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Twee eenvoudige verklaringen

Het idee dat een kunstmatig brein met dat van de mens kan gaan concurreren leeft al 
vele jaren. In 2016 is het op de kop af zestig jaar geleden dat computerwetenschapper 
John McCarthy voorstelde om in de zomer met tien man twee maanden lang op de 
campus van het Dartmouth College te gaan werken aan Artificial Intelligence (AI). En 
nu is er dan die opwinding in de markt: na decennialang werken aan concepten zijn de 
tools eindelijk voorhanden om die visie te realiseren. We ontwikkelen nieuwe cogni-
tieve systemen, zelflerende computers, computers die in mensentaal kunnen spreken 
en die ons beter leren kennen dan wie of wat dan ook.

Deze nieuwe automatiseringsgolf is reden voor tal van speculaties over onze toe-
komst. Vele sciencefictionklassiekers zijn met dit thema aan de haal gegaan. Denk 
bijvoorbeeld aan Arthur C. Clarkes ‘Dial F for Frankenstein’ uit 1964, waarin het 
 telefoonnetwerk als baby wordt geboren en naarmate het intelligenter wordt, de 
maatschappij gaat domineren. Onder meer Elon Musk, Bill Gates en Stephen 
Hawking waarschuwen voor dit soort effecten van ‘true AI’. Maar de relatie tot 
machines kan ook heel warm zijn. Opzienbarend bijvoorbeeld, is het recente succes 
van de Microsoft-chatbot Little Bing, waar miljoenen mensen in China hun diepste 
geheimen aan toevertrouwen.

Het is geen toeval dat we juist nu dit oude thema hoog op de IT-agenda zetten. Er zijn 
twee eenvoudige verklaringen voor. Ten eerste is er de doorbraak op het terrein van 
de hardware. Watson, die de twee kampioenen van het tv-spel Jeopardy versloeg, is 
sindsdien al gekrompen van kamervullend tot de omvang van een pizzadoos. En 
tegenwoordig praat men al over de realisatie van een superbrein dat past in de smart-
phone. Deze opmerkelijk hoge computerkracht betekent niets meer of minder dan dat 
de concepten uit het verleden nu de toekomst kunnen gaan vormgeven.

De tweede verklaring voor de opwinding heeft te maken met de hoeveelheid data. 
Pas tien jaar geleden zijn we op de spreekwoordelijke tweede helft van het schaak-
bord terechtgekomen1. Het is een metafoor die Andrew McAfee gebruikte in zijn 
boek The Second Machine Age: data groeien sinds 2006 exponentieel. Dat is van 
cruciaal belang, want Big Data zijn de sine qua non voor het kunstmatige brein. Het 
zelflerend vermogen van intelligente machines (machine learning) komt hierdoor pas 
de laatste paar jaar goed op gang. Machine Intelligence (MI) is tegenwoordig de 
gebezigde term. Met een op handen zijnde doorbraak van die machine-intelligentie 
is de interessante vraag welke  verandering dit teweeg zal brengen. In vier rapporten 
over MI brengen we de  potentiële impact hiervan in kaart. Het belangrijkste signaal 
is dat de informatietechnologie zich dankzij MI op nieuw terrein gaat begeven: ook 
de non-routineklussen worden geautomatiseerd. 

1 Tweede helft schaakbord: http://www.33rdsquare.com/2015/01/andrew-mcafee-on-second-
half-of.html

http://www.33rdsquare.com/2015/01/andrew-mcafee-on-second-half-of.html
http://www.33rdsquare.com/2015/01/andrew-mcafee-on-second-half-of.html
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1. TITEL

Steeds geavanceerdere cognitieve en handmatige taken komen binnen het 
bereik van automatisering. Twee voorbeelden van machine-intelligentie geven 
goed de reikwijdte aan. In 2015 werd op de Hannover Messe een robot 
 gepresenteerd die een perfecte ‘crab bisque’ serveert. Het recept komt van 
Tim Anderson, de winnaar van Masterchef UK 2011. In een half uur heeft de 
robot zijn werk gedaan en er is geen verschil te proeven tussen wat Tim op 
tafel zet en wat de robot voorschotelt. Eigenlijk niet zo moeilijk dus – althans 
bij nader inzien toch tamelijk makkelijk te automatiseren. Misschien helemaal 
niet opzienbarend, want het gaat per slot om herhaalbare, hoewel misschien 
niet voor iedereen, alledaagse vaardigheden.

1 VRIJHEIDSGRADEN ALS  
NIEUW JACHTGEBIED

Kijkje in de keuken van machine-intelligentie: robot 
Moley doet niet onder voor een masterchef.

Het bedrijf achter de robot heet 
Moley en is van plan vanaf 2017 de 
markt te gaan veroveren met een 
bibliotheek van 2000 recepten en 
een prijs van de robot in de buurt 
van de $ 15.000. Het tweede voor-
beeld komt van IBM. Wie liever zelf 

in de pannen blijft roeren maar 
toch van robots gebruik wil maken, 
kan te rade gaan op hun cognitive 
cooking-website. Daar maakt 
Watson voor u een uniek recept 
van de ingrediënten die u in huis 
heeft.
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‘Never before seen 

flavor combinations 

await you.’

Niet alleen nieuwe smaakcombina-
ties liggen te wachten, ook nieuwe 
kenniscombinaties. Computers 
kunnen steeds meer uitdagingen 
aan, als het maar herhaalbaar en/of 
beredeneerbaar is. PR2, een Euro-
pese ‘cognition-enabled service 
bot’, leerde zichzelf een pizza bakken 
door naar YouTube-filmpjes te kijken 
en de juiste WikiHow-pagina’s te 
lezen. Het project dat in 2012 startte 
heeft dan ook als naam RoboHow.2

Peter Norvig, coauteur van het 
 standaardwerk over AI – Artificial 

Intelligence, a Modern Approach 
– schetst treffend wat deze transfor-
matie van het vakgebied behelst. 
Wat de AI-tools tegenwoordig 
kunnen is omgaan met probabilisti-
sche vraagstukken. Lerende syste-
men die simpelweg met data worden 
gevoed en uit de voeten kunnen met 
onvoorziene omstandigheden, is 
waar het vandaag de dag om draait. 
In een interview dat we met hem 
hielden, benadrukt hij het belang van 
deze transformatie.

We leren computers om te leren. De 
uitkomst van dat leerproces is een 
antwoord of een actie, maar lerende 
computers geven ook antwoord in 
waarschijnlijkheden. Ze kunnen 
ernaast zitten: er zijn vrijheidsgraden, 
marges. De zelfsturende auto trapt op 
de rem omdat hij denkt dat dit de 

Tools of AI: veteraan Peter Norvig over de huidige 
generatie lerende systemen3.

2 http://www.cbc.ca/news/trending/robot-learns-to-cook-pizza-pancakes-using-wikihow-
youtube-1.3204724

3 https://vimeo.com/48195434

http://www.cbc.ca/news/trending/robot-learns-to-cook-pizza-pancakes-using-wikihow-youtube-1.3204724
http://www.cbc.ca/news/trending/robot-learns-to-cook-pizza-pancakes-using-wikihow-youtube-1.3204724
https://vimeo.com/48195434
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Niet-routinematige taken vormen het nieuwe jachtgebied voor 
automatisering. Werk van Autor et al. (2003) onderscheidt cognitieve en 
handmatige taken enerzijds en routinematige taken en niet-routinematige 
taken anderzijds. De routineklussen in fabrieken en kantoren zijn inmiddels 
in hoge mate geautomatiseerd. Het onderscheid tussen routine- en non-
routine insprireerde vele andere onderzoekers, zoals Frey en Osborne. 
Zij beschrijven in hun onderzoek (Frey & Osborne, 2013: The Future of 
Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?) dat dankzij 
machine learning, machine vision en andere AI-gerelateerde technologieën 
nu de non-routinebanen zullen worden geautomatiseerd.
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MACHINE LEARNINGBUSINESS RULES

MOBILE ROBOTSFACTORY ROBOTS

Non-routine

beste optie is, de robotarts geeft 
advies op basis van wat hij waar-
schijnlijk acht. Dat doen ze naar beste 
kunnen en ze worden daarin steeds 
beter. Dat is nogal anders dan we 
gewend zijn. De oude computerlogica 

gaat over de echte routinematige 
basisklussen van opzoeken of er nog 
een bed beschikbaar is in het zieken-
huis of om de omzet van vorige maand. 
Dat was allemaal een kwestie van ja of 
nee en geen waarschijnlijkheden.
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Nieuwe 
automatiseringsgolf
Michael Osborne, assistent- 
professor Machine Learning aan de 
Universiteit van Oxford, deed er 
onderzoek naar.4 Als een van de 
 trekkers van de Oxford Machine 
Learning Research Group, een sub-
groep van de Robotics Research 
Group, haalde hij twee jaar geleden 
de media met zijn working paper 
‘The Future of Employment’. Zijn 
belangrijkste conclusie is dat auto-
matisering een nieuw terrein betreedt 
met wat hij noemt ‘non-routine’- 
klussen die traditioneel niet vielen in 
de 3D-categorieën Dull, Dirty & 
Dangerous, zoals het beantwoorden 
van vragen aan de telefoon. 
Overigens is dat vaak wel degelijk 
terug te voeren op een paar scena-
rio’s met beslisbomen. Maar het gaat 
hier duidelijk om taken met meer 
 vrijheidsgraden dan een schroef 
vastdraaien of een autochassis 
spuiten en bij uitstek om domeinen 
waar vanwege die vrijheidsgraden 
machine learning en mobile robotics 
moeten worden ingezet.

De Oxford-studie zette 702 beroe-
pen op een rijtje en liet er een 
 berekening op los in hoeverre ze 
verder ‘computeriseerbaar’ zijn. 
Helemaal bovenaan prijkt de tele-
marketeer, op plaats 18 staat de 
scheidsrechter en andere sport-
officials, op 33 staat het fotomodel, 
de taxichauffeur vinden we op 
plaats 171. Hoewel modellenwerk, 
een taxi besturen of het werk van 
een scheidsrechter natuurlijk best 
op de automatische piloot kunnen 
gaan, is het duidelijk dat het hier 
gaat om taken waar waarneming en 
beoordeling een rol spelen. Het kan 
fout gaan, er zijn zogezegd vrijheids-
graden. Machine learning en mobile 
robotics (dat ook gebruikmaakt van 
machine learning) zijn daartoe 
steeds beter in staat. Dat gaat 
geleidelijk en is al een tijd aan de 
gang. Scheidsrechters werken al 
met digitale assistenten, callcenters 
hebben voice-responsesystemen en 
sommige auto’s parkeren al zelf-
standig in. De vraag is hoe het 
verdergaat en welke nieuwe 
mens-machinebalans er dan ont-
staat. Welke keuzes maken we?

Alleen  
een  

mens

Intelligente 
machine  

en de mens 
samen

Alleen  
een 

intelligente 
machine

4 Zie de studie van Oxford University: Carl Frey en Michael Osborne, ‘The Future of 
Employment’, 2013.
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INTELLIGENTIA EX MACHINA2

Aan het eind van 2014 stond het zwart op wit in het Amerikaanse zakentijdschrift 
Forbes: ‘Deep Learning and Machine Intelligence Will Eat the World’. Er staat 
wel meer in Forbes, zult u zeggen, maar toen in februari 2015 Microsoft Azure 
Machine Learning werd gelanceerd en twee maanden later Amazon Machine 
Learning, toen kon u het gewoon om de hoek kopen: een cloudextensie van uw 
sense & respond Business Intelligence (BI) en uw shape & anticipate Business 
Analytics (BA). Permanente Big Data-analyse ligt nu binnen handbereik.5 
De data liggen voor het oprapen en de hardware kan het nu ook echt aan.

In de zomer van 2015 presenteerde 
IBM een computer uitgerust met 
48 miljoen ‘neuromorfische’ chips 
bedoeld als basisingrediënt van het 
biologische brein, geknipt voor 
deep learning en razendsnelle 
patroonherkenning tegen een 

extreem laag energiegebruik.6 Dit 
soort ontwikkelingen moet Machine 
Intelligence naar de smartphone en 
de smartwatch brengen.

Volgens Abdel Labbi, die bij IBM 
Research in het Zwitserse Zürich 

5 Zie voor een uitgebreide analyse van Big Data onze rapporten Creating Clarity with Big 
Data, Predicting Behavior with Big Data, Privacy, Technology and the Law en Your Big 
Data Potential, die hier te downloaden zijn: labs.sogeti.com/downloads.

6 http://www.wired.com/2015/08/ibms-rodent-brain-chip-make-phones-hyper-smart/

De herprogrammeerbare neuromorfische chips, die op het brein 
geïnspireerd zijn en in smartphones en robots terechtkomen, 
zijn nu in productie.

labs.sogeti.com/downloads
http://www.wired.com/2015/08/ibms-rodent-brain-chip-make-phones-hyper-smart
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7 http://www.wired.com/2015/10/intel-is-building-artificial-smarts-right-into-its-chips/

het Cognitive Systems-project 
trekt, zal de Next Big Thing-belofte 
pas daardoor gerealiseerd kunnen 
worden. De legendarische John 
Cage van Sun Microsystems zei 
het ruim dertig jaar geleden al: ‘The 
Network Is The Computer’. Met 
aan twee kanten straks zulke krach-
tige rekenkracht – en de thick client 
weer helemaal terug – is de enige 
vraag nog wat intelligentie is en 
wat we precies verstaan onder 
machine. Intel zet met miljarden-
overnames (Indisys, Xtreme insights, 
Altera) koers op superintelligentie 
die direct ingebakken zit in hun 
chips. Algoritmes die gebaseerd 
zijn op de werking van het mense-
lijk brein worden met een nieuwe 
techniek, ‘associative memory’, 
straks aan de man gebracht. Mede 
dankzij een nieuwe overname van 
Intel, Saffron Technologies, een 
‘cognitive computing platform 
 provider’.7

En is het niet het associative memory 
van Intel of de neuro morfische 
chip van IBM, dan is het wel de 
10nm chip van het Taiwanese 
TSMC (het gerucht gaat dat deze 
chip in de Apple 7 Plus komt en 
3 GB aan RAM gaat leveren) of 
de nieuwe Nvidia Deep Learning 
GPU (grafische processor) die 
volgend jaar op de markt komt en 
17 miljard transistoren bevat, de 
Jetson TX1 of de FGPA’s (Field-
Programmable Gate Arrays) 
waar onder andere Microsoft en 
Google aan werken. Eric Chung, 
onderzoeker bij Microsoft, noemt 
die laatste techniek een potentiële 
gamechanger voor deep learning. 
Prototypes laten al een tienvoudige 
verbetering zien in de prestaties van 
neurale netwerken dankzij FGPA.

‘We see an opportunity to apply cognitive 

computing not only to high-powered servers 

crunching enterprise data, but also to new 

consumer devices that need to see, sense, and 

interpret complex information in real time.’

Josh Walden 
Intel New Technology Group Senior VP

http://www.wired.com/2015/10/intel-is-building-artificial-smarts-right-into-its-chips/
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3 THE HOT NEW THING

Microsoft en Amazon bevestigen een opmerkelijke trend, die onder meer door 
Google Prediction API en BigML (‘Machine Learning for Everyone’) al was 
ingezet. Bill Gates weet het al een tijdje: ‘A breakthrough in Machine Learning 
would be worth ten Microsofts’, zei hij een paar jaar geleden. Of misschien 
hoort u het liever van John Hennessy, president van Stanford University: 
‘Machine Learning is the hot new thing.’

Meteen hebben we hier een paar 
belangrijke vragen te pakken, name-
lijk: wat is Machine Learning (ML) 
precies? Wat kan er nu al en wat is 
(nog) fantasie? En wat veroorzaakt 
nu de ophef over iets dat in wezen 
al zestig jaar belooft serieuze 
 businesstoepassingen te leveren? 
De antwoorden wilt u op een rijtje 
hebben, al was het maar om de 
MI-verkopers goed te woord te 
kunnen staan. Er zullen zeker nog 
meer vragen naar boven komen bij 
het lezen van dit rapport. Niet alle 
vragen kunnen al afdoende worden 
beantwoord, maar hopelijk bent u 
wel in de stemming gekomen om 
meer met Machine Intelligence te 
gaan doen. Bijvoorbeeld door aan 
te kloppen bij Amazon.

Amazon zegt: ruik nou gewoon  
eens een jaar lang gratis aan de 
nieuwe mogelijkheden. Kennis van 
statistiek, data-analyse of Artificial 
Intelligence is niet nodig, en één 
enkele programmeur kan nu in 
20 minuten hetzelfde bereiken als 
vroeger in 45 werkdagen. U betaalt 

slechts 42 dollarcent per compute 
hour plus een dubbeltje voor elke 
1000 voorspellingen.

Koopje – had u dat maar eerder 
geweten, want peperdure data 
scientists zijn kennelijk niet meer 
nodig. O ja, wilt u liever een super-
computer-gebaseerde oplossing? 
Dan heeft IBM allerlei nieuwe 
Watson-services in de aanbieding. 
Met de doorontwikkeling van 
Quantum Computing gaat het zo 
meteen nog vele malen harder.

Maar u heeft niks gemist. Dit type 
toegankelijke datadienstverlening is 
namelijk hartstikke nieuw. Het etiket 
dat wij op deze nieuwe trend plakken 
is dus Machine Intelligence. Dat 
doen we in de voetsporen van 
Shivon Zilis, venture capitalist bij 
BloombergBETA. Die pakt de 
semantiek bij de horens en kiest 
voor de verbindende term Machine 
Intelligence, waar zowel de ‘true 
AI’-school als de pragmatische 
machine learning-mensen zich thuis 
bij voelen.
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De essentie van machine learning 
en vergelijkbare concepten zoals 
deep learning en patroonherkenning 
is dat de computer leert van eigen 
ervaringen. Als wordt gestreefd om 
computers net zo slim te maken als 
mensen, dan noemen we dat echte 
kunstmatige intelligentie of ‘true AI’. 
Volgens sommigen ligt de grens van 
de mogelijkheden nog verder. De 
AI-domeinen bevinden zich op een 
schaal van Artificial Narrow 
Intelligence (ANI), Artificial General 
Intelligence (AGI) en Artificial Super 
Intelligence (ASI). Dit wordt ook wel 
‘weak-strong-super AI’ genoemd, 
waarbij ‘strong’ staat voor de 
true-variant.

Machine Intelligence

‘MI is a unifying term for what others call Machine Learning (ML) 
and Artificial Intelligence (AI). When I called it AI, too many people 
were distracted by whether certain companies were “true AI,” and 
when I called it ML, many thought I wasn’t doing justice to the 
more “AI-esque” like the various flavors of Deep Learning. People 
have immediately grasped Machine Intelligence, so here we are.’

In ‘Probabilistic Machine Learning 
and Artificial Intelligence’, dat Nature 
in mei 2015 publiceerde, staat te 
lezen waar de lerende machines een 
bijdrage aan leveren. Het artikel van 
Zoubin Ghahramani, de professor 
die aan het hoofd staat van de 
Cambridge Machine Learning 
Group, heeft als thema: ‘How can a 
machine learn from experience? 
Probabilistic modelling provides a 
framework for understanding what 
learning is and [...] has a central role 
in scientific data analysis, machine 
learning, robotics, cognitive science 
and artificial intelligence.’ In omge-
keerde volgorde lezen we kunstma-
tige intelligentie, cognitive science 
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Machine Intelligence te gaan 
leveren die u via de cloud kunt aan-
boren. Of u krijgt Machine 
Intelligence meegeleverd op een 
nieuwe smartphone, die zorgt dat 
de computers beter beveiligd zijn, 
bijvoorbeeld van Bahaviosec. Dit 
Zweedse bedrijf uit de Europe 
100 Hottest Startups-lijst van Wired 
heeft als slogan: ‘Your behavior as 
an extra layer of security’. Hoe hard 
de toetsen worden ingedrukt, de 
snelheid of de kracht waarmee het 
smartphonescherm wordt aange-
raakt, wordt via machine learning 
gevalideerd als uw ‘handtekening’.

en robotica, en voor al die zaken is 
machine learning een belangrijk 
ingrediënt. Liang Huang, hoogleraar 
aan de City University of New York, 
zegt dat het feitelijk niet veel anders 

Machine Learning

‘Machine Learning is Automating Automation. It is about 
getting computers to program themselves: letting the 
data do the work instead. That’s no magic but more like 
gardening: think of algorithms as the seeds; of data as 
nutritients; of yourself as the gardener; and of programs 
as the plants.’

Fotoapparaten herkennen de 
gezichten waarop ze scherp 
moeten stellen dankzij machine 
learning, de schaakcomputer wint 
van u dankzij machine learning, of 
het over 5 minuten bij u in de tuin 
gaat regenen weten we dankzij 
machine learning, het proces van 
flitspaal tot bekeuring op de mat 
gebeurt met machine learning. 
Kortom, intelligente machines zijn 
er al op vele plekken en het zijn 
belangrijke business-tools. 

Microsoft, IBM en Amazon doen er 
nu een schepje bovenop door 

is dan het automatiseren van de 
automatisering en dat degene die 
daar stappen in wil maken het beste 
de houding van een tuinman kan 
aannemen:
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Dat levert extra zekerheid op, zonder 
dat het ten koste gaat van het 
gebruiksgemak. Hoe prettig apps 
zijn weten we al een paar jaar. Maar 
‘cogs’ kunnen ons leven nog een 
stuk eenvoudiger maken door er wat 
intelligentie aan toe te voegen.

De smartphone leert de gebruiker dankzij machine learning steeds 
beter kennen en kan uiteindelijk vaststellen of iemand probeert in te 
breken in de telefoon.
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MACHINE INTELLIGENCE: 
STATE OF THE ART

4

016

‘AI for All’ luidt het devies. Als er iets opvalt aan de staat waarin machine- 
intelligentie zich vandaag de dag bevindt, is het wel de ambitie om iedere 
vorm van machine-intelligentie zo snel mogelijk te schalen. Iedereen kan 
de nieuwe tools gebruiken en dat is vooral dankzij de cloud. Start-ups 
tonen plug-and- play-toepassingen in hun pitches en de grote bedrijven 
leveren hun diensten allemaal aan via de cloud. Niet alleen de durfkapi-
taalverstrekkers zijn enthousiast. Ook Kevin Kelly, de oprichter van het 
fameuze magazine Wired, heeft er een heel goed gevoel bij. Zijn voorspel-
ling hoe het zal gaan in start-upland:8

Wit.ai
Wi.ai is een API die het voor 
ontwikkelaars heel een vou dig 
maakt om applicaties of 
apparaten te maken waar-
tegen je kunt praten. Elke app 
of elk apparaat, zoals een 
smart watch, Google Glass, 
een slimme thermostaat of 
een auto, kan audio naar  
Wit.ai sturen en er  actionable 
data voor  terugkrijgen.

‘The business plans of the next 10.000 startups 

are easy to forecast: take X and add AI.’

De ambities van de nieuwe spelers 
zijn duidelijk. Nog belangrijker dan 
de intelligentie is de schaalbaar-
heid. Investeerders zijn geïnteres-
seerd in plug-and-play-oplossingen. 
De wereld moet snel veroverd 
kunnen worden.

Exemplarisch zijn Wit.ai (begin dit 
jaar door Facebook gekocht) en 
HyperScience. Het ene bedrijf 
heeft een API ontwikkeld voor 
Internet of Things-producten, het 
andere heeft de data scientist 
geautomatiseerd. Dat deze schaal-
baarheid het tekort aan data scien-
tists kan oplossen, wordt in het 
kader van Machine Intelligence 
vaak genoemd.

8 ‘The Three Breakthroughs That Have Finally Unleashed AI on the World’,  
http://www.wired.com/2014/10/future-of-artificial-intelligence/?mbid=social_fb

Wit.ai
Wit.ai
http://www.wired.com/2014/10/future-of-artificial-intelligence/%3Fmbid%3Dsocial_fb
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HyperScience
De meeste databases 
kun nen je alleen iets vertel-
len over het verleden, data-
sciene zegt iets over de 
 toekomst. HyperScience 
automatiseert de data- 
wetenschapper. Je hebt dus 
geen kennis van statistiek 
meer nodig. Het is allemaal 
zelfconfigurerend, doet de 
finetuning en verbetert 
 zichzelf voortdurend. De  
API ondersteunt real-time 
queries.

kocht voor nog eens $ 1 miljard het 
bedrijf Merge Healthcare om 
Watsons medische dienstverlening 
te voeden met miljarden beelden 
van MRI’s, CT-scans en röntgen-
foto’s. Toyota investeert $ 1 miljard 
in een nieuwe Artificial Intelligence-
organisatie die zich volledig gaat 
richten op robots en zelfrijdende 
auto’s. Google kocht DeepMind 
voor een geschatte $ 500 miljoen en 
neemt in groot tempo robot bedrijven 
over, zoals Schaft, Industrial 
Perception, Redwood Robotics, 
Meka Robotics, Holomini, Bot & 
Dolly en Boston Dynamics. 
Facebook opent AI-labs op verschil-
lende continenten en steekt veel 
geld in onderzoek. Salesforce koopt 
RelateIQ, Microsoft betaalt $ 200 
miljoen voor Equivio, Twitter koopt 
Madbits. Palantir, het fraude- en 
 terrorismebestrijdingsbedrijf van 
Peter Thiel, wordt na een kapitaal-
injectie van $ 450 miljoen momen-
teel gewaardeerd op $ 20 miljard en 
drong in juli 2015 door tot de top 
vijf van de Billion Dollar Startup 
Club van The Wall Street Journal. 
Meer vroege overnames (zoge-
naamde early exits) van start-ups 
door partijen als Facebook, Google 
en Baidu zijn te verwachten, vooral 
ook door de noodzaak van de kleine 
spelers om hun algoritmes te 
voeden met Big Data, zodat ze 
sneller kunnen verbeteren.11

9 ‘Artificial Intelligence Startups See 302% Funding Jump in 2014’, https://www.cbinsights.com/
blog/artificial-intelligence-venture-capital-2014/

10 ‘Learning from Machine Intelligence: The Next Wave of Digital Transformation’, Orange Institute, 
2015.

11 ‘AI Investment, Arbitrage or Aberration: Can VCs generate outsized returns from pure 
play AI startups?’, https://medium.com/@mattwichrowski/ai-investment-arbitrage-or-
aberration-c74511413865

De investeringen in Machine 
Intelligence-start-ups verdrie-
voudigden in 20149 en onderzoek 
van Deloitte voorspelt dat de totale 
markt voor Machine Intelligence de 
komende drie jaar groeit van $ 1 
miljard naar $ 50 miljard.10 IBM 
 investeert een miljard in een divisie 
rondom hun Watson-technologie en 

https://www.cbinsights.com/blog/artificial-intelligence-venture-capital-2014/
https://www.cbinsights.com/blog/artificial-intelligence-venture-capital-2014/
https://medium.com/%40mattwichrowski/ai-investment-arbitrage-or-aberration-c74511413865
https://medium.com/%40mattwichrowski/ai-investment-arbitrage-or-aberration-c74511413865
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Baidu gaat achter 
honderden miljoenen 
klanten aan
Het Chinese Baidu, dat een markt-
waarde van meer dan $ 70 miljard 
heeft, gaat met de deep learning- 
divisie zoals ze zelf zeggen ‘direct 
voor de bottomline’. Baidu wil 
 honderden miljoenen klanten 
 rechtstreeks gaan bedienen met 
AskADoctor. Met Watson richt IBM 
zich op artsen, maar AskADoctor 
gaat voor de consument. Het werkt 
eenvoudig met een intelligente app. 
Je pakt je smartphone, spreekt de 
symptomen in en AskADoctor geeft 
een 75 procent accurate diagnose. 
De cog legt contact met specialis-
ten in de buurt, allemaal om het 
stroperige en tijd vretende proces 
om een juiste specialist te vinden in 
China aan te pakken. Andrew Ng, 
die bij Google het Google Brain-
project heeft opgezet en oprichter 
is van het online leerplatform 
Coursera, leidt nu het deep 
 learning-team van Baidu. De ambitie 
is zo snel mogelijk een medische 
robot te maken.

Robot-apps voor 
snellere groei
De cloud moet robots helpen om 
de wereld van de mensen beter te 
begrijpen. In een ‘world wide web 
voor robots’ kan de cloud een over-
koepelend brein zijn waarin robots 
hun ervaringen uploaden. Andere 
robots kunnen die dan downloaden, 
ervan leren en die kennis vervolgens 
toepassen in hun eigen omgeving. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan stof-
zuigerrobots. Zodra ze een onbe-
kend voorwerp tegenkomen, weten 
ze niet wat ze moeten doen. Als ze 
nu een foto naar de cloud kunnen 
sturen met de vraag ‘Wat is dit voor 
ding?’, kunnen andere robots of 
een mens hierop reageren. 
Robotplatforms, met appstores 
voor robottaken, zijn een logische 
voortzetting van wat we in de afge-
lopen jaren hebben zien gebeuren 
met de smartphones. Dankzij cloud 
robotics moet dat gaan lukken, 
denkt men. Tijdens de Humanoid 
Robotics-conferentie van 2010 
sprak de voormalige roboticshoog-
leraar James J. Kuffner, tegenwoor-
dig onderzoeker bij Google, voor 
het eerst hierover:
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‘A new approach to 

robotics that takes 

advantage of the 

Internet as a resource 

for massively parallel 

computation and 

sharing of vast data 

resources.’ 

De cloud en robot-appstores 
kunnen helpen dit soort intelligentie 
sneller te verspreiden. Voorlopig zijn 
de appstores voor de robots nog 
gevuld met gadgets. Zo heeft 
robot appstore.com voor populaire 
robots zoals de Aibo (hond) en de 
Roomba (stofzuiger) applicaties om 
ze muziek te laten maken en te laten 
dansen. Dat is natuurlijk niet de 
machine-intelligentie waar we op 
zitten te wachten.

12 ‘Making Sense of the Artificial Intelligence Ecosystem’, http://insights.venturescanner.com/
category/artificial-intelligence-2/

Er zijn 2948 investeerders in 423 
nieuwe Machine Intelligence-
organisaties. Een actuele lijst van 
namen van investeerders en de 
bedrijven waarin ze investeren treft 
u aan op deze webpagina: https://
angel.co/artificial-intelligence. De 
bedrijven zijn ingedeeld in de cate-
gorieën Algorithms, Computer 
Vision, Image Recognition, Machine 
Learning, Natural Language 
Processing, Semantic Web, Speech 
Recognition en Intelligent Systems.

Een soortgelijke indeling vindt u op 
de website van Venture Scanner.12 
Daar staan 855 bedrijven met een 
totale funding van $ 2,73 miljard. 
Een speciale categorie is aange-
maakt voor Virtual Personal 
Assistants. Hierin treffen we 
71 bedrijven, van het bekende Siri 
tot MedWhat, dat vragen over uw 
gezondheid kan beantwoorden, en 
Aivo, een firma die ‘AgentBots’ 
 produceert voor de afhandeling van 
klantvragen.

robotappstore.com
http://insights.venturescanner.com/category/artificial-intelligence-2/
http://insights.venturescanner.com/category/artificial-intelligence-2/
https://angel.co/artificial-intelligence
https://angel.co/artificial-intelligence
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HET MACHINE INTELLIGENCE-
LANDSCHAP

5

Twintig jaar geleden, na veertig jaar AI-onderzoek, verscheen de eerste 
editie van het standaardwerk Artificial Intelligence: A Modern Approach. 
‘Modern’ werd het om, zoals de auteurs zeggen, ‘a dozen or so barely 
related subfields’ bij elkaar te brengen in een samenhangend raamwerk. 
In hun voorwoord vertellen professor Stuart Russell en Peter Norvig wat 
die moderne aanpak behelst:

In 2015 viel Shivon Zilis, durfkapitaal-
investeerder bij BloombergBETA, 
precies hetzelfde op, toen ze de 
stand van domeinen, bedrijven en 
producten van 2015 in kaart wilde 
brengen. Met dien verstande dat wat 
haar betreft het overkoepelende 
begrip dus tegenwoordig beter 
Machine Intelligence (MI) kan zijn in 
plaats van AI. Wij kunnen ons hier 
goed in vinden.

Het complete overzicht van Shivon 
Zilis bevat een uitgebreide opsom-
ming van ongeveer 240 bedrijven 

‘The intended meaning of this rather 

empty phrase is that we have tried to 

synthesize what is now known into a 

common framework, rather than trying 

to explain each subfield of AI in its own 

historical context.’

en producten onder de in totaal 
35 labels die samen het conver-
gerende veld van Machine 
Intelligence vormen. ‘Convergerend’ 
is zwak uitgedrukt: in elk geval zou 
Personal Assistants (Cortana, Siri, 
Google Now, Viv, M, et cetera) 
misschien net zo goed onder 
Rethinking Humans (HCI) kunnen 
staan, maar aan de andere kant 
zijn Personal Assistants tegen-
woordig heel  concrete toe-
passingen en hebben ze de oor-
spronkelijke technologiefase 
inderdaad wel gehad.
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240 Machine Intelligence-organisaties in 5 domeinen en 
35 categorieën ondergebracht (www.shivonzilis.com).

Volgens Zilis keren de durfinvesteer-
ders Big Data een beetje de rug toe 
en zijn ze nu vooral geïnteresseerd 
in verticals, de concrete vertalingen 
van Big Data. Dat zal in ieder geval 
opgaan voor BloombergBETA zelf, 
de durfinvesteerder waar Zilis werkt. 
De synthese van Zilis luidt dan ook: 
kijk naar de concrete business-

toepassingen: ‘rethinking industries, 
rethinking organisations’. Je kunt je 
de vraag stellen of dit te hoog 
gegrepen is, of al deze bedrijven 
hun ‘rethinking’-beloftes wel waar 
kunnen maken. Wat dat betreft is 
het interessant om te volgen wat 
Shivon Zilis zelf over haar categori-
sering zegt:

www.shivonzilis.com
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1. In eerste instantie: ‘There’s a hell of a lot going on in MI’. Dat zien we natuurlijk 
ook terug in deze plaat (en dit is nog maar een snapshot).

2. Het tweede punt is dat heel veel van de genoemde producten echt werken. 
In haar presentatie ‘New business models in Machine Intelligence’13 
vertelt ze hoe een dag in haar eigen leven er nu uitziet en hoe ze Machine 
 Intelligence-tools gebruikt.

3. Dan hebben we de derde conclusie over dit framework te pakken: de 
 productiviteit van de kenniswerker is erbij gebaat. Dat haakt logisch aan bij 
een vierde conclusie:

4. Het succes van Machine Intelligence wordt bepaald door Human-Machine 
Interaction (HMI).

Rethinking
De optelsom, zoals gezegd, is het 
heruitvinden – rethinking – van 
 organisaties, sectoren en mensen. 
Neem bijvoorbeeld Tachyus uit het 
vakje ‘Oil and Gas’, dat is daar een 
mooi voorbeeld van. Het bedrijf 
biedt de industrie een machine 
learning-oplossing die de productie-
capaciteit van oliebronnen met 20 
tot 30 procent kan verhogen. Meer 
dan 6 jaar is gewerkt aan het 
 learningmodel, in samenwerking 
met een paar kleine exploitanten 
van olie- en gasbronnen. Wat voor-
heen strategisch IT was en voor-
behouden aan de grote spelers, 
wordt nu als een standaardoplos-
sing op de markt aangeboden. Of 
neem start-up MetaMind, opgericht 
met geld van Salesforce.com en 
Khosla Ventures. CEO David Socher 
heeft een gebruikersvriendelijke 
drag-and-drop-toepassing gemaakt 
die patronen in beelden en teksten 
herkent en omzet in nuttige analyses. 
Mogelijk terecht staat MetaMind in 
de hoek van Artificial Intelligence, 

maar het partnert met het bedrijf 
Caresharing en kan nu diabetische 
retinopathie diagnosticeren. 
‘Rethinking Medical’ dus, ook 
omdat MetaMind samen met vRad 
hersenbloedingen analyseert. 
Algemene AI-tools die eenvoudig te 
gebruiken zijn, kunnen dus al snel 
doordringen in een bepaalde  vertical.

Het Machine 
Intelligence open-
source landschap
In het landschap van BloombergBETA 
zien we met name veel start-ups. 
Maar er is nog een ander  landschap, 
de open-source toolbox, dat tal van 
mogelijkheden biedt en tevens meer 
eigen ontwikkeling vraagt. GitHub  
is een uit stekende bron daarvoor. 
Het slechte nieuws is dat er veel 
‘barely related subfields’ worden 
gepresenteerd, waarmee we terug 
zijn bij het punt van Russell en 
Norvig. Dit manco onderstreept de 

13 Shivon Zilis, ‘New Business Models in Machine Intelligence’, 18 juni 2015, https://www.youtube.
com/watch?v=gOPg40lhj0k

Salesforce.com
https://www.youtube.com/watch?v=gOPg40lhj0k
https://www.youtube.com/watch?v=gOPg40lhj0k
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waarde van het werk van Shivon 
Zilis, maar anderzijds staan er op 
GitHub heel interessante projecten. 
TensorFlow bijvoorbeeld, het 
machine learning- platform van 
Google, veroorzaakte een sensatie in 
de techwereld toen het in november 
2015 ge-opensourcet werd. Op 
GitHub treffen we bijvoorbeeld ook 
de onlangs door Airbnb beschik-
baar gestelde tool voor dynamic 

Intel heeft eind augustus 2015 de communicatiesoftware 
van Stephen Hawking op GitHub gezet. De geavanceerde 
kunstmatige intelligentie van het systeem was de directe 
aanleiding om te waarschuwen: ‘thinking machines vormen 
een bedreiging voor de mensheid’.

pricing aan. Die zou prima passen in 
de rethinking-marketingcategorie 
van Zilis, maar is te vinden onder de 
nietszeggende noemer ‘A machine 
learning package made for humans’ 
met als naam Aerosolve.

Als raamwerk voor de state of the 
art stellen we het volgende 
gelaagde model voor, dat u ook 
ondersteboven kunt lezen of u als 
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Supporting 
Technologies

Hardware, Data Prep, Data Collection

Core Technologies Artificial Intelligence, Deep Learning,  
Machine Learning, NLP Platforms,   
Predictive API’s, Image Recognition,   
Speech Recognition

Rethinking 
Humans/HCI/HMI

Augmented Reality, Gestural Computing, 
Robotics, Emotional Recognition

Rethinking  
Enterprise

Sales, Security/Authentication, Fraud 
Detection, HR/Recruiting, Marketing,  
Personal Assistant, Intelligence Tools

Rethinking 
 Industries

Adtech, Agriculture, Education, Finance, 
Legal, Manufacturing, Medical, Oil and Gas, 
Media/Content, Consumer Finance, 
Philanthropies, Automotive, Diagnostics, Retail

Machine Intelligence

cirkels mag voorstellen. De nieuwe 
aanjagers van het hele MI-veld 
vormen de vele nieuwe supporting 
technologies. De kerntechnologieën 
– waar momenteel ook vele funda-
mentele en praktische ontwikkelin-
gen plaatsvinden – zijn de bewezen 
‘dragers’ van AI, die onder meer 
patroonherkenning en machine 

learning toevoegen. Van oudsher 
zijn ze gericht op Human-Computer 
Interaction en Human-Machine 
Interaction. Bij elkaar heeft de 
huidige hausse op het gebied van AI 
en MI ertoe geleid dat zich momen-
teel al veel concrete rethinking- 
toepassingen manifesteren, gericht 
op verticals en bedrijfsprocessen.
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WAAR MACHINES BETER IN WORDEN6

14 Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman, 2011.

Net zo treffend als Peter Norvig het nieuwe tijdperk beschrijft in de eerste 
paragraaf –computers die leren om te leren – wordt het oude tijdperk neerge-
zet in de comedyserie Little Britain. Het is een tegenwoordig bijna onherken-
baar karikaturale kijk op de computerlogica en de expertsystemen van de 
vorige eeuw. Je typt wat in en er komt een antwoord. Geen discussie, wel 
bergen frustratie.

De sketches gaan steeds over 
iemand aan de balie en de persoon 
daarachter antwoordt steevast 
‘Computer says no’. De woede die 
dit veroorzaakt toont het falen van 
de Human-Computer Interaction 
(HCI). Diezelfde factor (Human-
Computer Interaction) bepaalt het 
succes van de moderne lerende 
 systemen – van Google Car tot de 
digitale assistent – die de kwaliteit 
van de mens op die vlakken steeds 
dichter beginnen te naderen. Wie de 
bestseller heeft gelezen van 
Nobelprijswinnaar Daniel 
Kahneman14 weet dat er nog veel 
meer gebieden zijn waar de compu-
ter de mens qua prestatie de loef af 
kan gaan steken. De mens besluit 
bijvoorbeeld vaak op basis van de 
informatie die dan voorhanden is en 
laat zich erdoor (mis)leiden. 
Kahneman noemt dat: ‘What You 
See Is All There Is’ (WYSIATI). 
Computers hebben hier veel minder 
last van. Als u snel een indruk wilt 
krijgen van menselijke inschattings-
fouten, kijk dan even naar deze lijst 
van meer dan tweehonderd van dit 
soort gevallen op de Wikipedia-

pagina over cognitieve bias:   
https://en.wikipedia.org/wiki/List_
of_cognitive_biases.

Kahneman onderscheidt in zijn  
boek Thinking Fast and Slow het 
intuïtieve en het calculatieve brein-
systeem. Het eerste werkt snel, het 
tweede traag. De twee werken 
samen, soms vallen we meer terug 
op het ene, soms op het andere, en 
ze beïnvloeden elkaar. Kahneman 
maakt pijnlijk duidelijk waar dit op 
uit kan draaien.

De besluitvorming van acht Israëli-
sche rechters werd onder de loep 
genomen. Hun dagelijkse werk is te 
bepalen of gevangenen vervroegd 
vrij mogen. Gemiddeld doen ze 
6 mi nuten over dat besluit en 
slechts 35 procent van de verzoe-
ken wordt geaccepteerd. Maar wat 
bleek? Vlak na een koffie- of lunch-
pauze werd 65 procent van de 
 verzoeken goedgekeurd. Dat per-
centage daalde langzaam en nam 
af naar 0 tot de volgende pauze. 
De verklaring hiervoor: het calcula-
tieve systeem gebruikt meer 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
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energie, ook letterlijk. Mensen 
vallen dan terug op het  intuïtieve 
systeem, dat minder energie kost.

De ingebakken biases en syndromen 
zijn een vruchtbare bodem voor 
Machine Intelligence. Herbert 
Simon, een van de grondleggers 
van het AI-vakgebied, heeft een 
logische verklaring voor het bestaan 
van die biases. We kunnen niet de 
hele dag alleen maar opties tegen 
elkaar afwegen. Mensen hebben 
nog andere dingen te doen. We 

In een sketch van Little Britain serveert Carol Beer klanten 
aan haar balie af met de antwoorden uit het expertsysteem. 
Steevast luidt het antwoord ‘Computer says no’. Het is in 
dit soort situaties dat we gaan verlangen naar vriendelijke 
autonomous robots die 24/7 altijd gewillig naar ons 
luisteren en leren van onze vragen en verzoeken.

nemen simpelweg de beste oplos-
sing, gegeven de tijd die we eraan 
kunnen of willen besteden. Dat 
proces noemt Simon satisficing en 
hij noemt mensen satisficers. 
Shortcuts zijn dan handige hulpjes 
om sneller een besluit te kunnen 
nemen. Computers kunnen vervol-
gens aanvullingen zijn voor de mens 
die steken laat vallen. Ze hebben 
geen last van ‘Not Invented Here’ 
(NIH) en WYSIATI in ons ‘All There 
Is What You See’-tijdperk van Big 
Data.
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Uit de praktijk van Steve Abrams, 
die het Watson Life-project van IBM 
aanvoerde, leren we dat computers 
ook op het gebied van de creativi-
teit vooruitgang boeken. Dat 
domein willen we toch niet graag uit 
handen geven, want onderscheidt 
de mens zich niet van de computer 
juist vanwege zijn creativiteit? In 
ieder geval wil IBM meer weten van 
hoe ons creatieve brein werkt om 
zodoende ook intelligentere machi-
nes te kunnen maken.

‘One of the biggest pieces of understanding how 

people work is uncovering what it means to think 

creatively.’

Steve Abrams,  
director Software Technology Research IBM

Van het cognitive cooking-project 
leerde IBM ook wat de beperkingen 
daarvan zijn. Watson kwam bijvoor-
beeld met een smaakcombinatie 
van olijfolie en appel, maar echte 
koks moesten daar aanvankelijk 
niets van hebben. De oorzaak heet 
confirmation bias: mensen gaan bij 
het oplossen van problemen vaak 
op zoek naar informatie die hun 
bestaande ideeën ondersteunt en 
zien dan andere opties over het 
hoofd. Ook gebrek aan kennis zit in 
de weg, dat heet het ambiguïteits-

effect. We neigen eerder naar keuzes 
in de richting van datgene waar we 
meer van weten. En het overbekende 
Not Invented Here-syndroom zorgt 
ervoor dat mensen kritischer zijn over 
ideeën die van anderen komen dan 
henzelf. Abrams noemt deze drie 
concrete voorbeelden: confirmation 
bias, ambiguïteitseffect en NIH-
syndroom. Tellen we daar Kahnemans 
WYSIATI bij op, dan zien we hoe 
vruchtbaar de voedingsbodem is 
waarop Machine Intelligence kan 
groeien.
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7 ‘THE NEXT BIG THING’ EN DE 
ONVERMIJDELIJKE VERRASSINGEN

Eind jaren tachtig dacht het Amerikaanse DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) nog heel anders over AI. Na decennia van investeringen 
stopte DARPA met de financiering van AI-projecten en plaatste er de opmerking 
bij: ‘This is not the next big thing’. Het tijdperk dat intrad, staat bekend als de 
tweede AI-winter. De eerste winter periode was van 1974 tot 1980.

In de jaren vijftig begon het allemaal 
heel zonnig. Kunstmatige  intellige ntie, 
in de sterkste variant, zou binnen 
handbereik liggen: de machine zou net 
zo intelligent gaan worden als de 
mens. Steeds waren er beperkingen: 
intelligentie vreet verwerkings-
capaciteit en is hongerig naar data. 
Het bleef allemaal steken op de 
Symbolics 3640 Lisp-machines. De 
geschiedenis (en toekomst) van 
Machine Intelligence-software ligt gro-
tendeels in handen van de hardware.

DARPA is inmiddels terug en legde 
een paar jaar geleden nog $ 53,5 
miljoen op tafel voor de brein-
computer waar IBM aan werkt. De 
kaarten liggen gunstiger dan ooit 
tevoren, maar de grote vraag is nu 
wat er gebeurt als al die laboratorium-
innovaties nu op grote schaal in het 
echte leven terecht komen. Het is bij-
voorbeeld erg  i nteressant om te zien 
dat KLM  intelligente machines op 
luchthaven Schiphol gaat inzetten in 
nieuwe non-routine situaties. Maar hoe 
zal dat gaan  uitpakken? Samen met 
zes universiteiten heeft KLM gewerkt 
aan de ontwikkeling van een sociaal 

vaardige robot, Spencer genaamd. 
Deze moet bij grote drukte op 
Schiphol overstappende passagiers 
helpen hun weg te vinden van en 
naar de gate. ‘Smart passenger flow 
management’ heet dat in jargon.

Op Schiphol is 70 procent van de 
KLM-passagiers in transit. Dagelijks 
missen reizigers hun aansluitende 
vlucht door vertragingen, te korte 
overstaptijden, problemen met het 
vinden van de weg of taalbarrières. 
Dat wil KLM beter managen met 
behulp van Spencer, die in 2016 de 

Robot Spencer op luchthaven 
Schiphol helpt passagiers hun 
weg vinden en spreekt en begrijpt 
onder andere Chinees.



03015 ‘A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence’,  
http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html

1950

Computing 
Machinery 
and 
Intelligence

Alan Turing gooit in 
1950 de knuppel in 
het hoenderhok 
met zijn artikel 
‘Computing 
 Machinery and 
 Intelligence’.  
Hierin introduceert 
hij een test van het 
vermogen van een 
machine om  
intelligent gedrag 
te vertonen dat  
gelijk is aan of 
 althans niet te 
 onderscheiden van 
dat van een mens.

1960 19701950 1980

1956-1974

Zomer van 
AI

Computerweten-
schapper John  
McCarthy deed 
een voorstel om in 
de zomer van 1956 
met tien man twee 
maanden op de 
campus van het 
Dartmouth College 
te gaan werken aan 
Artificial 
 Intelli gence15 (en 
muntte daarmee de 
term). Optimisme 
overheerste, een 
werkelijk intelligen-
te zelflerende ma-
chi ne zou binnen 
twintig jaar een feit 
zijn. DARPA inves-
teerde twee decen-
nia lang veel in AI.

1974-1980

De eerste 
winter

Verwachtingen 
 werden niet 
 waargemaakt en 
 investeerders 
 trokken zich terug. 
Met name de be-
perkte rekenkracht 
en de omvang van 
 databases om 
 ‘intelligentie’ te 
creëren gooide 
roet in het eten. 
Ook de  frustratie 
in  voortgang rond 
spraakherkenning 
speelde een be-
langrijke rol.

http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html
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1990 2000 2010 2020

1980-1987

Expert-system 
boom

De aandacht werd 
verlegd naar 
 specifieke kennis-
domeinen – toe-
gepaste kennis. In 
deze periode zien 
we de opkomst 
van de expert-
systemen en 
 kennismanagement. 
Het Japanse 
 ministerie van 
 Handel investeerde 
$ 850 miljoen in 
vijfde- generatie 
computers.

1987-1993

De tweede 
winter

Desktopcomputers 
van Apple en IBM 
werden krachtiger 
dan de AI-Lisp- 
machines waarop 
de expertsystemen 
draaiden en de 
markt klapte in 
 elkaar. DARPA 
 besloot eind jaren 
tachtig dat AI niet 
The Next Big Thing 
was en de doel-
stellingen van het 
Japanse avontuur 
werden bij lange 
na niet gehaald.

1993-heden

Het 
onzichtbare 
succes
We zien spectacu-
laire doorbraken 
en successen van 
AI zoals industriële 
robots, data mining, 
spraak herkenning 
en Googles zoek-
machine, maar 
niets daarvan 
wordt overduidelijk 
toegeschreven 
aan AI. De ballast 
van de term werd 
af  geschud, nu 
praat men over 
cognitive systems, 
natural language 
programming, 
computational 
 intelligence, 
 machine learning, 
machine intelli-
gence.
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Please let me 
go through

No-no

No-no No

stap zal maken uit het laboratorium 
naar het echte leven op een lucht-
haven. Maar succes is nog niet ver-
zekerd. In Japan wordt het broertje 
van Spencer, Robovie II genaamd, 
het leven regelmatig zuur gemaakt. 
Robovie II is een winkelrobot16 die 
in het winkelcentrum in Osaka rond-
rijdt om mensen te helpen bood-
schappen te doen. Regelmatig 
wordt de robot de weg geblokkeerd 
door kinderen, of erger nog, gesla-
gen en geschopt. Voor het rapport 
Why Do Children Abuse Robots?17 
hebben onderzoekers van Japanse 
universiteiten de kinderen geïnter-
viewd die de robot hebben lastigge-
vallen. Gevraagd of ze de robot 
‘machine-like’ of human-like’ 
vonden, zei 74 procent ‘human-like’ 
(13 procent ‘machine-like’), maar 
ondanks dat deden ze toch mee 
aan het robotje-pesten (voorname-
lijk uit nieuwsgierigheid).

Op 1 augustus 2015 werd het mole-
steren van een andere robot wereld-

nieuws, toen in Philadelphia de 
beroemde hitchBOT aan de kant 
van de weg werd aangetroffen. De 
robot, ontwikkeld door twee 
Canadese universiteiten, had een 
lijfje, armen, benen en een hoofd, 
3G en GPS, en was in staat een 
gesprek te voeren. Het ‘ideale’ reis-
maatje is als sociaal experiment de 
wereld rondgegaan. Aan een reis 
van meer dan een jaar en 10.000 
afgelegde kilometers kwam abrupt 
een einde. HitchBOT is op straat in 
stukken teruggevonden (er gaan 
verschillende verhalen rond van wat 
er gebeurd zou kunnen zijn, maar 
dat bleken allemaal hoaxes te zijn).

Onbekende factoren 
bepalen de toekomst
We begeven ons dus op nieuw 
(jacht)terrein. Sociale vraagstukken, 
ethiek, menselijk handelen, 
 veiligheid, wetgeving, privacy en 
andere zaken zullen minstens zo 

Scene uit de studie Why Do Children Abuse Robots in het 
winkelcentrum van Osaka.

http://www.popsci.com/technology/article/2009-12/robovie-ii-robot-helps-you-shop
http://www.rikou.ryukoku.ac.jp/~nomura/docs/CRB_HRI2015LBR2.pdf
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bepalend zijn voor de loop van de 
geschiedenis als de technologie zelf. 
Vrijwel niemand kon tien jaar 
geleden voorzien hoe hard de col-
lectieve smartphoneverslaving zou 
toeslaan. Soms voorspellen we 
technologie goed, vaak zitten we 
ernaast. En als het om het gebruik 
van de technologie gaat, wordt het 
pas echt lastig. In zijn boek The Age 
of Spiritual Machines: When 
Computers Exceed Human 
Intelligence (1999) voorspelde Ray 
Kurzweil bijvoorbeeld redelijk accu-
raat dat het in 2010 de gewoonste 
zaak van de wereld zou zijn dat 
mensen met een simpel mobiel 
apparaatje in de hand real-time 
rechtstreeks vanuit het Engels in het 
Chinees zouden kunnen praten. 
Maar in het boek van Levy en 
Murnane uit 2004, The New Division 
of Labor: How Computers Are 
Creating the Next Job Market, 
wordt de plank flink misgeslagen. 
Volgens dit boek zouden computers 
nooit autonoom een auto gaan 
besturen. Die grens zou nooit over-
schreden worden. Maar al een paar 
jaar later, in 2010, reden de Toyota 
Priussen zonder bestuurders maar 
met Googles machine-intelligentie 
zo de weg op.

Maar wat gebeurt er als bijvoor-
beeld meer mensen vergeten een 
‘voetgangersdetectiemodule’ voor 
hun zelfrijdende auto aan te schaf-
fen, zoals de persoon in een 
YouTube-filmpje? (bekijk het ongeluk 

hier: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=_8nnhUCtcO8). Dat zou het 
enthousiasme voor autonoom rijden 
behoorlijk kunnen dempen. Of stel 
nou dat Amazon Echo, net op de 
markt, een ongekend groot succes 
wordt. Het praten tegen een digitale 
avatar (die altijd met je meeluistert 
en direct reageert) wordt dan net zo 
normaal als het vegen over een 
scherm. Intel speelt hier al op in. 
Hun nieuwe Skylake-processor voor 
Windows 10 luistert ook altijd mee 
en u kunt straks op ieder gewenst 
moment op kantoor de assistent van 
Windows 10, Cortana, aanroepen. 
Nu komen er robots op Schiphol, 
gaan Watson-doktoren meedraaien 
met gewone artsen en rijden we met 
handen los van het stuur de weg op, 
maar hoe al die laboratoriatechnolo-
gieën in het echte leven gebruikt 
gaan worden, is tegelijkertijd nog 
een grote onbekende en een groot 
avontuur.

https://www.youtube.com/watch?v=_8nnhUCtcO8
https://www.youtube.com/watch?v=_8nnhUCtcO8


034

CONCLUDEREND: MACHINE 
INTELLIGENCE IS THE NEXT BIG THING

8

Na de mobiel, Big Data en het Internet of Things is Machine Intelligence nu 
The Next Big Thing. Machine Intelligence is het ingrediënt dat de hier 
genoemde voorgangers kan laten accelereren. Met name dankzij de extreem 
betere hardware en de dataovervloed waar lerende systemen het nu eenmaal 
van moeten hebben, maken we nu doorbraken mee op het terrein van deze 
machine-intelligentie. Er is dus reden om het jubileumjaar – zestig jaar kunst-
matige intelligentie – met optimisme te begroeten. Dat zien we ook terug in de 
verdriedubbeling van het aantal start-ups op dit terrein (in een jaar) en de 
enorme investeringen die nu gedaan worden door bedrijven als IBM, Baidu, 
Salesforce, Toyota, Facebook en vele anderen.

De technologische mogelijkheden 
die zich aandienen zijn nieuw. De 
non-routineklussen, in de wat meer 
‘ongecontroleerde omgevingen’, 
vormen het nieuwe IT-jachtterrein. 
Mede dankzij de kerntechnologieën 
van het Machine Intelligence-
landschap dat we u schetsten, is 
het mogelijk computers op die 
nieuwe plekken in te zetten. Met 
name computer vision, machine 
learning, natural language proces-
sing en natural language generation 
zorgen ervoor dat computers de 
mens beter ondersteunen of taken 
volledig gaan overnemen. 
Computers leren gewone mensen-
taal te begrijpen, plaatjes en foto’s 
te ontcijferen en in gewone men-
sentaal terug te spreken. Auto’s die 
een voetganger herkennen en 
daarop de juiste actie nemen, het is 
een van de huzarenstukjes die com-
puters hierdoor al kunnen leveren. 

Het stellen van een diagnose van 
een ziekte of het geven van juridisch 
advies op basis van alle bestaande 
jurisprudentie is net zo’n huzaren-
stuk uit dit computertijdperk. We 
bereiken eindelijk waar de grondleg-
gers van kunstmatige intelligentie 
jarenlang van hebben gedroomd.

We schetsten de klassieke 
‘Computer says no’-situatie van 
Little Britain als karikatuur van een 
slechte samenwerking tussen mens 
en computer: een servicemede-
werker die steeds nee moet verko-
pen omdat de computer zegt dat 
iets niet kan of mag. Het is in die 
situaties dat we verlangen naar veel 
betere mens-machine-interactie of 
soms liever nog, computers die het 
helemaal overnemen en 24/7 
 vriendelijk luisteren naar onze 
vragen en altijd de correcte ant-
woorden of acties ondernemen. 
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Dankzij machine-intelligentie 
worden computers steeds beter en 
zien we de hiaten in het menselijk 
handelen ook steeds beter. Wie twij-
felt of de computer de mens op 
nieuwe terreinen wel zou kunnen 
verslaan, bevelen we het standaard-
werk van Nobelprijswinnaar Daniel 
Kahneman aan: Thinking Fast and 
Slow.

Maar er zijn nog voldoende vraagte-
kens te plaatsen bij de toekomst 
van Machine Intelligence. We wezen 
u onder andere op onderzoek 
gedaan naar kinderen die robots 
pesten en verwezen naar een video 
met een ongeluk met een zelf-
rijdende auto. Tegen het licht van 
deze voorbeelden steken de onder-
zoeken naar de impact op de 
arbeidsmarkt flink af. De cijfers uit 
studies naar verdere automatisering 
van banen jagen schrik aan. En er 
leven nog veel meer angsten 
omtrent de slimheid van de nieuwe 
systemen. Gaat de computer de 
controle van de mens overnemen? 
Moeten we deze ontwikkeling een 
halt toeroepen en kan dat über-
haupt wel?
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VOORUITBLIKKEND OP 
VERVOLGRAPPORTEN

9

De nieuwe arbeidsverhouding, werkverhouding en misschien wel machts-
verhouding staan centraal in de vervolgrapporten over Machine Intelligence. 
De interactie tussen mens en machines (Human-Computer Interaction) gaat 
immers andere vormen aannemen: computers die leren van mensen en 
mensen die weer leren van die computers. Hoe dat gaat werken gaan we ver-
kennen langs de assen van het menselijk gedrag, de technologie, de organisa-
tie en de maatschappij. De speerpunten hebben we als volgt gedefinieerd:

De Personal Digital Assistant (technologie)
De ontwikkeling van machine-intelligentie kan leiden tot een volstrekt andere 
manier van hoe we met informatietechnologie omgaan. De apps zijn dan een 
tussenstation geweest, dat eenmaal gepasseerd, ons leidt naar de veel rijkere 
wereld van cogs. Hoe waarschijnlijk is dat scenario? En als dat gebeurt, welke 
consequenties kunnen we dan verwachten van het cog-effect? Als u zin heeft 
in een kleine smaakmaker, attenderen we u graag op een korte demonstratie 
van deep learning-goeroe Yann LeCun die Facebooks versie van de PDA, M 
genaamd, demonstreert.

Yann LeCun demonstreert 
M, de digitale assistent 
van Facebook  
https://www.youtube.com/
watch?v=U_Wgc1JOsBk

Persuasive Technologies (gedrag)
Een belangrijk deel van de MI-ontwikkelingen wordt nu al ingegeven door hoe 
machines ons gedrag weten te veranderen. In vaktermen heet dat Persuasive 
Technologies, een vakgebied dat vanaf de jaren negentig wordt aangevoerd 

https://www.youtube.com/watch?v=U_Wgc1JOsBk
https://www.youtube.com/watch?v=U_Wgc1JOsBk
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Het corporate IQ (organisatie)
Op welke plekken machine-intelligentie een bijdrage kan leveren in uw organi-
satie en welke route bewandeld moet worden, zijn uiteraard belangrijke vragen 
als het gaat om bedrijfsresultaat. Deze verandering in mens-machinerelatie en 
-samenwerking is een ontdekkingsreis. Of het nu gaat om de inzet van een 
cognitief systeem in de praktijk van een huisarts of een zelfrijdende vracht-
wagen in een transportbedrijf, veel echte ervaring is er nog niet mee opge-
daan. Zullen de laboratoria-experimenten uitwerken zoals gedacht? Kunt u 
anticiperen op mogelijke verrassende gevolgen en reacties? We zullen in ieder 
geval de first practices verzamelen en in kaart brengen en zien of er al lessen 
te trekken zijn. Een interessante opwarmer is een case van The New York 
Times. Hun ‘pretty advanced machine learning tool’, de vriendelijke chatbot 
Blossombot, laat de media-aandacht voor The New York Times floreren.

door het Stanford Persuasive Technology Lab. Kennis van Persuasive 
Technologies kan de doorslaggevende factor zijn voor het succes van machine 
-intelligentie. Het kan van een robot komen die verzorgende taken uitvoert of 
misschien wel van een robot aan de balie of een call-agent die u verleidt tot de 
aanschaf van een product. Het meest geavanceerde gebruik van persuasive -
technieken treffen we aan in de e-commerce: van aanbevelingen van boeken 
op Amazon tot de persoonlijke advertenties op Facebook. Persuasive 
Technologies maakt gebruik van geavanceerde personal profiling op basis van 
machine -intelligentie. Welke technieken u zich meester moet maken en hoe het 
in de praktijk kan werken willen we graag verder onderzoeken. In een interview 
geeft Maurits Kaptein, assistent-professor AI aan de Radboud Universiteit, 
alvast een voorproefje wanneer hij ingaat op de vraag hoe transparant bedrij-
ven moeten zijn als het gaat om gebruik van deze technieken.

Maurits Kaptein over 
Persuasive Technologies 
en transparantie 
https://www.youtube.com/
watch?v=TEwELMVqTso

https://www.youtube.com/watch?v=TEwELMVqTso
https://www.youtube.com/watch?v=TEwELMVqTso
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Anatomie van de angst en hoop (maatschappij)
Experts waarschuwen ons voor de gevaren van machine-intelligentie. Een 
lange lijst van autoriteiten op het gebied van machine-intelligentie schaarde 
zich onlangs nog achter een petitie die waarschuwde voor de inzet van robots 
in oorlogsvoering. Ook het Rathenau Instituut pleit voor een mondiaal verbod 
op deze killer robots. Een van de robotwetten van sciencefictionschrijver Isaac 
Asimov (‘een robot mag niet doden’) komt zo wel angstvallig dichtbij. Angst 
voor vechtrobots is nog maar een facet, angst voor banenverlies, verlies van 
controle en dat robots de hele maatschappij gaan bestieren, komen daar nog 
bij. Angst, maar ook hoop op een betere wereld, hoe we ons verhouden of 
willen verhouden tot deze nieuwe technologie, speelt in het debat altijd mee 
op de achtergrond. Wat kunnen we leren van die angst en hoe reëel is die? En 
zijn deze sciencefictionachtige bespiegelingen relevant voor het verdere 
verloop van kunstmatige intelligentie? De sciencefictionfilm Her, met hoofdrol-
speler Joaquin Phoenix, waar de echte angst voor computers zit in de liefde 
voor algoritmes, biedt alvast wat inspiratie.

Lees over het succes van 
machine-intelligentie bij The 
New York Times http://www.
niemanlab.org/2015/08/the-
new-york-times-built-a-slack-
bot-to-help-decide-which-
stories-to-post-to-social-media/

Wat zijn de maat-
schappelijke gevolgen  
van machine-intelligentie 
als het scenario uit de film  
Her werkelijkheid wordt? 
https://www.youtube.com/
watch?v=6QRvTv_tpw0

http://www.niemanlab.org/2015/08/the-new-york-times-built-a-slack-bot-to-help-decide-which-stories-to-post-to-social-media/
http://www.niemanlab.org/2015/08/the-new-york-times-built-a-slack-bot-to-help-decide-which-stories-to-post-to-social-media/
http://www.niemanlab.org/2015/08/the-new-york-times-built-a-slack-bot-to-help-decide-which-stories-to-post-to-social-media/
http://www.niemanlab.org/2015/08/the-new-york-times-built-a-slack-bot-to-help-decide-which-stories-to-post-to-social-media/
http://www.niemanlab.org/2015/08/the-new-york-times-built-a-slack-bot-to-help-decide-which-stories-to-post-to-social-media/
https://www.youtube.com/watch?v=6QRvTv_tpw0
https://www.youtube.com/watch?v=6QRvTv_tpw0
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