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Hier een mooie titel
Van de redactie nummer 2, jaargang 4, Oktober 2009

De Connectie

Raakvlakken 2

De redactie had een fijne vakantie. Hopelijk u ook. Ze is nu weer aan de 

slag gegaan met het maken van nieuwe Connecties. De eerste ligt hier, na 

een lange stilte. Meer volgt. 

Veel kijk- en leesplezier!

Joris de Ruiter, 

Hoofdredacteur De Connectie
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AI & Psychologie
Simpel maar effectief: de rol van Computationele Modellen binnen de functieleer
dr. Stefan Van der Stigchel, Psychologische Functieleer Universiteit Utrecht
s.vanderstigchel@uu.nl

Toen eind jaren tachtig de ont-

wikkeling van computationele 

modellen sterk toenam, was de belofte 

groot. Vooral connectionistische 

modellen zouden een brug vormen 

tussen breinprocessen en gedrag. 

Doordat ze gebaseerd zijn op de 

werking van de hersenen, is het gedrag 

wat een model vertoont een mogelijke 

instantie van de werkelijkheid. Deze 

modellen kunnen verbale theorieën aanvullen doordat ze laten zien 

dat een bepaalde set hypotheses ook daadwerkelijk werkt. Deze 

functie is uitermate geschikt voor de functieleer, omdat hier verbale 

theorieën de meest gebruikte manier zijn om bepaalde fenomenen 

te verklaren. 

Verbaal uitleggen dat het Stroop-effect1 wordt veroorzaakt doordat 

semantische informatie sneller wordt verwerkt dan kleurinformatie 

is informatief, maar de computationele implementatie is een nut-

tige toevoeging. Geïnspireerd op ideeën van James McClelland en 

David Rumelhart is er aantal redenen te noemen waarom model-

len een nuttige toevoeging zijn. Als belangrijk voordeel kan gezien 

worden dat een model bevestigt dat een bepaalde set hypotheses 

binnen een verbale theorie op computationele gronden het gedrag 

oplevert dat het wil verklaren. Is er bijvoorbeeld een set formules 

en waardes te vinden dat gedrag oplevert overeenkomstig met het 

Stroop-effect?

Een model dwingt tot het expliciet maken van een theorie, omdat 

verbale concepten vertaald moeten worden in wiskundige functies. 

Wat betekent het precies dat informatie ‘sneller’ verwerkt wordt? 

Er zijn verschillende manieren om dit proces te implementeren. 

Door het opstellen van een model 

wordt deze ambiguïteit opgelost. 

Dit levert tevens als voordeel op 

dat de noodzakelijkheid van de 

gebruikte concepten kan worden 

geëvalueerd. Je kunt wel een con-

cept als ‘aandacht’ betrekken 

in een verbale theorie over het 

Stroop-effect, maar wanneer blijkt 

dat een computationeel model dit 

concept niet nodig heeft om het effect te verklaren, is dit concept 

overbodig. Op deze manier kunnen er nieuwe verklaringen komen 

voor bestaande bevindingen.

Een ander voordeel is dat een model een voorspelling kan doen 

over een bepaald type gedrag dat vervolgens experimenteel getest 

kan worden. Wanneer deze voorspelling inderdaad blijkt te klop-

pen, levert dit niet alleen extra bewijs op dat een model een cor-

recte weergave van de werkelijkheid is, maar draagt het model ook 

bij aan de wetenschappelijke zoektocht naar nieuwe hypotheses.

Succesvolle modellen Nu het nut van modelleren toegelicht 

is, volgt automatisch de vraag wat er voor zorgt dat een model 

geaccepteerd wordt binnen de functieleer. Hoewel er veel compu-

tationele modellen binnen de functieleer bestaan, is er maar een 

klein aantal dat bijdraagt aan de beeldvorming van onderzoek-

ers binnen de functieleer. Wanneer je kijkt naar de belangrijkste 

wetenschappelijke tijdschriften binnen de functieleer, zoals Jour-

nal of  Experimental Psychology en Cognitive Psychology, merk je dat 

hier weinig artikelen in staan waarin computationele modellen 

besproken worden. Deze verschijnen meestal in proceedings voor               

AI-congressen of  specialistische tijdschriften als Neural Networks. 

1 Het Stroop-effect verwijst naar het feit dat het makkelijk is om `rood-groen-blauw` te zeggen als die woorden een correspondende kleur hebben dan wanneer de 
kleur verschilt van het woord (bijvoorbeeld het woord “blauw” in rode letters. 
2 Het executief systeem kan vertaald worden met cognitieve controle. Hieronder vallen allerlei breinprocessen, zoals plannen, abstract redeneren, mentale flexi-
biliteit, het inhiberen van acties, leren van regels, selecteren van sensorische informatie en het probleemoplossend vermogen.

In tekstboeken over functieleer worden 
computationele modellen vaak kort aan het 
einde van een hoofdstuk behandeld. Natuurlijk 
bestaan er tekstboeken waarin specifiek de 
rol van computationele modellen binnen 
de functieleer wordt besproken, maar deze 
lijken toch meer bedoeld voor specialisten. 
Je kunt je afvragen of  de stand van zaken 
binnen het onderwijs een weerspiegeling 
is van de wetenschappelijke realiteit. Is de 
koppeling tussen computationele modellen 
en de functieleer inderdaad problematisch?
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AI & Psychologie
Simpel maar effectief: de rol van Computationele Modellen binnen de functieleer

Een belangrijke uitzondering is het invloedrijke Psychological Review, 

waarin regelmatig computationele modellen gepubliceerd worden. 

Aan de hand van een tweetal succesvolle modellen zal besproken 

worden waaraan een model moet voldoen om een belangrijke rol te 

spelen in de functieleer. 

Een voorbeeld van een zeer succesvol model is ‘Conflict monitoring and 

cognitive control’ (Botvinick, Braver, Barch, Carter, & Cohen, 2001). 

Het succes van dit model is te meten aan het aantal 

citaties van het paper. In zeven jaar tijd is dit paper 

ruim zevenhonderd keer geciteerd. De kracht van dit 

model zit hem niet in de biologische plausibiliteit, maar 

in de introductie van een nieuw concept, waarmee het 

verschillende fenomenen binnen de functieleer kan 

verklaren. Dit concept, ‘conflict’, speelt nu een belan-

grijke rol in theorieën over executief  functioneren2 . 

In het model van Botvinick wordt conflict gedefinieerd 

als de hoeveelheid energie in de outputlaag van een 

model. Bij weinig conflict is er weinig energie, en zal 

het model geen problemen hebben om snel en correct 

tot de juiste output te komen. Is er veel conflict (en dus 

veel energie), dan zal het model trager en ook minder accuraat tot 

de juiste output komen. Door het toevoegen van een module dat 

de hoeveelheid conflict in de gaten houdt (monitoring) kunnen de 

waardes van het model zodanig worden aangepast dat het conflict 

in de volgende trial verminderd wordt. Het enige wat deze module 

doet, is het monitoren van de hoeveelheid conflict en het aanpas-

sen van de waardes in de modules waar de taakinstructie wordt 

gerepresenteerd. 

Figuur 0 - Uit de paper ‘Conflict Monitoring and Cognitive Control’ 

by Botvinick, Braver, Barch, Carter, and Cohen
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In de paper van Botvinick worden bestaande modellen gebruikt 

waaraan een conflictmodule is toegevoegd. Van Strooptaken is bij-

voorbeeld bekend dat de hoeveelheid incongruente trials (bijvoor-

beeld het woord ‘rood’ in het groen) het Stroopeffect bepaalt. Hoe 

meer incongruente trials, hoe sterker het stroop-effect. Door het 

toevoegen van een conflictmodule aan een bestaand Stroopmodel 

werd dit effect gerepliceerd.  

De voorspellende waarde van het Botvinick model bleek hoog. 

Niet alleen gedragsmatig, maar ook met betrekking tot het brein. 

De anterior cingulate cortex (ACC) lijkt namelijk de rol te spelen van 

conflictmonitor. Dit gebied is actief  op het moment dat er een trial 

wordt uitgevoerd waarin veel conflict is. De verschillende hypoth-

esen die gegenereerd werden over de activiteit van de conflictmod-

ule bleken te kloppen met activiteit van de ACC.

Dit model voldoet dus aan de eisen van een succesvol model zoals 

eerder opgesteld. Het geeft een nieuwe verklaring voor bestaande 

bevindingen en het maakt deze verklaring expliciet. Er wordt 

aangetoond dat de voorgestelde set hypotheses ook daadwerkelijk 

werkt, en de theorie genereert een nieuwe set hypotheses. Voor-

spellingen worden gedaan, en voorspellingen blijken te kloppen. 

Een ander succesverhaal is “A 

model of  saccade initiation based 

on the competitive integration of  

exogenous and endogenous signals in 

the superior colliculus” (Trappen-

berg, Dorris, Munoz, & Klein, 

2001). Voor mijn eigen onder-

zoek is dit van groot belang 

geweest. Het model beschri-

jft hoe de beslissing wordt 

genomen over de doellocatie 

van een volgende oogbeweg-

ing. Een dergelijke beslissing is 

afhankelijk van twee stromen 

van informatie. Ten eerste is 

er ‘top-down’ informatie; dit is 

de informatie van alle interne 

processen. Als je gevraagd 

wordt om naar de deur te 

kijken, dan kun je deze taak 

uitvoeren door een top-down oogbeweging naar de deur te maken. 

Ten tweede is er ‘bottom-up’ informatie; dit is de informatie van 

buitenaf. Als je in gesprek bent en er komt ineens iemand de kamer 

binnen, maak je vaak automatisch een bottom-up oogbeweging 

naar de deur. Er is dus een continue competitie tussen bottom-up 

en top-down informatie om te bepalen wat de doellocatie is van de 

volgende oogbeweging. 

Het model van Trappenberg geeft een mogelijke implementatie 

van deze competitie. Op basis van gegevens uit de neurofysiologie 

bestaat het model uit een tweedimensionaal neuraal veld waar top-

down en bottom-up informatie worden geïntegreerd. De neuronen 

in dit neurale veld corresponderen met locaties in de buitenwereld, 

zoals dit ook in het brein is gecodeerd. De twee stromen van infor-

matie (bottom-up en top-down) zijn in competitie met elkaar, maar 

worden gerepresenteerd op één enkele map. De activiteit die het 

gevolg is van de competitieve integratie van deze twee stromen van 

activiteit bepaalt vervolgens het gedrag. Daar waar als eerste de 

activatie-threshold wordt bereikt, daar kijk je naar. Zo zal bijvoor-

beeld een nieuw opvallend element gemakkelijk een oogbeweging 

uitlokken, omdat deze sterke bottom-up activiteit veroorzaakt.
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Er zijn drie sterke punten aan dit model. Ten eerste geeft het 

een raamwerk om te kunnen denken over oogbewegingproces-

sen. Als ik nadenk over verklaringen voor data uit een oogbe-

wegingexperiment denk ik vaak in termen van dit model. Ik heb 

hiermee een manier om de processen die in mijn experiment 

een rol spelen te ‘visualiseren’ om tot theorievorming te komen. 

Ten tweede kan dit model verschillende fenomenen verklaren 

door een vrij simpel gemeenschappelijk mechanisme, namelijk 

de competitieve integratie van twee stromen van informatie. Ten 

derde is dit model geïnspireerd op de werking van de superior 

colliculus, een gebied in middenhersenen. Van dit gebied is het 

bekend dat het een belangrijke rol speelt in de aansturing van 

oogbewegingen. De activiteitspatronen van de twee stromen 

van informatie zijn gebaseerd op opnames van neuronen in dit 

gebied en de gebieden waar deze informatie vandaan komt.

Natuurlijk zijn deze mod-

ellen slechts twee voor-

beelden van de tientallen 

die er zijn binnen alle 

domeinen van de functieleer. Opvallend genoeg kun je stellen 

dat de modellen die wel succesvol zijn ook meteen zeer bepal-

end zijn voor theorievorming binnen dat vakgebied. Het lijkt een 

kwestie van alles of  niets. Wat maakt een model zo invloedrijk?

Buiten dat het model moet voldoen aan de kenmerken zoals eer-

der beschreven, lijkt het succes vooral af  te hangen van de sim-

pelheid waarmee het bestaande fenomenen kan verklaren. Beide 

besproken modellen zijn zo sterk omdat iedere onderzoeker bin-

nen de functieleer het principe achter het model begrijpt en kan 

gebruiken om de eigen ideeën vorm te geven. Deze onderzoek-

ers zullen misschien niet de formules begrijpen, maar de exacte 

implementatie doet er eigenlijk in dat geval niet toe. Het gaat 

om de innovatieve gedachtes achter de formules. Hierbij is het 

uiteraard ook van belang dat een model gepubliceerd is in een 

tijdschrift dat ook gelezen wordt door onderzoekers die zuiver 

experimenteel werk doen. Op deze manier zal ook dit publiek 

kennis kunnen nemen van het model. 

Natuurlijk is het prachtig als een model biologisch plausibel is, 

maar het lijkt wel of  modeleerders daar meer waarde aan hech-

ten dan niet-modeleerders dat doen. Bij dit laatste publiek gaat 

het er niet om dat een model neuronen gebruikt die sterk lijken 

op neuronen in de hersenen, maar om hoe zij het model kunnen 

gebruiken in hun eigen beeldvorming van de processen die zij 

onderzoeken. Het toevoegen van biologische kenmerken op zich 

geeft een model ook niet meer verklaringskracht. Overgecom-

pliceerde modellen die perfect alle data kunnen repliceren maar 

dermate ingewikkeld zijn dat alleen wetenschappers die hogere 

wiskunde begrijpen de puzzel kunnen oplossen, zullen worden 

overgeslagen door onderzoekers zonder modelleerervaring. Ze 

gebruiken niet zozeer de meest biologisch plausibele modellen, 

maar vooral de meest begrijpbare en bruikbare. Het blijft altijd 

een gesimplificeerde weergave van de werkelijkheid, dus je kunt 

je afvragen hoeveel detail nuttig is.

Nu weet ik uit eigen ervar-

ing dat het bijzonder lastig 

is om een model gepub-

liceerd te krijgen in een 

wetenschappelijk tijdschrift 

waarin ook experimentele studies worden gepubliceerd. Je model 

moet echt baanbrekend zijn, wil het geaccepteerd worden door 

zo’n blad. Het zou goed zijn als dit soort tijdschriften de drempel 

van innovativiteit op een zelfde niveau zetten als voor experi-

mentele studies. Een dergelijke verandering zal zeker zorgen 

voor een betere integratie van computationele modellen binnen 

de functieleer. Ik hoop met bovenstaande voorbeelden te heb-

ben aangetoond dat de ontwikkeling van dit soort modellen bin-

nen de functieleer van groot belang is. Zolang het model maar 

simpel is en een raamwerk biedt om data te verklaren, zijn dit 

soort modellen zeer invloedrijk en cruciaal om een stap verder te 

komen binnen de functieleer. ø

Referenties:

- Botvinick MM, Braver TS, Barch DM, Carter CS, Cohen 

JD. Conflict monitoring and cognitive control. Psychological 

Review 2001; 108(3):624-652.

- Trappenberg TP, Dorris MC, Munoz DP, Klein RM. A model 

of saccade initiation based on the competitive integration of 

exogenous and endogenous signals in the superior colliculus. 

Journal of Cognitive Neuroscience 2001; 13(2):256-271.

Overgecompliceerde modellen 
worden overgeslagen
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AI & HA
Human Ambience: de omgeving als beste vriend

Bejaarden worden in de modernste 

verzorgingstehuizen tegenwoordig 

door intelligente systemen in de gaten 

gehouden. Valt een oudere in slaap 

terwijl het gas nog aan staat?  Dan 

wordt automatisch het gas afgeslo-

ten en de gordijnen dicht gedaan. 

Wordt er gesignaleerd dat er iemand 

op de grond is gevallen en niet snel 

overeind komt? Dan wordt onmid-

dellijk de dichtstbijzijnde verpleeg-

ster gewaarschuwd. Deze automati-

sering is enorm handig om de zorg 

efficiënter te maken, en zodoende een 

bijdrage te leveren aan het opvangen 

van het vergrijzingsprobleem. 

Ook voor jongere mensen kunnen dit 

soort systemen zeer waardevol zijn. 

Een voorbeeld is het project MyHeart, geleid door Philips research. 

Hierin wordt gepoogd hartproblemen in een vroeg stadium te sig-

naleren. Dit kan door speciale kleding te ontwikkelen die sensoren 

bevat (zie figuur 1), maar ook met een speciaal bed waarin sen-

soren in de lakens zijn verwerkt. Het uitgangspunt is om mensen 

zo min mogelijk lastig te vallen, maar toch in de gaten te houden. 

Als het systeem signaleert dat iets mogelijk niet in orde is met de 

persoon, dan wordt de huisarts onmiddellijk gewaarschuwd. 

Bedrijven en universiteiten ontwikkelen steeds meer van dit soort 

systemen om mensen bij te staan met behulp van technologie die 

zich in de omgeving bevindt. Relatief  nieuwe onderzoeksvelden 

als Ambient Intelligence [1], Human-aware Computing [2] en 

Ubiquitous Computing [3] houden zich met deze onderzoeks-

thema’s bezig. Om tot goede toepassingen te komen die op een 

intelligente manier de mens ondersteunen, onderzoeken we drie 

belangrijke aspecten:

1. Het verkrijgen van 

metingen door technologie 

in de omgeving, en sturing 

(acties) in de omgeving. In het 

voorbeeld van het MyHeart 

project wil men bij mensen 

de hartslag op een niet 

indringende manier meten. 

De sturing (actie) bestaat 

uit het waarschuwen van de 

huisarts. 

2.   Het specificeren van een 

model van het menselijke 

functioneren. Om af  te lei-

den of  een mens hartprob-

lemen heeft, is kennis nodig 

over hoe een gezond en on- 

gezond hart zich gedraagt.

3. Tenslotte dient er integratie plaats te vinden van kennis die in 

het model onder punt twee gespecificeerd is en metingen / sturin-

gen die kunnen plaatsvinden in de omgeving.

Uit deze kernpunten blijkt al hoe multidisciplinair dit soort onder-

zoek is. Om bijvoorbeeld een model op te stellen van het menselijk 

functioneren, kun je kennis gebruiken uit het domein van de psy-

chologie, maar ook uit de biologie en de medische wetenschap-

pen (denk aan het functioneren van het hart). De link met het 

onderzoeksveld AI is ook duidelijk aanwezig, bijvoorbeeld in het 

modelleren en redeneren met cognitieve modellen. Bij de Vrije 

Universiteit bestaat sinds het studiejaar 2007/2008 een speciale 

richting binnen de opleiding Kunstmatige Intelligentie genaamd 

Human Ambience waarin aan bovengenoemde thematiek aandacht 

wordt besteed. Verder zijn er ook diverse lopende onderzoekspro-

jecten. Hieronder worden twee voorbeelden van zulke projecten 

Figuur 1 - Kleding om hartslag mee te meten (bron Philips)
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behandeld, namelijk de ontwikkeling van een slimme medicijn-

doos en het bijstaan van operators bij de Koninklijke Marine tijd-

ens veeleisende taken.

Slimme medicijndoos Binnen het medische domein is het van 

groot belang dat patiënten zich houden aan de voorgeschreven 

inname van medicijnen. Uit onderzoek is gebleken dat als patiënt-

en zich hier niet aan houden, de kans om in het ziekenhuis te 

worden opgenomen met 26% toeneemt [4]. Er komen steeds meer 

technieken beschikbaar om mensen te helpen herinneren aan het 

innemen van medicijnen. Zo heeft het bedrijf  SIMpill een medici-

jndoos ontwikkeld die, indien er medicijnen uit worden gehaald, 

via het GPRS netwerk informatie doorgeeft aan een database. 

Vervolgens wordt deze informatie gecombineerd met het voorge-

schreven schema van medicijninname. Indien de patiënt te vroeg 

of  te laat is wordt er een SMS gestuurd. Zo’n systeem is al een 

enorme hulp voor patiënten, maar het is nog steeds vrij statisch: 

wat gebeurt er als de patiënt voor een wat langere periode geen 

medicijn heeft genomen? Misschien vereist dit een aanpassing van 

het schema. Of  wat als de patiënt graag het moment van inname 

geleidelijk wil verschuiven? Om dit soort problemen aan te pakken 

hebben we een intelligenter ondersteuningssysteem ontwikkeld. 

Dit volgens de drie aspecten die eerder zijn genoemd. 

Metingen en sturing - Voor het doen van metingen hebben we geen 

nieuwe technologie gebruikt. We gaan ervan uit dat we informatie 

in ons systeem binnen krijgen over wanneer een patiënt precies 

medicijnen inneemt en wat de dosis hiervan is. Dit wordt bijvoor-

beeld gegeven door de medicijndoos van SIMpill. Wat betreft de 

sturing gebruiken we SMS’jes. Mocht de patiënt een bejaarde 

betreffen die niet met een mobiele telefoon om kan gaan, dan kan 

ook gekozen worden voor een spraakwaarschuwing per telefoon.

Model van menselijk functioneren - Om het systeem daadwerkelijk intel-

ligent te maken moet het medicijnniveau in het lichaam van de 

patiënt worden bijgehouden. Dit wordt met behulp van de vol-

gende differentiaalvergelijking gedaan:

medicine_level(t + Δt) = medicine_level(t) + usage_effect(t) – G . 

(medicine_level(t) + usage_effect(t)) . Δt

Deze vergelijking specificeert het volgende: Het medicijnniveau 

op tijdstip t + Δt is gelijk aan het medicijnniveau op tijdstip t plus 

het gebruikseffect (misschien dat de patiënt net medicijnen heeft 

genomen, anders is dit effect nul). Daarvan wordt het verval van 

het medicijn in het lichaam over de tijd afgehaald. Dit wordt 

berekend door een factor G, de vervalfactor, te vermenigvuldigen 

met de totale concentratie en de tijdstapgrootte (Δt). Het verloop 

van de functie is te zien in figuur 2.  Er valt te zien dat de patiënt 

op tijdstip 300 en 500 medicijnen inneemt. 

Integratie - De laatste stap is de integratie van de twee boven-

genoemde onderdelen (het menselijk model en de metingen en 

sturing). Hiervoor is gekozen voor een model gebaseerd op agents. 

De belangrijkste agent binnen dit model is de usage support agent. 

Figuur 2 - verloop van medicijnconcentratie. Het medicijnniveau in het lichaam 
van de patiënt moet binnen bepaalde grenzen blijven. Er is te zien dat er tussen 
tijdstip 200 en 300 een te lage concentratie is, terwijl de concentratie te hoog is 
rond tijdstip 600.
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Deze houdt het model van de medicijnconcentratie bij, en heeft 

bepaalde kennisregels die aangeven wat voor acties genomen 

moeten worden. Bijvoorbeeld: 

Uit een analyse van dit systeem is gebleken dat door gebruik van 

het systeem de medicijnconcentratie inderdaad beter binnen de 

grenzen blijft, terwijl er toch meer flexibiliteit aanwezig is. Voor 

een uitgebreidere beschrijving van het model, zie [5,6]. Op http://

www.cs.vu.nl/~mcaklein/

smartpill is een demo te 

vinden van dit systeem.

Aandacht voor aan-

dacht Ook bij de marine 

kan de mens wel wat hulp 

gebruiken. Een voorbeeld 

van een veeleisende taak 

is het monitoren van ver-

schillende potentieel drei-

gende contacten (schep-

en, vliegtuigen) op een 

radarscherm. Het kan zo 

zijn dat de radaroperator 

op een gegeven moment 

erg veel contacten moet 

verwerken en deze niet 

tegelijkertijd aankan. Nu 

moet de operator een keuze maken waar en wanneer hij zijn 

aandacht moet richten. Uit onderzoek is gebleken dat mensen 

fouten maken bij het verdelen van aandacht, als de hoeveelheid 

aandacht die verdeeld moet worden de beperkende factor is [7]. 

Omdat het vaak om ingewikkelde taken gaat is het meestal nog 

niet mogelijk om de gehele taak te automatiseren. Een menselijke 

operator is dus nog nodig, maar deze kan wel bijgestaan worden 

door een computer die aangeeft wanneer de operator zijn aan-

dacht verkeerd verdeelt. Hiervoor is bij TNO in samenwerking 

met de Vrije Universiteit zo’n intelligent ondersteuningssysteem 

ontwikkeld [8,9,10]. 

Metingen en sturing - De metingen die worden verricht om de 

taakuitvoering van de operator te volgen kunnen we splitsen in een 

deel dat te maken heeft met het kijkgedrag van de operator (waar 

kijkt hij naar en op welk moment) en een deel dat te maken heeft 

met de omgevingsvariabelen (waar zijn bepaalde contacten (vlieg-

tuigen, vaartuigen), wat is hun snelheid, richting, of  vaarroute). 

Het kijkgedrag wordt in de gaten gehouden met een zogenaamde 

eye-tracker die oogbeweging beschrijft in termen van plaats- en 

tijd-coördinaten. De omgevingsvariabelen worden gemeten met 

behulp van radarsignalen, of  worden door de computer gegene-

reerd in het geval van een simulatie. De sturing vindt plaats door 

aan de operator duidelijk te maken welke contacten aandacht 

zouden moeten krijgen, maar waarvan wordt ingeschat dat deze 

dat niet krijgen (gebaseerd 

op gegevens van de eye-

tracker).

Model van menselijk functio-

neren - Om de operator te 

ondersteunen moet soft-

ware in de gaten houden 

waar de operator zijn aan-

dacht op heeft gericht (A) 

en waar hij zijn aandacht 

op zou moeten richten 

(B). Zowel A als B zijn in-

schattingen die worden 

gemaakt op basis van een 

model [9,10]. Het model 

A baseert zijn inschatting 

op naar welke contacten 

de operator kijkt en hoe 

lang en hoe vaak hij ernaar kijkt. Onderzoek heeft aangetoond 

dat kijkgedrag aangeeft waar aandacht op gericht is [11]. Ook 

kan vanuit een beschrijving van de taakuitvoering een bepaalde 

aandachtsverdeling verwacht worden. Gezamenlijk met gede-

tecteerde vaartuigen in de omgeving aan de hand van radarsig-

nalen, kun je zo een geïntegreerd beeld krijgen welke vaartuigen 

de operator waarschijnlijk heeft gezien en welke niet. Een voor-

beelduitvoer van model A is in figuur 3 te zien. Model B moet 

nu bepalen wat de eisen zijn aan de aandachtsverdeling van de 

operator. Het model doet dat op basis van de taakbeschrijving en 

de omgevingsvariabelen. De uitvoer van model B heeft dezelfde 

Figuur 3. Voorbeelduitvoer van een aandachtsmodel. Schermcoördinaten vormen de x-as en 
y-as, aandachtswaarde op de z-as. Het model schat in dat op dit tijdstip de donkere contacten 
in de focus van de aandacht zijn, terwijl de lichte contacten niet in de focus zijn. 

Als de agent gelooft dat het huidige medicijnniveau in de 

patiënt C is,

En C is beneden de ondergrens die gesteld is,

En de patiënt heeft niet zojuist medicijnen genomen,

Dan stuurt de agent een SMS naar de patiënt dat het tijd is 

om het medicijn te nemen.
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vorm als dat van model A, zodat deze goed met elkaar vergeleken 

kunnen worden.

Integratie - Door A en B te integreren kan de operator worden bij-

gestuurd. Er moet op ieder moment worden geconstateerd of  er 

redenen zijn om de aandachtsverdeling van de operator bij te 

sturen. In figuur 4 zie je hoe dit in z’n werk gaat: Model A (descrip-

tive model) wordt vergeleken met model B (prescriptive model). Als 

de verschillen in uitvoer van model A en B (compare) groot genoeg 

zijn voor bepaalde contacten (>threshold), dan wordt de aandacht 

van de operator bijgestuurd.

Dit kan op allerlei manieren gebeuren, bijvoorbeeld door de           

lichtintensiteit te veranderen. Sterk oplichtende contacten trekken 

automatisch de aandacht van de operator. Het systeem kan ook 

bepaalde delen van de taak overnemen. Je kunt in dat geval 

spreken van het adaptief  herverdelen van taken tussen mens en 

systeem (reallocate tasks). De operator wordt op die manier alleen 

ondersteund als dit nodig is. Verwacht wordt dat dit in veel geval-

len de prestatie ten goede komt. ø
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Wat maakt een probleem moeilijk (of makkelijk)?
Iris van Rooij, docent KI, RU Nijmegen, i.vanrooij@donders.ru.nl 
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Er is een bepaald soort moeilijke problemen dat 

een belangrijke rol speelt in debatten in de cogni-

tiewetenschap. Dit zijn de zogeheten NP-moeilijke 

problemen. Deze problemen hebben de eigenschap dat de 

tijd die nodig is om ze op te lossen exponentieel groeit met 

de grootte van de input (ofwel begintoestand) van het prob-

leem.1  Omdat een exponentiele groei snel astronomische 

omvang kan aannemen worden NP-moeilijke problemen 

ook wel computationeel onhandelbaar genoemd (intractable). 

 Neem bijvoorbeeld het handelsreizigersprobleem. In dit 

probleem is het de bedoeling een zo kort mogelijke route te vinden tus-

sen alle steden die de handelsreiziger wil bezoeken. Een gegeven input 

voor het handelsreizigersprobleem bestaat uit een n aantal steden met 

hun paarsgewijze afstanden. Een exponentieel algoritme voor dit prob-

leem heeft een tijd van orde 2n nodig om een handelsreizigersprobleem 

op te lossen. Dit is nog te doen als het aantal steden niet zo groot is, 

maar de tijd nodig voor het vinden van de juiste oplossing rijst snel de 

pan uit voor meer steden. Bijvoorbeeld, voor 10 steden is de benodigde 

tijd niet meer dan een paar seconden. Voor 100 steden loopt de tijd al 

op naar een aantal eeuwen. En voor 1000 steden is er meer tijd nodig 

dan er verstreken is sinds het ontstaan van het universum.

Belang voor de Cognitiewetenschap  NP-moeilijkheid wordt in 

de cognitiewetenschappelijke literatuur geregeld gebruikt als argument 

voor of  tegen iets.  Ik geef  hier drie voorbeelden ter illustratie.

 In navolging van ideeën van de econoom en onderzoeker 

in de Kunstmatige Intelligentie Herbert Simon in de jaren 50, en de 

filosoof  Christopher Cherniak in de jaren 80, wordt NP-moeilijkheid 

soms gebruikt als verklaring van het fenomeen dat mensen in hun 

oordeelvorming en keuzegedrag systematisch de regels van de logica 

en kanstheorie schenden.  Het argument gaat ongeveer als volgt: Als 

mensen zouden denken volgens de regels van de logica en kanstheo-

rie, dan zouden zij regelmatig voor NP-moeilijke problemen gesteld 

worden en die oplossen; het is niet aannemelijk dat mensen in redelijke 

tijd NP-moeilijke problemen kunnen oplossen; ergo, mensen moeten 

wel afwijken van de regels van de logica en kanstheorie.

 Een sterk gerelateerd argument is dat de rationele of  opti-

malisatiemodellen van menselijke cognitieve processen - zoals bij-

voorbeeld de tegenwoordig zeer populaire Bayesiaanse modellen - NP 

moeilijk zijn, en dus bij voorbaat onrealistisch voor hoe mensen wer-

kelijk denken. Dit argument wordt onder andere gemaakt door de bes-

liskundige Gerd Gigerenzer en zijn collega-onderzoekers van het Max 

Planck Instituut in Berlijn. Deze onderzoekers geven heuristieken en 

satisficing  modellen als veel aannemelijker.

 NP-moelijkheid wordt ook gebruikt als argument vóór een 

modulaire architectuur van het brein, en daarmee tégen een niet-

modulaire architectuur. Dit standpunt is gebaseerd op het volgende 

argument: Als het brein een niet-modulaire architectuur zou hebben, 

dan zouden alle processen in het brein toegang hebben tot informatie 

over alle andere processen in het brein; dit zou leiden tot een zoge-

heten combinatorische explosie van achtergrondinformatie, wat een 

NP-moeilijk probleem zou impliceren; het is, zoals gezegd, niet aan-

nemelijk dat mensen NP-moeilijke problemen oplossen; ergo, het brein 

is modulair. 

 Deze voorbeelden illustreren hoe het concept ‘NP-moei-     

lijkheid’ een centrale rol speelt in een aantal belangrijke debatten 

in de cognitiewetenschap. De vraag die ik hier zal belichten is welke 

vooronderstellingen er gedaan worden in deze debatten over wat een 

probleem NP-moeilijk maakt, en daarmee ook welke aanpassingen 

van een NP-moeilijk probleem verondersteld worden het makkelijk te 

maken.  De juistheid van deze vooronderstellingen is immers cruciaal 

voor de argumenten die in deze debatten aangevoerd worden.

Misvattingen over NP-moeilijkheid

Er doen nogal wat mythen de ronde over de oorzaken van NP-moei-

lijkheid:

1.    Optimalisatie maakt problemen moeilijk.

2.    Satisficing maakt problemen makkelijk.

3.    Grote zoekruimtes maken problemen moeilijk.

4.    Het gebruik van heuristieken maakt problemen makkelijk.

5.    De eis van exacte oplossingen maakt problemen moeilijk.

6.    Bij benadering oplossen maakt problemen makkelijk.

1 Hierbij wordt er altijd de wiskundige aanname gemaakt dat P != NP; Zie het artikel “P is NP or not NP, that is 
the question’ van Julia Meuwese in De Connectie van Juli 2005 voor een uitleg van de wiskundige achtergrond 
van deze aanname.

Many real-world problems are computationally intractable 
(or NP-hard), which means that no machine or mind can find 
the best (optimal) strategy, even if one exists. … Intractable 
problems defy optimizing and make satisficing solutions 
necessary for both mind and machine (Gigerenzer, 2008).

… any processor that had to access the full set of the agent’s 
background beliefs … would be faced with an unmanageable 
combinatorial explosion. (Carruthers, 2003)
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Wat maakt een probleem moeilijk (of makkelijk)?

Ik zal uitleggen waarom al deze stellingen een problematisch karakter 

hebben en niet algemeen geldend zijn. Na afloop zal ik een alternatief  

bieden. Dat wil zeggen, ik zal een raamwerk voorstellen waarin we op 

een zinvolle manier de vraag ‘Wat maakt een NP-moeilijk probleem 

moeilijk (of  makkelijk)?’ kunnen beantwoorden.

Mythe 1: Optimalisatie is moeilijk

Een standpunt dat regelmatig verdedigd wordt door tegenstanders van 

rationele of  optimalisatiemodellen van cognitieve processen, is dat opti-

malisatieproblemen inherent moeilijk zijn. Het argument wordt over 

het algemeen met voorbeelden onderbouwd, bijvoorbeeld als volgt: 

Het handelsreizigersprobleem is een optimalisatieprobleem, want het 

doel is om een optimale route te vinden (‘optimaal’ betekent in dit geval 

‘het kortste’); het is bekend dat het handelsreizigersprobleem - net als 

honderden andere optimalisatieproblemen - NP-moeilijk is; ergo, opti-

malisatie is moeilijk.

 Het argument is eenvoudig te weerleggen. Er zijn heel veel 

optimalisatieproblemen die makkelijk zijn. Neem bijvoorbeeld het 

minimaal opspannende boom probleem. Dit is het probleem waarbij 

een aantal steden met elkaar verbonden dient te worden in een boom-

structuur (zie Figuur 1) en daarbij de totale lengte van de takken van 

de boom te minimaliseren. Dit probleem lijkt een beetje op het han-

delsreizigerprobleem, en is ook een optimalisatieprobleem. Echter, in 

tegenstelling tot het handelsreizigersprobleem, is het minimaal opspan-

nende boom probleem - net als honderden andere optimalisatieproble-

men - makkelijk op te lossen en dus niet NP-moeilijk.

Mythe 2: Satisficing is makkelijk

Een tegenwerping op bovenstaande zou kunnen zijn: ‘Ok, niet alle 

optimalisatieproblemen zijn even moeilijk, en sommige blijkbaar zelfs 

makkelijk, maar een niet-optimale (bijv. satisficing) oplossing zoeken is 

in ieder geval wel altijd makkelijker!’ Hoe aannemelijk de tegenwerping 

misschien ook is, het klopt niet met de wiskundige feiten. Neem bijvoor-

beeld de volgende variant van het handelsreizigersprobleem: Zoek voor 

een aantal steden een route die alle steden bezoekt en niet langer is dan 

s, waarbij s het satisficing criterium is dat bepaalt welke lengte `goed 

genoeg’ is. Het is bekend dat deze variant van het handelsreizigersprob-

leem ook NP-moeilijk is. Hetzelfde geldt voor satisficing varianten van 

een heleboel andere optimalisatieproblemen. Satisficing an sich is dus 

duidelijk niet makkelijk. 

Mythe 3: Grote zoekruimtes zijn moeilijk

De moeilijkheid van NP-moeilijke problemen wordt vaak geweten aan 

het feit dat de zoekruimte voor mogelijke oplossingen een combinator-

ische explosie vertoont. Dit zie je ook bij het handelsreizigersprobleem. 

Voor n steden bestaan er (n – 1)!/2 verschillende routes. Dat betekent 

dat er slechts twaalf  verschillende routes voor vijf  steden bestaan, maar 

het aantal groeit snel uit tot 1016 routes voor 20 steden (meer dan het 

aantal neuronen in het brein), 1030 routes voor 30 steden (meer dan 

het aantal seconden sinds de Big Bang), en 1088 routes voor 65 steden 

(meer dan het aantal atomen in het universum). Het is onhaalbaar om 

alle mogelijk routes na te gaan om de kortste te vinden, zelfs voor prob-

lemen van beperkte grootte. De conclusie lijkt snel getrokken dat de 

grootte van de zoekruimte de oorzaak is van de NP-moeilijkheid van 

het handelsreizigersprobleem. Deze conclusie gaat echter voorbij aan 

het feit dat een grote zoekruimte geen voldoende voorwaarde is voor 

NP-moeilijkheid. 

 Dit is weer gemakkelijk te illustreren aan de hand van een 

voorbeeld. Het minimaal opspannende boom probleem heeft een zeker 

zo grote zoekruimte als het handelsreizigersprobleem. De reden daar-

voor is dat er véél meer mogelijkheden zijn n steden in een boomstruc-

tuur te verbinden dan dat er mogelijkheden zijn om ze te verbinden 

tot een pad, ofwel route (een pad is immers slecht één mogelijke boom, 

eentje zonder vertakkingen). Ondanks het feit dat de zoekruimte van 

het minimaal opspannende boom probleem dus groter is dan die voor 

het handelsreizigersprobleem, is de laatste NP-moeilijk maar de eerste 

niet. 

 Een grote zoekruimte maakt een probleem dus niet per se 

moeilijk. Het gaat er eerder om of  er een manier bestaat om het probl-

eem op te lossen zonder de hele zoekruimte (of  een exponentieel groot 

deel daarvan) te hoeven doorzoeken. Dit is blijkbaar wel mogelijk voor 

het minimal opspannende boom probleem, maar niet voor het handel-

reizigersprobleem. 

Mythe 4: Heuristieken zijn makkelijk

Als het gaat om zoekruimtes selectief  te doorzoeken, dan wordt er ook 

vaak van ‘heuristieken’ gesproken. Dit zijn zoekalgoritmen die gebruik 

maken van vereenvoudigende aannames of  ‘vuistregels’ bij het zoeken 

naar een oplossing. Heuristieken garanderen niet dat ze de juiste oploss-

ing vinden, maar worden wel geacht die soms te vinden, of  in ieder 

geval vaker dan een willekeurige gok. Gezien de aard van heuristieken 

wordt soms de veronderstelling gedaan dat alle heuristieken makkelijk 

zijn, in die zin dat ze niet zelf  ook NP-moeilijk kunnen zijn. Dit blijkt 

niet het geval. 

 Om dit toe te lichten stappen we over op een ander soort prob-

leem, een probleem dat model staat voor een aspect van het menselijk 
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denken. Dit is het probleem waarbij men moet bepalen wat men alle-

maal gelooft na het doen van nieuwe observaties. Stel je hoort dat een 

medestudent met de opleiding KI is gestopt omdat zij de studie weinig 

uitdagend vond. Bij het horen van deze informatie pas je mogelijk je 

ideeën over de persoon en/of  de opleiding aan. Maar hoe doe je dat 

op een manier zodat je ideeën precies kloppen met de werkelijkheid? 

Er bestaat geen enkel algoritme dat precies de juiste oplossing geeft - 

dat wil zeggen, precies bepaalt wat wel en niet waar moet zijn gegeven 

de ‘data’ - omdat er altijd meerdere geloofsfixaties logisch consistent 

kunnen zijn met wat je observeert (denk bijvoorbeeld aan het feit dat 

de grote variatie in flora en fauna of  deze planeet voor sommigen een 

reden is om te geloven in God terwijl anderen geloven dat het een bij-

product is van evolutie). Volgens coherentisten maken mensen bij het 

bepalen van geloofsfixaties gebruik van een heuristiek die de combinatie 

van ideeën die het meest coherent is met de data voor waar aanneemt. 

Deze heuristiek is ook vormgegeven in een model door de filosoof  Paul 

Thagard als een constraint satisfaction problem (CSP). 

 Het CSP-model gaat ervan uit dat het menselijke brein een 

netwerk van deels samenhangende en deels tegensprekende ideeën 

implementeert. Twee ideeën in het netwerk die met elkaar samen-

hangen zijn verbonden door een ‘positieve verbinding’, en twee ideeën 

die elkaar tegenspreken zijn verbonden door een ‘negatieve verbind-

ing’. Een positieve verbinding representeert een beperking waarvan we 

zeggen dat hij gerespecteerd wordt als de verbonden ideeën dezelfde 

waardheidwaarde worden toegekend (dat wil zeggen, beiden ‘waar’ of  

beiden ‘onwaar’), en een negatieve verbinding representeert een beperk-

ing die gerespecteerd wordt als de verbonden ideeën verschillende waar-

heidswaarden worden toegekend (dat wil zeggen, de ene ‘waar’ en de 

andere ‘onwaar’). De meest coherente geloofsfixatie is volgens het CSP-

model een combinatie van waarheidswaarden die het maximale aantal 

beperkingen respecteert. Ondanks de heuristieke status van coherentie 

voor het oplossen van het geloofsfixatieprobleem is bekend dat het CSP-

model NP-moeilijk is. Dit illustreert dat niet alle heuristieken makkelijk 

zijn. 

Mythe 5: Exactheid is moeilijk

Sommige lezers halen misschien hun wenkbrauwen op bij het idee dat 

het CSP-model een heuristiek zou zijn. Een argument zou als volgt kun-

nen gaan: Een heuristiek is een procedure die ergens ook steken laat 

vallen; het is natuurlijk NP-moeilijk om een geloofsfixatie te vinden die 

alle beperkingen respecteert, maar het is aannemelijker dat mensen een 

oplossing vinden die wel veel maar niet alle beperkingen respecteer; in 

dat geval is CSP veel makkelijker. 

 Er wordt wel vaker gesuggereerd dat het zoeken naar een 

exacte oplossing voor een probleem een oorzaak zou zijn van NP-moe-

ilijkheid. Toch gaat er in de redenering iets mis. Het vinden van een 

geloofsfixatie die alle beperkingen respecteert (of  bepalen dat die niet 

bestaat) is helemaal niet NP-moeilijk. Het is zelfs heel makkelijk. Een 

algoritme dat het werk doet, heeft niet meer nodig dan een tijdspanne 

die lineair is in het aantal verbindingen in het netwerk. De moeilijkheid 

komt in CSP pas om de hoek kijken als het niet mogelijk is om alle 

beperkingen te respecteren. 

 Mogelijk zijn bovenstaande observaties tegenintuïtief. Des te 

belangrijker is het dat we intuïtie niet als enige leidraad gebruiken bij 

het vaststellen of  een probleem wel of  niet NP-moeilijk is.

Mythe 6: Benadering is makkelijk

De laatste mythe die ik hier bespreek is het wijdverbreide idee dat NP-

moeilijk problemen makkelijk zouden zijn als je ze slechts bij benade-

ring zou hoeven op te lossen. In dat geval zou de gevonden oplossing 

niet precies gelijk hoeven te zijn aan de correcte oplossing, maar er 

alleen maar op hoeven lijken. Hier is het cruciaal wat we precies bedoe-

len met ‘lijken op’. In de cognitiewetenschappelijke literatuur wordt de 

betekenis hiervan zelden geëxpliciteerd. Vele interpretaties zijn mogeli-

jk. Ik bespreek hier één mogelijk interpretatie.

Neem bijvoorbeeld weer CSP als coherentiemodel. Een oplossing voor 

dit probleem is een geloofsfixatie. Zo’n geloofsfixatie kunnen we model-

leren als een reeks van waarheidswaarden die mentaal toegeschreven 

worden aan een set van proposities of  ideeën. Stel nu dat Gopt de 

geloofsfixatie is die het meest coherent is. Dan zou je kunnen zeggen 

dat elke G die niet meer dan voor een klein aantal van de waarheids-

waarden verschilt van Gopt op de optimale geloofsfixatie lijkt. Dit 

zou een intuïtieve explicitering kunnen zijn van ‘G lijkt op Gopt’. Nu 

 blijkt dat het vinden van een G die lijkt op Gopt ook NP-moeilijk is. 

In andere woorden, er bestaan weldegelijk NP-moeilijke problemen die 

niet makkelijk te benaderen zijn, zelfs als we een redelijke definitie geven 

van wat een benadering zou kunnen zijn. 

Bronnen van Complexiteit Wat alle mythen over NP-moeilijkheid 

lijken te willen doen is één verklaring bieden voor waarom alle (of  veel) 

NP-moeilijke problemen moeilijk zijn. Een probleemspecifieke benade-

ring lijkt echter veel vruchtbaarder. Het antwoord op de vraag `Wat 

maakt een NP-moeilijk probleem Q moeilijk?’, is misschien wel anders 

wanneer Q het handelsreizigersprobleem is dan wanneer Q het con-

straint satisfaction probleem (CSP) is.  Als we de vraag op een probl-

eemspecifieke manier benaderen kunnen we mogelijk ook meer inzicht 

krijgen in welke veranderingen aan een NP-moeilijk probleem Q het 

makkelijk zouden kunnen maken.  

 Om een wiskundige benadering mogelijk te maken, stel ik 

voor om de vraag ‘Wat maakt een NP-moeilijk probleem Q moeilijk?’ 

te herformuleren naar: `Welk aspect van Q is een bron voor de expo-

nentiele complexiteit inherent in het probleem?’ Een aspect van een 

probleem wordt ook wel een parameter genoemd. Zo heeft het han-

delsreizigersprobleem diverse parameters, waaronder bijvoorbeeld 
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het aantal punten aan de buitenste rand van de set van steden, g (voor 

grenssteden), en het aantal punten binnen de rand, b (voor binnenst-

eden). Deze twee parameters zijn in principe onafhankelijk van elkaar 

te manipuleren, waarbij natuurlijk wel g + b = n = het totaal aantal 

steden. Het constraint satisfaction probleem heeft ook diverse param-

eters, waaronder het aantal samenhangende ideeënparen, s, en het aan-

tal elkaar tegensprekende ideeënparen, t. Ook deze twee parameters 

zijn onafhankelijk van elkaar te manipuleren gegeven de beperking dat 

s + t = n = het totaal aantal ideeënparen. 

 We zeggen dat een parameter een ‘bron van complexiteit’ is 

voor een NP-moeilijk probleem Q, als het mogelijk is om Q op te lossen 

in een tijd die alleen snel (lees: exponentieel) groeit in de grootte van de 

parameter, en verder langzaam (lees: polynomiaal) groeit met de rest 

van de input.  Een voorbeeld hiervan is een tijd van orde 2p • n2. In 

zo’n geval is het enkel de parameter p die verantwoordelijk is voor de 

complexiteit inherent in het probleem. Het is dan ook meteen duidelijk 

welke aanpassing van het probleem het makkelijk zou maken: beperk 

het probleem tot situaties waarin de parameter p altijd relatief  klein is 

en het is makkelijk op te lossen! 

Voorbeelden 

Dat de voorgestelde benadering interessante antwoorden oplevert zal ik 

nu illustreren aan de hand van de twee eerder genoemde voorbeelden. 

Het handelsreizigersprobleem is op te lossen in een tijd van orde b! • n2 

(waarbij b het aantal binnensteden is en n het totaal aantal steden).  De 

parameter b is dus een bron van complexiteit voor het handelsreiziger-

sprobleem. Hieruit kunnen we afleiden dat het handelsreizigersprobl-

eem, in het algemeen, moeilijk is omdat b groot kan zijn. Immers, als b 

altijd klein zou zijn (we hebben dan te maken met een beperkte input-

ruimte), dan zou het handelsreizigersprobleem makkelijk zijn.

 Het constraint satisfactionprobleem is op te lossen in een 

tijd van orde 2t+1 • n2 (waarbij t het aantal negatieve connecties is). 

De parameter t is dus een bron van complexiteit voor het constraint 

satisfactionprobleem. Zolang die ene parameter maar klein genoeg bli-

jft is het probleem altijd makkelijk op te lossen. Deze bevinding leidt 

tevens tot een interessante voorspelling die wellicht door neuroweten-

schappers getoetst kan worden: Geloofsfixatie is volgens het CSP model 

alleen moei-lijk voor breinen met veel ideeën die elkaar tegenspreken en 

makkelijk voor breinen met veel ideeën die met elkaar samenhangen. 

En dus …?

In een notendop, kunnen we nu het volgende concluderen: 

1.    Lopende debatten in de cognitiewetenschap maken gebruik van 

misvattingen over NP-moeilijkheid. De argumenten voor de standpunt-

en zijn daardoor ongefundeerd.

2.    Standpunten zouden gebaseerd moeten worden op wat een NP-

moeilijk probleem echt moeilijk of  makkelijk maakt. Dit lijkt een probl-

eemspecifieke benadering te vereisen. 

Een probleemspecifieke benadering zal de richting waarin de debatten 

zich ontwikkelen drastisch kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, rationele 

of  optimalisatie-modellen en niet-modulaire architecturen kunnen dan 

niet meer in het algemeen worden verworpen omdat ze allemaal NP-

moeilijk zouden zijn; mogelijk kunnen sommige worden verworpen en 

andere niet, dat zal per geval moeten worden nagegaan. Tevens kan niet 

meer aangenomen worden dat alle heuristieken, satisficing modellen en 

benaderingen vanzelfsprekend makkelijk zijn; er zal voor elk specifiek 

geval apart bekeken moeten worden of  het NP-moeilijk is of  niet. 

 De probleemspecifieke benadering die ik voorstel maakt het 

doen van algemene uitspraken een stuk moeilijker, maar niettemin zal 

het volgens mij het computationeel modelleren van cognitie makkelijker 

maken. ø
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Agenda
BNAIC 2009, Benelux Conference on Artificial Intelligence
» 29-30 oktober 2009, TU Eindhoven
http://wwwis.win.tue.nl/bnaic2009/

Symposium: How to build the Dopamine System
» 2 december 2009, Utrecht, Heidelberglaan 100, Blue Lecture Room
This free symposium is intended for all interested scientists and clini-
cians in the Netherlands. The presentations will be given by seven 
international top scientists. From 10:30 to 18:15. 
http://www.cognitie.nl/events/how-to-build-the-dopamine-system-1/

Lecture: Social decision-making in adolescence: changes in brain regions 
important for intention considerations
» 9 december 2009, Amsterdam, Doelenzaal (UB), Singel 425
Prof. dr. Eveline Crone will give a CSCA-lecture entitled ‘Social decision-
making in adolescence: changes in brain regions important for intention 
considerations’. 16.00-17.00. Registration is not necessary.
http://www.csca.nl/csca/lectures/eveline-crone-dec-9-2009/

Abstract: Changes in social cognition in adolescence have been well 
documented, but it is not yet known how the maturation of social 
understanding is related to changes in brain function over the course 
of adolescent development. In two studies using functional magnetic 
resonance imaging, we have found that between ages 12 and 25 ado-
lescents are increasingly capable of understanding intentions of others 
in social exchanges using economic decision-making games (Trust and 
Ultimatum). Associated with these developmental differences, we have 
observed changes in activation in regions previously implicated in social 
understanding, including anterior medial PFC, insula and the striatum. 
Based on these studies, we hypothesize that the age-related changes in 
intention consideration result from slow maturation of brain regions 
which are important for social cognition. 

Colloquium: semantics and pragmatics of language
» 16-18 december 2009, Amsterdam
The Amsterdam Colloquia aim at bringing together linguists, philoso-
phers, logicians and computer scientists who share an interest in the 
formal study of the semantics and pragmatics of natural and formal 
languages. http://www.illc.uva.nl/AC2009/

12th NVP Winter Conference on Cognition, Brain, and Behaviour
» 18-19 december 2009, Egmond aan Zee
http://nvpcongres.eur.nl/

Lecture: Evolution of social behaviour: Ancient neural networks and 
flexible genomes
» 24 december 2009, 16.00-16.45, Utrecht
http://www.cognitie.nl/events/behavioural-biology-seminar-by-hans-
hofmann/

Volledige agenda op onze website: www.deconnectie.com

AI News
Swimming Robot Makes Waves At Bath
ScienceDaily (Sep. 25, 2009) — Researchers at the University of  Bath have 
used nature for inspiration in designing a new type of  swimming robot 
which could bring a breakthrough in submersible technology. Convention-
al submarine robots are powered by propellers that are heavy, inefficient 
and can get tangled in weeds. In contrast ‘Gymnobot’ is powered by a fin 
that runs the length of  the underside of  its rigid body. This undulates to 
make a wave in the water which propels the robot forwards. The design, 
inspired by the Amazonian knifefish, is thought to be more energy effi-
cient than conventional propellers and allows the robot to navigate shallow 
water near the sea shore.

The Right Honourable Computer
ScienceDaily (Sep. 8, 2009) — European researchers have created a legal 
analysis query engine that combines artificial intelligence, game theory 
and semantics to offer advice, conflict prevention and dispute settlement 
for European law, and it even supports policy. European law is complex, 
many layered and expanding. There are thousands of  regulations, so many 
that compliance is difficult, time-consuming and expensive. While harmo-
nisation is underway, the process itself  demands that individuals, compa-
nies and law firms often have to relearn the system. Meanwhile, areas like 
intellectual property rights (IPR) and digital rights regulation that seek to 
combat piracy are becoming evermore complex to understand and apply 
consistently across Europe. Thankfully, help is at hand. The ALIS project 
(http://www.alisproject.eu) has developed a computerised platform that 
uses artificial intelligence (AI), game theory and semantic technologies to 
‘understand’ and track the regulations in a large and expanding area of  
expertise – in this case intellectual property rights.

Oliver Selfridge dies at 82
Nytimes.com - Oliver G. Selfridge, an early innovator in artificial intelligence, 
died on Wednesday in Boston. He was 82. Credited with coining the term 
“intelligent agents,” for software programs capable of  observing and 
responding to changes in their environment, Mr. Selfridge theorized about 
far more, including devices that would not only automate certain tasks but 
also learn through practice how to perform them better, faster and more 
cheaply. Eventually, he said, machines would be able to analyze operator 
instructions to discern not just what users requested but what they actually 
wanted to occur, which is not always the same thing. With four other col-
leagues, Mr. Selfridge helped organize a 1956 conference at Dartmouth 
that led directly to creation of  the field of  artificial intelligence.

‘Intelligent Car’ Able To Learn From Owner’s Driving And 
Warn In Case Of  Accident Hazard
ScienceDaily (Sep. 22, 2009) — Scientists from six European countries have 
developed a new computer system, called DRIVSCO, that allows vehicles 
to learn from the behaviour of  their drivers at the wheel, in such a way 
that they can detect if  a driver shows “unusual behaviour” in a curve and 
generates signals of  alarm which warn him on time to react. The system 
would especially be handy in the dark, where human visibility is low. The 
persons in charge of  this project states that 42 per cent of  fatal traffic acci-
dents happen at night. The DRIVSCO system uses differential GPS (with 
several centimetres of  precision), along with detection systems of  wheel 
turns and braking.



Persoonlijke inspiratie 
Traditioneel wordt er op univer-
siteiten erg belangrijk, vooruitstrev-
end en grondig onderzoek verricht. 
Vaak komt dat neer op grote onder-
zoeksprojecten waaraan jaren door 
vele onderzoekers wordt gewerkt: 
iedereen neemt een stukje van zo’n onderzoek voor zijn rekening 
en samen werken we op die manier richting het beantwoorden 
van grote en belangrijke vragen. Het is niet ongebruikelijk om als 
onderzoeker voor korte tijd op zo’n onderzoekstrein te springen, 
een tijdje mee te rijden, om je daarna weer met andere zaken bezig 
te houden. Zelf  ontdekte ik dat toen ik als “neurale netwerken 
AiO” onderzoek deed in opdracht van een groot onderzoeksin-
stituut. Van de meeste AiO’s aldaar stond vooraf  min of  meer 
vast welke artikelen er gepubliceerd zouden worden in hun vier 
aanstellingsjaren. Ergens vond ik dat vreemd – in strijd zelfs met 
mijn naïeve beeld van wetenschappelijke creativiteit. Hoe kun je 
nou vooraf  weten wat je over 3 jaar interessant vindt om te onder-
zoeken?

Mogelijk daarom werk ik sinds 2002 voor het Media Technology 
programma aan de Universiteit Leiden, een omgeving die juist 
onderzoek op de schaal van individuen stimuleert. Kleine en kort-
lopende projecten waarvan de thema’s sterk bepaald worden door 
de interesse en passie van individuele onderzoekers en minder 
door grote onderzoekslijnen. Grote en belangrijke ontdekkingen 
hoeft dit niet op te leveren, maar nieuwe vragen leiden mogelijk tot 
verrassende inzichten of  tot vragen die weer anderen prikkelen om 
verder onderzoek te doen. Een voorbeeld is het ontwerp van een 
muziekinstrument met programmeerbare tactiele eigenschappen: 
interactie met het instrument kan bijvoorbeeld geribbeld aanvoe-
len, maar ook stroperig of  hard.

Cocktail parties
Bij de studenten bleek een behoefte te bestaan voor een intro-
ductiecursus AI. Deze wordt weliswaar vanuit de opleiding Infor-
matica reeds aangeboden binnen hetzelfde instituut, maar daarin 
ligt de nadruk sterk op informatica. Onze studenten wilden een 
brede introductie met ruimte voor beschouwende vragen en tóch 
de mogelijkheid om hun handen uit de mouwen te steken.

Hieruit ontstond Artificial Intelligence for 
Cocktail Parties, met als doel dat deelne-
mers na afloop een goed gesprek met 
AI wetenschappers kunnen voeren op 
een cocktail party of  feestje. Daarvoor 
hoef  je niet van iedere technologie de 

technische details te beheersen, maar moet je de kenmerken en 
vooral implicaties kunnen overzien. Het vak kreeg een seminarium 
formaat, waarin studenten zelf  de colleges verzorgen onder toe-
zicht van de docent. Het vak werd afgesloten met een cocktail 
party waarop met AI onderzoekers gekletst kon worden.

De eindopdracht van het vak was open: doe iets met AI wat jouw inter-
esse heeft, en laat zo zien wat je geleerd hebt; schrijf  hier een paper over en geef  
een presentatie. Studenten bleken geïnspireerd door het AI onder-
zoeksveld en hebben de armen uit de mouwen gestoken. De pro-
jecten waren zeer divers van inhoud, allemaal origineel en prima 
uitgevoerd. Twee studenten analyseerden bijvoorbeeld gesprekken 
tussen verschillende chatbots – van die Eliza-achtige conversatie-
programma’s. Zij ontdekten dat de huidige state-of-the-art chatbot 
Jabberwacky in communicatie met mensen goed functioneert, maar 
tegenover andere chatbots geïrriteerd en arrogant gedrag gaat ver-
tonen.

Een andere groep studenten ontwikkelde met genetische algorit-
men een strategie om onbekende tegenstanders op CoreWar vir-
tuele slagvelden te verslaan. Dit is een programmeerspel waarin 
je processen van de tegenstander moet beëindigen om controle te 
krijgen over een gedeeld computergeheugen. Hun aanpak liet vele 
onderzoekers op ’s werelds belangrijkste CoreWar-site achter zich. 
Maar ook voor minder technische projecten was ruimte. Er werd 
onderzoek gedaan naar het beeld dat in videoclips wordt gegeven 
van AI, en een studente interviewde kunstenaar Theo Jansen over 
de relatie tussen zijn Strandbeesten en AI. Deze wandelende skelet-
ten aangedreven door wind kunnen gezien worden als een nieuwe 
manier van artificieel leven met een prachtige manier van voortbe-
wegen, zintuigen om water te voelen, een mechanisch brein om het 
aantal stappen te tellen, en een systeem waarmee ze windkracht op 
kunnen slaan om in windstille momenten voort te bewegen. 
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Een van de makkelijkste en leukste manieren om AI in de prak-
tijk te brengen is om een toepassing voor een bestaand algoritme 
te bedenken. Zo hebben twee studenten een Braitenberg vehikel  
gebouwd van een broodtrommel en lego. Deze vehikels zitten 
uiterst simpel in elkaar maar vertonen toch onverwacht complex 
gedrag zoals agressie, liefde en optimisme, zonder dat dit expli-
ciet is ingebouwd. Het vehikel werd niet alleen gebouwd om te 
demonstreren wat het kan en hoe het werkt, maar werd ook prak-
tisch ingezet. Een zonvragende plant zetelde in de broodtrommel 
en zou nooit meer zon hoeven missen doordat hij altijd naar het 
licht toe werd gereden met zijn nieuwe wielen en sensoren.

Andere studenten pasten een genetisch algoritme toe op het prob-
leem van gezond eten. Hoeveel calorieën mag ik per dag, hoeveel 
vitaminen moet ik nog, het zijn van die vragen waar de mod-
erne mens mee kampt en die veel tijd kosten om op te lossen. Het 
genetische algoritme dat ze maakten zorgde voor generaties bor-

den avondeten die steeds gezonder werden en ook nog de juiste 
proporties hadden. 

Who? What? Where? When?
Heden ten dagen worden we overvoerd met informatie en zijn 
we lid van zoveel online communities dat we het overzicht over onze 
sociale netwerken soms kwijtraken. Ook voeren we veel verschil-
lende acties uit. Het komt niet zelden voor dat je vergeet wat je 
diezelfde ochtend uitgevoerd hebt. Een mobiele agent kan handig 
zijn om vat te krijgen op wat je doet en wat er gebeurt, en kan 
op een later tijdstip een makkelijk geheugensteuntje zijn als je je 
wilt herinneren met wie je ook al weer die actie uitvoerde. Rick 
Companje heeft in het project “Who? What? Where? When? An 
Agent for Active Context Annotation” een agent geprogram-
meerd die je op je mobiele telefoon kan installeren. De methode 
die hij gebruikt is gebaseerd op de aanname dat mensen vaak 
op dezelfde plekken komen, dezelfde acties uitvoeren en dezelfde 
mensen ontmoeten. Het programma stelt je drie vragen: Waar 
ben je? Wat doe je? En met wie? Aan de ene kant moet je als 
gebruiker zelf  sleutelwoorden selecteren die de situatie beschri-
jven, aan de andere kan leert het systeem je kennen en zal sug-
gesties geven.

De agent probeert patronen te ontdekken in de input van de 
gebruiker. De input wordt in een item-naar-item matrix gestopt 
en wordt constant geüpdate. Suggesties worden gemaakt door het 
creëren van clusters van gerelateerde items op het scherm zodat 
het makkelijker is de context te omschrijven. Als bijvoorbeeld 
‘Thuis’ en ‘Utrecht’ vaak samen gebruikt worden zullen deze 
twee items dichter bij elkaar liggen in de ‘tag cloud’. Mocht ‘Thuis’ 
altijd in ‘Utrecht’ zijn, dan zal het systeem suggereren deze twee 
automatisch aan elkaar te koppelen. Uiteraard werkt deze relatie 
niet twee kanten op. Om de gebruiker nog meer te helpen kan 
de applicatie ook bijvoorbeeld GPS-informatie gebruiken en deze 
relateren aan de locatie die de gebruiker invoert. Een GPS-coör-
dinaat dat verandert suggereert dat de gebruiker aan het reizen 
is. 

Uiteraard kennen we al enkele van dit soort ‘hulpmiddelen’. 
Bijvoorbeeld Microsoft‘s MyLifeBits. Een hele populaire is ook 
Twitter, waar de gebruiker in één zin zegt wat hij aan het doen 
is. En er bestaan meer van dit soort programma’s. Maar dat het 
zo makkelijk is zelf  zo’n hulpmiddel te maken daar kom je alleen 
achter als je het probeert.

Detail constructie strandbeest
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Waar je ook komt, een vraag “wat doe jij eigenlijk?”, kan je altijd 
verwachten. Daarop volgt toch nog steeds vaak: “wat is dat?” Ik 
heb nooit geteld hoe vaak ik als AI’er uit heb moeten leggen waar 
mijn studie over gaat en wat ik er later mee kan of  wil worden. 
Ook waren daar altijd die paar mensen die zich wel iets bij AI 
konden voorstellen, maar die je, wanneer je alleen al aanving met 
het woord Artificiële, met grote ogen aankeken waarin je robot-
wars, veel te intelligente computers en ambient intelligence kon ont-
waren. Je kan je voorstellen dat een vak met de titel ‘AI for Cocktail 
Parties’ een uitkomst lijkt voor elke (ex)-AI student. 

Voor zowel ex-AI’ers als voor mensen die nog nooit iets met AI 
gedaan hebben moet het vak interessant en haalbaar blijven. Het 
is een uitdaging om in zo’n diverse groep iedereen tevreden te stel-
len. Als belangrijk onderdeel voor de mensen zonder voorkennis 
werd er daarom een overzicht van enkele belangrijke stromingen 
gegeven, waar overigens ook de AI’ers aan mee deden. We behan-
delden achtereenvolgens de context en geschiedenis van de AI, 
Alan Turing en zijn fameuze ontdekkingen, Rodney Brooks, Arti-
ficial Life en de begrippen Emergentie, Collaborative Filtering, 

Feedforward Neurale Netwerken, Reinforcement Learning, Evo-
lutionary Computing, en Affective computing. Een mooi overzicht 
maar toch ook een aardig technisch idee over wat AI behelst voor 
een Cognitieve AI’er.

De manier van lesgeven van dit research seminar past erg bij een 
master. Het Amerikaanse model van artikelen lezen en daar elke 
ochtend een licht toetsje over maken schept een actieve sfeer. Ook 
de mengelmoes van mensen droeg daaraan bij; AI spreekt kun-
stenaars en allerhande wetenschappers tot de verbeelding in hun 
eigen context. 

Een van de leukste verhalen voor op cocktail parties vind ik nog 
altijd het verhaal van het neurale netwerk dat moest leren Russische 
en Amerikaanse tanks van elkaar te onderscheiden. Dat ging niet 
al te goed. Mensen denken vaak veel te positief  over resultaten uit 
de AI. Velen denken bijvoorbeeld dat computers al lang kunnen 
leren, praten en zien. Verhalen over algoritmen met een vreemde 
uitkomsten doen het dan ook vaak goed. Fouten van mensen zijn 
grappig, fouten van computers misschien nog wel leuker. ø

Ex-AI student
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Figuur 5 - Strandbeest Animaris Percipiere



Pronomina zijn woorden als 
‘hij’, ‘zij’ en ‘het’ die verwij-
zen naar objecten eerder in 
de tekst. Het probleem is dat 
er vaak meerdere mogelijkh-
eden zijn. In de zin “De poli-
tie hield de betogers tegen, omdat 
ze bang waren voor geweld”, kan 
‘ze’ verwijzen naar politie of  betogers. Het oplossen van zo’n 
pronomina is het uitzoeken van het juiste object, het object dat 
de spreker bedoelde.
 Goede pronomenoplossers zijn heuristische algoritmes 
die met meerdere oplossingen komen en daarin preferenties aan-
geven. “Hij dronk een whisky-soda” is waarschijnlijker als “hij” naar 
een volwassen man verwijst dan wanneer “hij” een peuter is of  
een hond. Voor de klassieke taalkundige is alleen het feit dat “hij” 
mannelijk en enkelvoudig is van belang. 
 Het is inmiddels duidelijk geworden dat nagenoeg elk 
woord in natuurlijke taal een probleem vormt en opgelost moet 

worden. De meeste voorko-
mens van zelfstandige 
naamwoorden zoals paard 
of  slager verwijzen naar een 
door de context ingeperkte 
klasse van zulke objecten, 
en wie er wordt bedoeld met 
een naam als Karel kan ook 

niet onafhankelijk van de linguistische en niet-linguistische con-
text worden beschreven. 

Hokjes De vraag is wat precies bij taalkunde hoort en wat niet. 
Het oplossen van pronomina valt niet onder taalkunde, maar 
waarom niet? Conversatieanalyse, waarin in het wild aangetrof-
fen dialogen aan een close reading worden onderworpen, hoort bij 
de sociale wetenschappen. Ook hier is het niet a priori duidelijk 
waarom dit niet bij taalkunde wordt gerekend.
 Een deel van het antwoord is historisch. Voor de vad-
ers van de moderne taalwetenschap was het belangrijk om het 
object van bestudering af  te grenzen van andere disciplines en 
dat gebeurde mede aan de hand van het begrip structuur. Het 
gaat volgens deze opvatting om het bestuderen van structuur van 
menselijke taaluitingen en daarmee om  fonemen, morfemen, 
woorden, zinsdelen en zinnen. De articulatorische en akoestische 
fonetiek (de studie van hoe   stembanden, keel, tong, neus en 
mond spraakklanken vormen, en hoe het gehoor en de daaraan 
gekoppelde analysemechanismen erin slagen spraak te decod-
eren) horen niet bij de linguistiek volgens deze opvatting. Ook 
aan de andere kant van de taal, waarin het gaat om de bedoeling, 
inhoud en betekenis van de uitingen van een spreker, wordt met 
enige regelmaat betoogd dat dit niet tot de taak van de taalkun-
dige hoort. Daarmee wordt ook het pronomenoplossen uitgeslo-
ten van de taalkunde. Hierbij gaat het namelijk om het koppelen 
van pronomina aan de tekst ervoor en daarmee om betekenis. De 
voorgaande zin “De politie hield de betogers tegen, omdat ze bang waren 
voor geweld” wordt idealiter opgelost op basis van wat bekend is 
over de politie en betogers. 
 De conversatieanalyse valt buiten de taalkunde omdat de 
dialoog er wordt opgevat als een sociale gebeurtenis: iets waarin 
mensen met elkaar interageren en hun onderlinge relaties onder-
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Ik leg altijd graag uit welke disciplines interessante en 
bruikbare ideeën hebben ontwikkeld over dialoog tussen 
mensen. Linguistiek en kunstmatige intelligentie zijn er 
twee van, naast de biologie, de psychologie, de filosofie 
en de sociologie. Het lijkt trouwens soms eerder een 
kwestie van toeval. Gedachten over het oplossen van 
pronomina - een centraal probleem voor het opzetten 
van dialoogsystemen - zijn voor het eerst geformuleerd 
door AI onderzoekers met psychologische intuities1. 
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handelen, hun eigen doelen nastreven en sociale feiten schep-
pen. Het is een extreem geval van “betekenis” en als zodanig nog 
verder verwijderd van het systeem van de menselijke taal of  de 
linguistische competentie. 

Kunstmatige Intelligentie
Voor de kunstmatige intelligentie als de kunst van het model-
leren van intelligent gedrag zijn de voorbeelden van conversa-
tieanalyse en pronomenoplossing van direct belang. Pronomeno-
plossing is een noodzakelijke voorwaarde voor elke vorm van 
taalanalyse, ook die in information retrieval. Dit is het doorzoeken 
van documenten, tekst, metadata, databases, audio en video op 
zoek naar informatie. Een voorbeeld is google of  msn search. 
Pronomenoplossing is belangrijk voor ieder dialoogsysteem dat 
probeert de menselijke bedoeling te begrijpen, zelfs voor de vrij 
primitieve systemen die op dit moment al in onze samenleving 
functioneren. Gebieden als conversatieanalyse leveren inzichten 
op die van belang zijn voor de systemen van de toekomst. Willen 
robots menselijk met ons praten, dan zullen ze onze conversaties 
moeten begrijpen. Denk aan een digitale baliemedewerkster, een 
support chatbot op een website of  je robothuishoudster. 
  Het gebruik van pronomenoplossing en conversatie-
analyse is niet helemaal een karikatuur van de taalkunde zoals 
die vandaag bedreven wordt. Er zijn steeds meer probabilistische 
benaderingen, en binnen taalkundeopleidingen komt er steeds 
meer aandacht voor taalpsychologie, sociolinguistiek, medische 
taalkunde en andere aspecten. De statistische taalkunde wint 
langzaam terrein over de symbolische taalkunde. 
 Het belangrijkste klassieke doel binnen de kunstmatige 
intelligentie dat de taal betreft is het bereiken van een systeem 
dat talige uitingen ongeveer even goed begrijpt als de sprekers 
van de betreffende taal. Het is een belangrijk
inzicht dat zo’n kwaliteitsniveau niet bereikt kan worden zonder 
dat daarbij ook de omgekeerde weg wordt bewandeld. Om een 
taaluiting te begrijpen moet het systeem ook kunnen controleren 
of  diezelfde informatie ook zo uitgedrukt kan worden, anders 
is de interpretatie fout (of  moet de uiting verbeterd worden). 
Mensen lijken het niet anders te doen, gegeven het feit dat 
delen van de hersenactivatie die optreden bij taalproductie ook 
optreden bij taalinterpretatie3.

Er zijn inmiddels goede systemen voor spraakherkenning geba-
seerd op Hidden Markov Models, en ook goede systemen voor 
syntactische analyse, gebaseerd op verschillende traditionele 
linguistische structuurtheoriën (boomstructuren, dependency 
grammatica’s, categoriale grammatica’s) die tegenwoordig steeds 
gebruik maken van stochastische technieken. Zowel spraakherk-
enning als structuurherkenning worden getraind op zeer grote 
corpora (databases aan oefenzinnen) om de waarschijnlijkh-
eden zo precies mogelijk te benaderen. Zeer groot betekent hier 
groter dan de hoeveelheid spraaksignaal of  zinnen aan de hand 
waarvan kinderen hun taal leren, of  zelfs de hoeveelheid die in 
een mensenleven ervaren kan worden. De systemen zijn goed 
omdat ze vrij vaak de correcte analyse vinden (8 à 9 van de 10 
keer, en soms zelfs nog beter). Voor veel praktische doeleinden 
is dat voldoende, hoewel niet voor alle. Er is nog wel vooruit-
gang in deze systemen, maar het is niet meer zo spectaculair 
als het was. Mijn eigen pogingen in deze kwestie zijn gericht op 
het verbeteren van de semantisch/pragmatische voorspelling en 
het gebruik maken van de formule van Bayes in combinatie met 
generatiemodellen, die gemakkelijker af  te schatten.zijn. 
 De grote bottleneck is de stap die daarna komt: uit te 
zoeken wat de bedoeling is van die syntactisch geanalyseerde 
spraaksignalen (structuren van woorden). Dat gaat niet merk-
baar beter dan 20 jaar geleden. De speelgoedsystemen van toen 
zijn inmiddels geintegreerd in commerciele toepassingen onder 
de naam dialogue systems. De systemen blijven beperkt tot een 
spoorboekje, vacaturebank en theaterreservering, omdat de diep-         
gaande conceptuele analyse die nodig is om uit de grenzen van 
de kleine toepassingswereld te breken, teveel gevraagd is. Boven-
dien berust hun succes voor een belangrijk deel op de menselijke 
feedback. Telkens wordt duidelijk gemaakt hoe het systeem de 
menselijke gebruiker begrepen heeft, waarna deze de mogelijk-
heid heeft herkenningsfouten op te sporen en te verbeteren. 
 Er is verder een kloof  tussen wat er met technieken uit 
de information retrieval aan conceptuele structuur gevonden wordt, 
en wat er nodig is om de redeneerprocessen van mensen te be-
grijpen. Het lijkt nodig te komen tot theoriën over betekenis van 
de talige uitdrukking die zichzelf  kunnen verbeteren in de con-
frontatie met echt taalgebruik, zowel corpora die aan het sys-
teem worden aangeboden voor training als in de communicatie 
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met gebruikers. Er is nog veel te doen op dit gebied. De grote 
uitdaging is vooral de stap tussen de speelgoedsystemen en full-
coverage, een stap die in de spraakherkenning en de syntac-
tische analyse inmiddels is gedaan.
 Er lijkt verder - zoals ik al aangaf  - een wat al te ruim 
gat te zitten tussen hoe mensen hun taal verwerken en hoe de 
huidige technologiën het doen. Een belangrijk inzicht is dat 
taalgebruik alleen een geheel van middelen oplevert die kun-
nen worden ingezet bij het verrichten van bepaalde handelin-
gen: elkaar over iets informeren, het verrichten van zakelijke 
transacties, het op elkaar afstemmen van de plannen, of  het 
opbouwen van relaties met elkaar4. Het “elkaar” is essentieel: 
het zijn steeds dingen die je niet alleen kan doen. Maar ook in 
sterk talige en eenzame activiteiten zoals het bestuderen van 
een syllabus of  het lezen of  schrijven van een scriptie of  roman 
(extreme gevallen van elkaar informeren) heeft het eigenlijke 
doel van de activiteit nauwelijks iets te maken met het gebruik-
en van taal. Het gaat bij de bestudering van de syllabus om het 
doorzien van samenhangen en het oppikken van de belangrijk-
ste feiten, bij het schrijven van de scriptie over het zo duidelijk 
mogelijk maken van de gevonden bronnen en de zelf  verwor-
ven inzichten, niet om het lezen dan wel het genereren van 
een brok tekst. Als een computersysteem de syllabus, de scrip-
tie of  de roman volledig kan analyseren tot op het niveau van 
de intenties, heeft het systeem dan de inhoud van de teksten 
begrepen? Het lijkt me zeer de vraag, al is het ongetwijfeld een 
stap in de goede richting.
  Het hebben van een goed model van de relevante 
activiteiten waarin taalgebruik een rol speelt is een voorwaarde 
voor bruikbare dialoogsystemen. Maar voor veruit de meeste 
activiteiten waarin taal een rol speelt geldt dat de regels van het 
spel niet bestudeerd zijn of  moeilijk te formaliseren lijken. 
 Ik heb geprobeerd aan te geven waarom het meest 
relevante doel van onderzoek naar taal binnen de kunst-
matige intelligentie - de computer die spreekt en verstaat zoals 

wij dat kunnen - nog ver weg is, hoewel er wel degelijk veel 
meer dingen kunnen op dit ogenblik dan 20 jaar geleden. 
Het betreffende AI onderzoek is ook vruchtbaar geweest. Ik 
noemde de pronomenoplossing, maar kennisrepresentatie of  
abductiesystemen zijn ook goede voorbeelden van technieken 
die oorspronkelijk met toepassingen in het verwerken van taal 
zijn ontwikkeld. Als ze al niet doen waarvoor ze ontworpen 
zijn, blijken ze vaak verrassend nuttig in andere gebieden. De 
contextvrije grammatica’s (die in de syntactische analyse niet 
meer dominant zijn, maar dat wel waren) blijken bruikbaar in 
gebieden als muziekanalyse en de morfologie van planten. En 
misschien nog het merkwaardigste, de programmeertaal Pro-
log was oorspronkelijk een parser voor contextvrije grammati-
ca’s met features. Goed nieuw AI-onderzoek op weg naar de 
sprekende computer zal moeten aansluiten bij nieuwe inzichten 
vooral uit de taalpsychologie, de natuurlijke taalsemantiek en 
de taaltypologie en gebruik moeten maken van de technieken 
die in de spraakherkenning, de taalanalyse en machine learn-
ing zijn ontwikkeld. ø
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Dit ‘essay’ geeft een beeld van het vak 
econometrie door een van de beoefenaren, 
die het is opgevallen dat nogal wat econom-

etrische methoden en technieken ook bij AI aan bod 
komen. De overlap is niet één op één natuurlijk, maar 
wel groot. Dit wordt nog duidelijker wanneer we er 
andere vakken bij zouden halen als Psychometrie, 
Sociometrie en Biometrie2. De uitgang ‘metrie’ geeft aan 
dat wetenschappers binnen die disciplines het liefst werken met 
modellen, uitgedrukt in de precieze wiskundige taal, en dan ook 
nog hard gemaakt of  empirisch gevalideerd met meetgegevens. 
Natuurlijk weten ze dat modellen en metingen zelden of  nooit 
het volledige beeld geven, maar gelukkig is er het prachtige 
gemeenschappelijke vak statistiek waarmee die onzekerheid te 
lijf  kan worden gegaan (de echte, mathematische statistiek dan 
natuurlijk). Statistiek kan ook helpen onontgonnen gebied in 
kaart te brengen door in (hoogdimensionale) data patronen en 
structuren te detecteren en zichtbaar te maken. Het voorvoeg-
sel econo-, psycho-, socio-, of  bio- geeft aan waar de typische 
toepassingen liggen, of  wat het min of  meer toevallige maat-
schappelijke excuus is zich met die prachtige data-analytische 
technieken bezig te houden. De vakgebieden hebben een eigen 
terminologie en leven vaak langs elkaar heen, maar soms ziet 
men het gemeenschappelijke in de wijze van werken weer en 
ontstaan er krachtige vormen van synergie. Een goed voorbeeld 
daarvan is het modelleren van de samenhang tussen latente vari-
abelen. Dat zijn variabelen die door meerdere factoren beïnv-
loed worden, zoals onderwijskwaliteit, intelligentie, welzijn, 
toestand van het milieu, innovatief  vermogen, sociaal kapitaal, 
enzovoort. De in de jaren tachtig ontstane samenwerking tus-
sen econometrie, psychometrie en sociometrie is erg vruchtbaar 
geweest.
 Een simpele definitie van econometrie is “de inzet van 
wiskunde, mathematische statistiek en operationeel onderzoek 
voor het oplossen van economische vraagstukken”. Hierbij is 
wiskunde de taal waarin we ons uitdrukken, geeft operationeel 
onderzoek de gereedschappen voor optimalisatie van bedrijfs-
processen, en helpt statistiek expliciet met onzekerheid om te 
gaan. We willen het keuzegedrag begrijpen van mensen die als 
consumenten en producenten naar optimale of  tenminste bev-
redigende oplossingen zoeken in een onzekere wereld die geken-
merkt wordt door schaarste.  
 Een eerste link tussen AI en econometrie vinden we in 

econometrist Herbert A. Simon, die in 1978 de Nobelprijs voor 
de Economie kreeg. Hij heeft fundamentele bijdragen geleverd 
aan ondermeer de analyse van causale systemen, het modelleren 
van economisch gedrag, en het begrijpen van de werking van 
organisaties. Maar hij is ook bekend als een van de grondleggers 
van AI! Zo werkte hij aan symbolische programma’s die rede-
neren en leren zoals de Logic Theory Machine: een simulatie 
van menselijke problem solving skills dat logisch-wiskundige theo-
rieën kan bewijzen. Het wordt alom gezien als het eerste AI pro-
gramma, en introduceerde concepten als heuristiek, zoekbomen 
en list processing. Een jaar later maakte hij - wederom met New-
ell - de General Problem Solver, een computerprogramma wat 
alle logische problemen op kan lossen mits deze precies genoeg 
gespecificeerd werden3. 
 De programma’s bouwen voort op Herbert A Simon’s 
kennis van menselijk redeneren. Hiervoor moest hij eerst onder-
zoek doen in de psychologie en bedrijfskunde. Daar vond hij 
managers die suboptimale beslissingen namen, en kwam met 
de termen ‘bounded rationality’ en ‘satisficing’. Managers kun-
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Het vak Econometrie is ontstaan in de vorige eco-
nomische megacrisis, die van de jaren dertig in 
de 20e eeuw. Na het barsten van de speculatieve 
zeepbel op de aandelenmarkten volgde een run 
op de banken. Zij werden niet als nu door de over-
heid gered, zodat de een na de ander omviel. Het 
wegvallen van het vertrouwen leidde tot uitstel of  
afstel van bestedingen en investeringen, en daar-
mee tot grote werkloosheid en een enorme daling 
van de nationale inkomens. Overheden reageer-
den door radicaal te bezuinigen. Daarmee nam 
het aantal faillissementen toe, vielen er nog meer 
banken om, en nam het vertrouwen nog sterker 
af: een bijna vrije val in een vicieuze spiraal. De 
beroemdste econoom van die tijd, John Maynard 
Keynes, bepleitte een actieve rol van de overheid 
en riep op tot een structurele verhoging van de 
overheidsinvesteringen. De logica hiervan werd 
weliswaar begrepen, maar de uitvoering was in 
eerste aanleg zwaar onvoldoende1. De belangrijk-
ste reden daarvoor was dat men eigenlijk geen 
flauwe notie had hoeveel er geïnvesteerd moest 
worden. Kwalitatieve inzichten waren daarvoor 
niet voldoende, er waren cijfers nodig, en analy-
ses van de verbanden tussen die cijfers. En daar 
kwam econometrie van pas, de wiskundige aan-
pak van economie. 

Econometrie en AI
Theo K. Dijkstra, RUG, Economie en Econometrie, SNS Asset Management
Theo.Dijkstra@snsam.nl
Joris de Ruiter, student Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije Universiteit
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nen maar beperkt rationeel zijn omdat de toekomst onzeker-
heid brengt, informatie nooit compleet beschikbaar is, en ook 
de cognitieve kwaliteiten van managers niet altijd optimaal zijn. 
Daarom moeten we niet zoeken naar de optimale oplossing, 
maar naar beslissingen die ons tevreden genoeg maken (satisfic-
ing). In 1975 ontving Herbert Simon samen met Allen Newell 
de A.M. Turing Award - de hoogste onderscheiding in de infor-
matica voor “basic contributions to artificial intelligence, the psychology of  
human cognition, and list processing”. In 1978 ontving hij de Nobel-
prijs voor de Economie. 
 Een tweede link tussen AI en Econometrie vinden we 
bij operationeel onderzoek. Hierin wordt onderzoek gedaan naar 

optimalisatie van bedrijfsprocessen. Zo veel mogelijk winst, zo 
weinig mogelijk risico, een zo snel mogelijk productieproces, het 
is allemaal optimalisatie gebruikmakend van wiskundige mod-
ellen. Programmeervormen als lineair, dynamisch en integer 
programmeren worden ingezet voor vraagstukken van logistiek 
management, search, planning, en allocatie. Belangrijk is de ont-
wikkeling van heuristieken, bijvoorbeeld voor varianten op het 
handelsreizigersprobleem. Een voorbeeld is hoe de Nederlandse 
Marine optimaal kan patrouilleren in termen van aanhoudin-
gen van in verdachtheid variërende schepen. Dit was relevant 
voor de kust van voormalig Joegoslavië tijdens de internationaal 
ingestelde boycot. Het vormt een handelsreizigersprobleem met 
‘bewegende en variërende locaties’, dus met een oneindig grote 
zoekruimte. Een ander voorbeeld is hoe helikopters het best de 
olieplatforms in de Noordzee kunnen bedienen (vehicle routing).
 Pionier op het gebied van operationeel onderzoek was 
niemand minder dan Charles Babbage, ontwerper van de eerste 
mechanische rekenmachine, de voorloper van de computer. Hij 

ontwierp een methode om industrieën te analyseren. Deze ana-
lyse van complexe systemen zou pas 100 jaar later uitgroeien tot 
operationeel onderzoek. Ook deed hij onderzoek naar de kosten 
van het transport en sorteren van post in Engeland, en ontdekte 
dat de kosten van het wegen van de post (Engeland hanteerde een 
hoger tarief  voor post die verder weg moest) veel hoger waren 
dan de daadwerkelijke kosten van het transport. Zijn oplossing 
was de ‘penny post’, een standaard tarief  voor geheel Engeland. 
Tot op de dag van vandaag wordt dat toegepast in landen, ook 
in Nederland. 
 De link tussen operationeel onderzoek en AI zit hem 
vooral in de methoden die worden gebruikt. Statistiek, optimali-
satie, kansrekening, speltheorie, grafentheorie, beslissingsanalyse 
en simulatie komen in beide vakgebieden voor. 
 In andere vakgebieden van de econometrie vinden we 
een wat bescheidenere link. Stel we nemen de volgende defini-
tievergelijking waarbij het nationale inkomen wordt uitgedrukt 
als de som van de consumptie en de investeringen in jaar ‘t’: 
yt=ct+it. Stelsels van tientallen of  honderden van dit type vergeli-
jkingen, vaak ook nog niet-lineair, worden geanalyseerd binnen 
de macro-econometrie, waarbij macro verwijst naar de nationale 
economieën. 
 Econometristen die voor deze stelsels van vergelijkin-
gen via optimalisatie van ‘fitting functions’ parameters schatten, 
de betrouwbaarheid van die schattingen beoordelen, en voor-
spellingen genereren, werken voor organisaties als het Centraal 
Planbureau (CPB), de Nederlandse Bank en de Europese Bank. 
Numerieke wiskunde en mathematische statistiek spelen daarbij 
een hoofdrol. Een van de aspecten die het werk extra moeilijk 
en uitdagend maakt is het feit dat de voorspellingen het onder-
liggende ‘systeem’ kunnen beïnvloeden: als burgers en instel-
lingen de voorspellingen serieus nemen kan dat hun gedrag 
veranderen, en daarmee het mechanisme ‘verstoren’ dat eerder 
de voorspellingen gaf. Vanwege deze feedback is voorspellen 
in de sociale wetenschappen nog een slag moeilijker dan in de 
 natuurwetenschappen.
 De micro-econometrie houdt zich bezig met het keuzege-
drag van consumenten, en kent veel toepassingen binnen de 
marketing. De databestanden zijn vaak erg groot, met adresge-
gevens en gedetailleerd koopgedrag per persoon. Winkelketens 
zijn uiteraard bijzonder geïnteresseerd in het koop- en switch-
gedrag van hun klanten en doen er alles aan dit in beeld te krij-
gen. De modellen die hiervoor gebruikt worden zijn bij uitstek 

1Chemometrie en historiometrie zijn ook nog te noemen. 
2In de praktijk kwam het programma niet verder dan de Torens van Hanoi. Problemen in de echte wereld werden er niet mee opgelost.
3M. Benaruch (1996): Artificial Intelligence in Economics: Truth and Dare, Journal of  Economic Dynamics and Control, vol. 20, pp. 601-605. 
4Later was het wel voldoende, maar om de verkeerde redenen (WOII).
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stochastisch. Dwarsverbanden met psychologie zijn er te over. 
Om de databestanden te doorzoeken worden technieken uit 
Data Mining gebruikt, een onderdeel van Machine Learning. 
Dit vakgebied gebruikt geautomatiseerde statistische methodes 
om patronen in data te vinden. Waar databanken groot worden, 
wordt mensenwerk gekkenwerk. In zulke gevallen biedt Data 
Mining uitkomst door de computer te laten zoeken naar patro-
nen. 
 Een onderdeel van de econometrie dat bij uitstek een 
beroep doet op (abstracte) wiskunde is ‘mathematical finance’. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om optimale manieren van 
beleggen in aandelen en obligaties, waarvan de prijsontwikkelin-
gen worden gemodelleerd als hoogdimensionale stochastische 
dynamische processen. Een ander groot thema is de waarde-
bepaling van ‘opties’. Opties zijn abstract gezien contracten die 
afhankelijk van de waardeontwikkeling op de financiële markten 
en het verstrijken van de tijd precies gespecificeerde uitbetalingen 
doen. Ze worden vaak expliciet verhandeld, maar zijn impliciet 
universeel aanwezig in elk financieel product dat keuzevrijheid 
biedt (het eerder kunnen aflossen van een hypotheek, het vastzet-
ten van de rente op een niveau dat zich voordoet op een moment 
naar keuze in een bepaald tijdvak,  enzovoort). 
 Een voorbeeld van een expliciete optie is het recht om 
op een van tevoren vastgesteld tijdstip T, aandeel A in te mogen 
ruilen voor aandeel B. Je doet dat natuurlijk alleen wanneer de 
prijs van A dan hoger is dan de prijs van B, anders niet. De ‘pay-
off ’ van de optie is dus het maximum van (de prijs van A op 
tijdstip T minus de prijs van B op tijdstip T, 0). De toekomstige 
prijzen van de aandelen en daarmee de uiteindelijke pay-off  van 
de optie zijn op het moment van aangaan van het optiecontract 
in hoge mate onzeker. In het algemeen worden opties numeriek 
bepaald via vaak complexe Monte Carlo simulaties.
 
Als je met één boek moet illustreren wat de metrie vakken en AI 
gemeen hebben hoef  je alleen maar te kijken naar de inhoudop-

gave van The Elements of  Statistical Learning (2009). Het boek geeft 
een state-of-the-art overzicht van wat statistici ‘supervised learn-
ing’ en ‘unsupervised learning’ noemen, het leren met of  zonder 
een menselijke begeleider die aangeeft wat de correcte uitkomst 
is. Het gaat om het vinden en analyseren van patronen en struc-
turen in vaak zeer grote en hoogdimensionale datasets. 
 Een willekeurige greep van trefwoorden uit het boek: 
lineaire en niet-lineaire principale componenten, self-organizing 
maps, neurale netwerken, discriminant analyse, graphical mod-
els, support vector machines, cluster analysis, multidimensional 
scaling enzovoort. Machine learning technieken worden dus vol-
op gebruikt in statistiek en de metrie-vakken. Elk metrie-vak kent 
zijn toepassingen, en draagt op zijn beurt bij aan de ontwikkeling 
van de technieken. 
 Hopelijk heb ik hiermee aannemelijk gemaakt dat 
Econometrie interessante problemen kent voor AI-ers. Een 
strooptocht door de domeinen van econometrie op zoek naar 
toepassingen kan dus lonend zijn. Ook kan het een expliciete 
bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de metrie-
vakken. Redeneren met woorden en kwalitatief  redeneneren met 
onzekerheid lijken mij cruciale concepten van AI. Deze hebben 
groot potentieel, bijvoorbeeld op terreinen als de internationale 
macro-eonomie, die zo complex zijn dat integratie van kwalita-
tieve en kwantitatieve methoden essentieel lijkt. Bijdragen van 
AI-ers aan econometrische congressen of  tijdschriften zijn echter 
zeer beperkt. Het lijkt erop dat alleen voor de eigen bühne wordt 
gepubliceerd. Is het niet een idee eens over de schutting te kijken 
om te zien wat de buren aan het doen zijn? 
 Een abstract van het paper ‘Artificial Intelligence in 
Economics: Truth and Dare’4 uit 1996, lijkt meer dan op zijn 
plaats: Economics has been slow to yield to artificial intelligence techniques, 
although the potential value of  these techniques has been recognized repeat-
edly. This potential is examined in the case of  advanced symbolic and visual 
techniques for qualitatively reasoning about complex dynamic systems.[..]. 
Wie pakt het op? ø
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Anomaly detection is a branch of  

pattern recognition and machine 

learning. While both fields con-

centrate on inducing general rules 

from data, anomaly detection is 

concerned with patterns which 

are considered abnormal. Gener-

ally, such patterns are called anomalies, outliers, or novelties. In 

classical statistics, anomalies are assumed to be noise due to, for 

example, imprecise measurements. In realistic applications, such 

an assumption is dangerous or expensive, because the anomaly 

could be a ship transporting drugs, a computer network attack, a 

forged painting, or a rare disease.

Our research consists of  three stages: (1) classification, (2) predic-

tion, and (3) active learning, which we briefly discuss below. The 

first stage is the actual classification or detection of  anomalies. Typical 

classification techniques (e.g., artificial neural networks, support 

vector machines, decision trees) require both normal and abnor-

mal patterns as training input (assuming there are two categories). 

Because anomalies are rare by definition, these classification tech-

niques cannot be used directly. We are working on this problem in 

two ways. First, we investigate techniques which require normal 

patterns only. These include density-based outlier detection and 

one-class support vector machines. Second, we are developing an 

application which allows domain experts to create semi-realistic 

anomalies. This means, in our case, that experts in the maritime 

domain can use the software to create ship sailing routes which 

they consider to be abnormal. This application, which we have 

coined PRESTO, will be finished in March 2009.

The second stage involves predicting 

where and when an anomaly will occur. 

For the maritime domain, this means 

predicting the (near) future route of  

a certain ship. When the predicted 

state of  that ship is considered to be 

an anomaly, the coast guard could 

take precautious measures. Techniques that we intend to investi-

gate are Bayesian inference networks and particle filters. 

The operators at the coast guard possess valuable domain knowl-

edge and experience. Therefore, the third stage, active learning, 

aims at creating algorithms which can be improved automatically 

using the feedback of  the operator. Consider the simplified exam-

ple where a steamboat enters a harbor at the 15th of  November. 

The system has not seen this before and therefore produces a 

(false) alarm. The operator knows that it is Sinterklaas, and can 

provide the appropriate feedback so that the alarm will not go 

off  again. 

 

LOF (Breunig, 2000) is a well-known, density-based outlier detec-

tion method. This image shows the decision boundary (dotted red 

line) that LOF learned on a banana-shaped dataset. Note that this 

boundary is learned without any counter-examples. The color 

represents the outlier factor. Points that fall outside the boundary 

will be classified as outliers. ø
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The goal of  the our project1 is to create a 
system to realize situation awareness for 
maritime safety and security. The system 
should support operators that monitor large 
streams of  vessel data (e.g., officers at the 
Dutch coast guard). Our goal is to develop 
semi-automatic methods for anomaly 
detection from real-time heterogeneous 
data streams.
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Figuur 6 - LOF (Breunig, 2000) is a well-known, density-based outlier detection method. This image shows the 

decision boundary (dotted red line) that LOF learned on a banana-shaped dataset. Note that this boundary is 
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