiger in elkaar zit dan we 
dachten, kunnen we dit gedrag dan ontwerpen en inzetten voor 
ons eigen welzijn?
 Tijdens de Design of  Collective Intelligence summerschool                                
(www.decoi2006.nl), die werd gehouden van 7 tot en met 11 au-
gustus 2006 op de Vrije Universiteit in Amsterdam, kwamen 
dit soort vragen aan bod. Het was de nieuwsgierigheid naar 
antwoorden op deze vragen die de bezoekers deed afreizen. 
De workshop was bedoeld om geïnteresseerden op het gebied 
van collectieve intelligentie bijeen te brengen en vaardigheden bij 
te brengen. Organisatoren Martijn Schut, Konrad Diwold en 
William Veerbeek hadden een programma opgezet waarin ge-
durende een week acht colleges plaatsvonden, een program-
meerwedstrijd gehouden werd (levend stratego), deelnemers 
eigen werk konden presenteren en ook nog tijd over was voor 
sociale evenementen. Het werden vijf  dagen gevuld met inter-
actie en gezelligheid, goed voor vele boeiende nieuwe inzichten 
en samenwerkingsverbanden voor nader onderzoek. 

Collectieve Intelligentie
Het idee van collectieve intelligentie heeft betrekking op groepen 
individuen die samen dingen doen die intelligent lijken te zijn. 
Martijn Schut (VU, Amsterdam) legde uit dat er in het alge-
meen twee belangrijke onderzoeksstromen zijn: hoe werkt col-
lectieve intelligentie in de natuur (analyse), en hoe kunnen we 
zelf  collectief  intelligent gedrag toepassen om nieuwe taken uit 

te voeren (ontwerp). Wat betreft de analyse 
van collectieve intelligentie zijn er de afge-
lopen decennia veel studies verricht binnen 
de sociale wetenschappen (bijvoorbeeld 
segregatie en virtuele samenlevingen),  bi-
ologie (zelforganisatie bij kolonies prima-
ten, kolonies insecten en scholen vissen), 
en economie (beslis- en speltheorie). Voor 
het ontwerpen van collectieve intelligentie 
zien we ontwikkelingen in de collectieve 
robotica (zwermrobotica, evolutionaire ro-
botica), computernetwerken (peer-to-peer 
netwerken, grid-computing), multi-agent sy-
stemen (onderhandelingen, reputaties) en 
entertainment (Secondlife.com, Robocup). 

Ondanks de naamgeving van de summerschool, kwamen zowel 
analyse als ontwerp uitgebreid aan bod.

Artificial Societies
Guszti Eiben (VU, Amsterdam) werd reeds op jonge leeftijd ge-
inspireerd door een verhaal van de Poolse sf-schrijver Stanislaw 
Lem, waarin een door wetenschappers ontwikkelde samenle-
ving wordt beschreven bestaande uit mathematische formules 
(personoïden). Deze ontwikkelen zich zodanig dat zij zich be-
ginnen af  te vragen of  er misschien een wereld is buiten hun 
waarneming. Dit verhaal maakte een dusdanige indruk op 
Eiben dat hij in 2004 het newties.org-project startte: een gesi-
muleerde samenleving waarin de inwoners langzamerhand een 
zelfbeeld en gezamenlijke cultuur ontwikkelen. Enerzijds is het 
project erop gericht inzicht te bieden in de ontwikkeling van 
de menselijke taal, cultuur en economie (analyse), anderzijds 
richt het project zich op de toepasbaarheid van bijvoorbeeld 
kunstmatige samenlevingen van robots die een onbekende om-

Wat dacht je van een vakantie bestaande 
uit een week van goed opletten, hard 
werken en weinig vrije tijd? Wie gaat er 
hartje zomer een hele week besteden aan 
lezingen, programmeerwerk en sociale 
bijeenkomst met totaal onbekenden? Je zou 
haast denken dat niemand daartoe bereid 
is. Toch kwamen hier belangstellende 
studenten en onderzoekers uit meer dan 
tien verschillende landen op af, variërend 
van Canada tot Rusland. Wat bewoog hen 
ertoe af  te reizen naar de VU in Amsterdam, 
terwijl zij net zo goed hadden kunnen kiezen 
voor een weekje liggen op een exotisch 
strand?
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geving, zoals Mars, kunnen verkennen en gereed maken voor 
menselijke kolonisering (ontwerp). Wat ontwerp betreft wordt 
in het project gekeken naar de combinatie van drie verschil-
lende manieren van leren: individueel, sociaal en evolutionair. 
Individueel leren doen agenten tijdens hun leven; bijvoorbeeld 
het vergaren van de wijsheid dat het soms handiger is om ruzies 
op te lossen met woorden in plaats van met geweld. Sociaal 
leren betreft het doorgeven van kennis, wat een hoop leertijd 
kan schelen voor de kennisontvanger. Evolutionair leren houdt 
het ontwikkelen en selecteren van gunstige aangeboren eigen-
schappen in en vindt plaats over meerdere generaties. Eiben 
gaf  in zijn college toelichting op het gebruik van evolutionaire 
methoden met betrekking tot collectieve intelligentie. 

Co-evolutie
Een essentiële factor in evolutionaire methoden is de fitness 
functie. Met deze functie kun je evalueren hoe goed een be-
paald individu is. In de natuur wordt de individuele fitness 
mede bepaald door de omgeving, en niet enkel door de in-
dividuen zelf. Zo kunnen we weinig zinnige uitspraken doen 
over de fitness van twee konijnen zonder de aanwezigheid van 
heide, vossen, roofvogels et cetera, daarbij in overweging te ne-
men. Andersom wordt de fitness van de vossen en roofvogels 
ondermeer bepaald door de aanwezigheid van konijnen. Een 
moeilijker leeromgeving zal informatiever zijn, zodat evolutio-
naire methoden sneller met een goed individu op de proppen 
kunnen komen. Edwin de Jong (Universiteit Utrecht) sprak op 
DECOI over de alom gebruikte methode van de co-evolutie. 
Bij co-evolutie laat men de individuele fitness afhangen van 
andere, (co-)evoluerende individuen. In de eenvoudigste vorm 
hiervan neemt een individu het tegen zichzelf  op. Bijvoorbeeld 
in het geval van schaken of  dammen brengt men telkens kleine 
mutaties aan en selecteert men vervolgens de variant met het 
grootste aantal overwinningen. Deze standaard opstelling ver-
eist behalve de spelregels geen (bevooroordeelde) fitness functie 

en heeft tot grote successen geleid bij dammen, backgammon 
en cellulaire automaten. De Jong ging tijdens zijn lezing in op 
enkele details van co-evolutie, de voordelen, de nadelen en een 
aantal problemen die momenteel veel worden onderzocht. 

Fluidiom: Artificial Life Simulatie
Omdat we met zulke complexe systemen te maken hebben, 
biedt computersimulatie vaak een uitkomst als we collectieve 
intelligentie willen onderzoeken en analyseren. Binnen de 
kunstmatige intelligentie zijn we hier al langer bekend mee: bij 
artificial life wordt er veel gebruik gemaakt van computersimu-
latie. Gerald de Jong (Almende, Rotterdam) is al ruim twee de-
cennia lang gefascineerd door deze artificial life-simulatie. Die 
fascinatie is nu uitgegroeid tot de Fluidiom-simulatie die De 
Jong programmeerde met het doel natuurlijke selectie te leren 
begrijpen (www.darwinathome.org). Fluidiom won op de Bel-
gisch-Nederlandse AI Conferentie 2005 de prijs voor de beste 
demonstratie. De Jong begon in 1995 aan het schrijven van 
software waarmee fysieke structuren gesimuleerd konden wor-
den. Later werd dit, geïnspireerd door de evolutionair bioloog 
Dawkins, een simulatie waarbij de structuren een soort DNA 
hadden en zichzelf  konden ontwikkelen. Toen rees de volgende 
vraag: als we veronderstellen dat deze structuren een soort li-
chamen zijn, wat zouden ze dan allemaal kunnen leren? In de 
simulatie werden onder andere zwaartekracht, verschillende 
grondoppervlakken en spieren toegevoegd, wat leidde tot de 
huidige versie van Fluidiom. Vergezeld van vele grappige film-
pjes, gaf  De Jong een inspirerend college over zijn simulatie. 

Embodied Embedded Cognition
De representatie van kennis heeft de afgelopen decennia vele 
AI onderzoekers beziggehouden. Expertsystemen, kennissy-
stemen en het Semantisch Web representeren allemaal op een 
of  andere manier kennis. Desondanks zijn er een aantal issues 
die kennisrepresentatie problematisch maken; onder andere 
het Frame probleem, het Formaat probleem (symbolisch) en 
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het grounding probleem (betekenis). Pim Haselager (Radboud 
Universiteit, Nijmegen) gaf  een college over embodied embed-
ded cognition (EEC) wat gebaseerd is op het niet gebruiken van 
representaties in situaties waar dat niet nodig is. Dit sluit dus 
niet uit dat er veel situaties kunnen bestaan waarbij represen-
taties nuttig en nodig zijn. Haselager keek naar het cognitief  
aspect van EEC: de lichamelijke interactie met de omgeving 
is primair met betrekking tot cognitie. De eerste E van EEC 
(embodied) betekent dat er directe interactie is met de omge-
ving, bijvoorbeeld iemand die leert autorijden. De tweede E 
van EEC (embedded) betekent dat de omgeving gebruikt wordt 
om informatie te onthouden en te verwerken (gele post-it plaat-
jes, aanwijsborden). Haselager kreeg de lachers op zijn hand 
toen hij binnen deze context de luiheidsprincipes presenteerde: 
“Laat de omgeving het werk voor je doen.”, Don’t think, Act!, 
“Kopiëren en imiteren is goed.”, “Stel dingen uit.”, en “Verlaag 
je ambities.” Alles bij elkaar een fascinerende kijk op represen-
tatie, die zorgde voor vele nieuwe inzichten bij de DECOI deel-
nemers.

Evolutionaire Linguistiek
Onderzoek naar taal binnen de AI  doet al snel denken aan 
natuurlijke taalverwerking, spraakherkenning of  multi-agent 
communicatie. Echter, taal is zelf  een complex dynamisch 
systeem – net zoals onze maatschappij, een mierenkolonie of  
een markteconomie. Daarnaast evolueert het, en snel ook; wij 
spreken nu met een ander vocabulaire dan 300 jaar geleden. 
Met andere woorden, het heeft alle ingrediënten om binnen de 
collectieve intelligentie te vallen: culturele evolutie, individuele 
aanpassing, zelforganisatie en co-evolutie (van taal en beteke-
nis). Paul Vogt (Edinburgh University, UK en Universiteit van 
Tilburg) gaf  de deelnemers een inleiding van het onderzoek 
naar evolutionaire linguïstiek: de wetenschappelijke studie naar 
de oorsprong en ontwikkeling van taal. Vogt legde in zijn col-

lege uit hoe deze studie vanaf  de vroege Egyptenaren en de 
“la-la”-theorie van Jespersen  die stamt uit begin van de vo-
rige eeuw, vanaf  het begin van de jaren negentig is toegegroeid 
naar het onderzoeken van verbanden tussen natuurlijke taal en 
selectie. Vogt presenteerde een aantal multi-agent simulaties 
als voorbeeld van nuttige computationele technieken voor het 
onderzoek naar de evolutionaire ontwikkeling van taal. Verder 
werkte hij nog een aantal case studies uit op het gebied van 
de evolutie van vocabulaire, de grounding van betekenis en de 
evolutie van compositie. Het was wederom een interessante kijk 
op representatie – ook in combinatie met Haselager’s eerdere 
college.

Zelf-Organiserende Sociale Systemen
Vogels, vissen en primaten hebben een belangrijke overeen-
komst: ze laten allemaal tekenen zien van complexe sociale fe-
nomenen. Daarmee zijn het meteen potentiële kandidaten om 
collectieve intelligentie mee te analyseren. Vragen als: “waarom 
vliegen vogels in v-formatie?”, “waarom zwemmen vissen in 
een school?” en “waarom zien we bij primaten zulke complexe 
sociale structuren dat het erg doet denken aan onze eigen so-
ciale structuur?”, kunnen beter worden beantwoord door het 
bestuderen van collectieve intelligentie. Charlotte Hemelrijk 
(Rijksuniversiteit Groningen) gaf  haar college op DECOI over 
de zelforganisatie van deze sociale systemen. Het basisprin-
cipe van het onderzoek van Hemelrijk is: ‘begrijpen door te 

bouwen’. Als we een kolonie primaten nabouwen, dan komen 
we tot begrip van sociale fenomenen die spelen in die kolonie. 
Met andere woorden, als we individuen eenvoudige cognitieve 
gedragsregels geven, zullen we dan complexe groepspatronen 
zien die mogelijk een gevolg zijn van zelforganisatie? Hemel-
rijk werkte een case study uit over de Macaca-primaten waar-
bij democratische en egalitaire  vormen van sociale organisatie 
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bestaan. Het onderzoek ging over het observeren van groeps-
fenomenen uit de werkelijkheid (bijvoorbeeld dat het mach-
tigste individu in het midden zit) op basis van een individueel 
simulatiemodel met eenvoudige gedragsregels. Naar aanleiding 
van dit college zullen de deelnemers voortaan met andere ogen 
“aapjes kijken”.

Zelforganiserende Stadsplanning
Kijkend naar stedengroei en ontwikkeling in de laatste eeuwen, 
zien we een interessant verschijnsel. Zonder enige vorm van 
centrale organisatie (overheid), vertonen wereldwijd alle steden 
wat opbouw betreft veel dezelfde patronen. William Veerbeek 
(DIN-Arch, Rotterdam) liet voorbeelden zien van onder andere 
Kuala Lumpur, Manilla en Lima. Veerbeek gaf  een inleiding 
op het gebied van zelforganiserende stadsplanning: hoe kun je 
ruimtelijke planning decentraliseren maar toch grip houden op 
de gehele ontwikkeling? Het verleden laat zien dat dit mogelijk 

is, maar momenteel wordt iedereen en alles beperkt door de 
massale regelgeving op dit gebied. Veerbeek liet in zijn college 
zien dat met behulp van cellulaire automaten hiervoor realisti-
sche simulaties gemaakt kunnen worden. Deze simulaties laten 
zien dat het goed mogelijk is om de stedelijke planning te de-
centraliseren. 

Tenslotte: DECOI2007
Doordat de summerschool zowel door de studenten als door 
de onderzoekers en docenten zeer gewaardeerd werd, zal er in 
2007 een vervolg komen. In de volgende editie van de summer-
school zullen we aantal concrete case studies gaan uitwerken in 
samenwerking met domeinexperts uit de sociale, biologische, 
economische en computer wetenschappen. Tevens zullen er 
wederom experts uit de praktijk aanwezig zijn. Geïnteresseerd? 
Meld je aan op www.decoi2007.nl en we zien je graag tegemoet 
op de DECOI2007 summerschool!ø



UNIVERSITEIT VAN HET BEWIJS 

Binnen de master AI kan men zich 
ook specialiseren in de programma's:

Gaming:
Onderwerpen zijn: game 

programming, virtual reality, 
machine learning, game technology

Intelligent Systems: 
Onderwerpen zijn: machine learning, 

autonome systemen, multiAgents, 
video/internet search, smart systems

Learning Systems for Language, 
Speech and Technology: 

Onderwerpen zijn: Lerende 
systemen, Spraak- en 

taalverwerking, Kennis technologie.

Forensic Intelligence 
Programma in de Masteropleiding Artificial Intelligence 

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Doordat informatie overdracht en opslag in toenemende mate 
digitaal is en de omvang ervan voor mensen niet te overzien 
is, worden AI-technieken ook binnen het forensisch onderzoek 
steeds belangrijker.

In samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut start 
aan de UvA het programma Forensic Intelligence met als doel 
forensisch onderzoekers op te leiden in methoden voor 
datastructurering en -analyse, en opsporing of bewijsvoering 
in zaken met grootschalige digitale media en informatie 
stromen.

Onderwerpen: Forensic Information Systems, Computer Forensics, 

Machine Learning, Biometrics, Forensic Statistics, Internet 

Information en Forensic Data Mining. 

De master AI is toegankelijk voor alle Nederlandse academische 
bachelors AI en informatica. 
Meer informatie over de programma’s: 
http://www.studeren.uva.nl/ma-ai/
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