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Kunstmatige intelligentie:
Enkele basiselementen

Deel twee
Ziehier dus het tweede deel van onze Techno over kunstmatige intelligentie. Laat ons even
terugblikken: in het eerste deel van deze Techno zijn we geëindigd met de inleiding van de
waarnemende vermogens. In dit tweede deel overlopen we de andere intellectuele
vermogens die onontbeerlijk zijn voor intelligentie, namelijk het structureren van de
kennis alsook het redeneren en plannen (hoofdstuk 9), het leren (hoofdstuk 10) en het
communiceren (hoofdstuk 11). Onze besluiten trekken we in hoofdstuk 12.

9. De kennis structureren, redeneren en plannen1

9.1. Inleiding

In dit hoofdstuk buigen we ons over de redeneervermogens van onze machines of
"intelligente agenten" (met agent bedoelen wij een intelligente machine die ook de vorm van
een virtuele machine kan aannemen; zie Techno 19 van Alex De Koning). Een agent die
begiftigd is met redeneervermogens bezit aanvankelijk een zekere kennis van de wereld
rondom zich, een kennis die zich bevindt in wat we een "kennisbank" noemen en waarvan
de structuur bepaald wordt door de "weergave van de kennis". Deze kennisbank bevat
"feiten", die de toestand van de wereld beschrijven, alsook "verbanden" – logische of andere
– tussen deze verschillende feiten. De agent gebruikt bijvoorbeeld de logische redenering
om zijn beschrijving van de wereld (de feiten van de wereld) te actualiseren en te
onderhouden wanneer hem een stimulus bereikt. In dit document zijn wij geïnteresseerd in
een vereenvoudigde vorm van logisch of rationeel gedrag – referenties van meer
gespecialiseerde werken zullen vermeld worden.

In de kunstmatige intelligentie bestaan er grosso modo twee types van kennisweergave: de
weergave gebaseerd op de logica en de weergave gebaseerd op een "connectionistische"
aanpak (bijvoorbeeld kunstmatige neurale netwerken). De eerste is bijzonder nuttig om
expliciete kennis te modelleren, terwijl de tweede eerder aangewezen is in het geval van
processen die moeilijk te verklaren of uit te drukken zijn. Deze twee aanpakken zullen
verderop geïllustreerd worden.

                                                     
1 De nummering van de hoofdstukken gaat voort op die van deel 1.
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9.2. Kennisbanken en redenering

9.2.1. De kennisbank

De centrale component van een agent die in staat is te redeneren is dus zijn kennisbank.
Informeel is een kennisbank een geheel van voorstellingen van de feiten uit de wereld die
gekend zijn door de agent (die de "situatie van de wereld" beschrijven). Elke atomische
voorstelling wordt een feit genoemd. De feiten worden uitgedrukt in een bepaalde taal om
de kennis te beschrijven. Deze beschrijvende taal steunt bijna altijd op de formele logica.
Zo worden de verschillende feiten omtrent het universum van onze agent, alsook de
verschillende interacties tussen deze feiten, uitgedrukt in een taal die geïnspireerd is op de
formele logica, zoals de propositielogica of de logica van de eerste orde. De kennisbank
bevat dus zowel feiten uit de wereld als logische inductieregels zoals : als het regent, dan
neem ik mijn paraplu.

De situatie van de wereld wordt dus beschreven door feiten, maar de agent heeft slechts
toegang tot een deel van deze informatie door middel van zijn "perceptie van de wereld".
Dit is wat men noemt zijn waarneming of peiling van de wereld. Om de zaken nog wat
ingewikkelder te maken, kan deze waarneming aangetast worden door ruis. Anderzijds kan
de agent ook inwerken op de wereld door bepaalde acties uit te voeren.

De productieregels, die deel uitmaken van de kennisbank van de agent, definiëren hoe de
situatie van de wereld verandert door het opduiken van nieuwe feiten of de actie van onze
agent, maar ook welke actie uitgevoerd moet worden wanneer een feit opduikt.

Een, zelfs beknopte, beschrijving van deze sterk technische concepten valt buiten het kader
van deze Techno. Om de aangewende concepten te illustreren, zullen wij daarom in punt
9.3. even stilstaan bij een illustratief en ontspannend voorbeeld.

9.2.2. De redenering

Zoals wij reeds gezegd hebben, bevat de kennisbank van de agent feiten omtrent zijn kennis
en zijn waarneming van de situatie van de wereld, maar ook redeneringsregels die hem in
staat stellen nieuwe feiten af te leiden op basis van gekende feiten, alsook te vervullen
acties. In de traditionele informatica zouden deze regels gecodeerd moeten worden onder de
vorm "if – then", terwijl zij in een kennisbanksysteem gescheiden worden van de code en in
de kennisbank geplaatst worden. De taak voor het aansturen van deze regels (deductie van
nieuwe feiten) gebeurt door middel van wat men een "inference engine" noemt. Met de
inference engine kan men alle mogelijke deducties bekomen op basis van de
inferentieregels, ofwel nagaan of een gegeven feit inderdaad afgeleid kan worden op basis
van diezelfde inferentieregels.

Deze praktijk heeft verschillende voordelen:

� Eerst en vooral maakt hij het mogelijk de business-regels, die mogelijk kunnen
veranderen, te scheiden van het programmageheel, alsook deze regels te coderen onder
een eenvoudige logische vorm;

� Hij maakt het ook mogelijk de oorzakelijke reacties duidelijk te visualiseren,
bijvoorbeeld onder grafische vorm;

� En, fundamenteler, hij maakt het mogelijk te doen aan wat men "goal programming"
noemt. Zo wordt bijvoorbeeld de volgorde waarin de regels geactiveerd zullen
worden, niet vooraf aangegeven, in tegenstelling tot een klassieke imperatieve taal
zoals Pascal of C.
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Nadat een regelbank opgesteld is, maakt "goal programming" het mogelijk zich te
concentreren op het vooropgestelde doel, zonder te moeten specificeren op welke wijze dit
doel bereikt zal worden. Het interne systeem ontdekt de beste manier om het doel te
bereiken. Bijvoorbeeld, zoals wij reeds gezegd hebben, de volgorde waarin de regels
geactiveerd zullen worden (de "if – then") wordt niet vooraf aangegeven, in tegenstelling
tot een klassieke imperatieve taal zoals Pascal of C. De taal bij uitstek voor goal
programming is "Prolog" (voor PROgrammation LOGique).

Laat ons een eenvoudig voorbeeld nemen. We beelden ons in dat we ons bevinden in een
universum van gekleurde blokken. En we beelden ons in dat de feitenbank de volgende is:

� Op_grond(Blauw_blok);

� Ligt_op(Rood_blok, Blauw_blok);

� Ligt_op(Groen_blok, Rood_blok);

� Ligt_op(Geel_blok, Groen_blok).

Dit wil zeggen dat het blauwe blok op de grond ligt en dat de rode, groene en gele blokken
er in die volgorde bovenop liggen.

De regelbank zou bijvoorbeeld de definitie van het concept "Bovenop(X,Y)" kunnen
bevatten. Men zou bijvoorbeeld kunnen zeggen:
IF Ligt_op(X, Y) THEN Bovenop(X, Y)

IF Bovenop(X, Y) AND Bovenop(Y, Z) THEN Bovenop(X, Z)

Men kan nu de volgende vraag stellen:
?Bovenop(Geel_blok, Blauw_blok)

De inference engine zal uit zijn feitenbank gemakkelijk kunnen afleiden dat het antwoord
"ja" is (u kunt deze oefening gemakkelijk uitvoeren).

Ik stel voor dat u zich nu inbeeldt hoe u dit soort problemen zou kunnen oplossen zonder de
inferentieregels te gebruiken, door uw oplossing te coderen in een procedurele taal van het
type Pascal of C. In dit geval zou men alle mogelijke opeenvolgingen van regels moeten
voorzien, in alle mogelijke volgordes en dit alles coderen met behulp van "if, then, else".
Tenzij men een inference engine herschrijft…

We merken op dat dit type deductie kenmerkend is voor een systeem met achterwaartse of
"top-down" redenering, dat tracht het vooropgestelde doel te bereiken. Er bestaan ook
systemen die voorwaarts redeneren, uitgaande van de waarnemingen of gekende feiten,
alsook hybride systemen.

9.2.3. De planning

De etappe van het plannen bestaat erin de reeks acties te definiëren die zal leiden tot het
vooropgestelde doel. Laat ons hetzelfde voorbeeld nemen, de wereld van de blokken,
voorgesteld in het vorige punt. We wensen nu de reeks acties te plannen die uitgevoerd
moeten worden om een blok op een ander blok te plaatsen. Eens we beschikken over de
regelbank die beschrijft hoe de objecten verplaatst kunnen worden, zou een geldig
programma zijn:

� Zetten_op(Groen_blok, Blauw_blok)

Zo zal de inference engine op basis van feiten en regels automatisch afleiden dat men de
blokken één voor één moet verwijderen tot wanneer het groene en het blauwe blok bevrijd
zijn om dan het groene blok op het blauwe blok zetten.
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Wat hierbij belangrijk is om te onthouden, is dat men de robot niet precies moet zeggen hoe
(in welke volgorde) hij tewerk moet gaan om het groene blok op het blauwe blok te zetten –
het is de inference engine die hiervoor zorgt, door middel van deducties vanaf de regelbank,
die voor eens en altijd gedefinieerd werden. Het systeem moet ook het vervolg van de uit te
voeren acties kunnen plannen om een gegeven doel te bereiken. Dit is de planningstaak.

We gaan nu eens kijken naar een klein voorbeeldje ter illustratie van de oefening waarbij
een agent geprogrammeerd wordt om een precieze taak te vervullen.

9.3. Een illustratief en ontspannend voorbeeld

Dit voorbeeld wil illustreren hoe een op inferentieregels gebaseerd systeem gebruikt kan
worden om complexe problemen op te lossen.

Laat ons veronderstellen dat we een agent moeten programmeren die evolueert in een
virtueel universum dat de vorm aanneemt van een tweedimensionaal rooster, verdeeld in
vakjes (zie Figuur 1). Een voorbeeld van een schaakbord met zestien vakjes wordt getoond
in Figuur 1. Elk vakje kan bepaalde bijzondere objecten bevatten. Dit kan goud zijn, een
vergeetput, of een monster. Een verkennende agent start in de linkeronderhoek – het vakje
met als coördinaten (1, 1). Het is zijn bedoeling het goud te ontdekken en het naar het
startvakje (1, 1) te brengen. In een gegeven omgeving is altijd maar één enkel monster, één
enkele vergeetput en één enkele goudstaaf.

Figuur 1. We bevinden ons in een virtuele wereld. Het is de bedoeling het goud terug te
brengen zonder gedood te worden door het monster of in een vergeetput te vallen.
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Om de taken van de agent te specificeren, moet men volgende elementen precies bepalen:

(1) De mogelijke situaties van de wereld;

(2) Zijn percepties (zijn waarnemingen of peilingen van de situatie van de wereld die
aangetast kunnen zijn door ruis);

(3) Zijn mogelijke acties op de situatie van de wereld, maar ook;

(4) Zijn doelen.

De wereld bevindt zich immers in een bepaalde precieze situatie waarvan de agent slechts
een deel waarneemt, eventueel met ruis.

Ziehier dus deze specificaties:

De waarnemingen en situaties van de wereld
� In het vakje met het monster en in de aangrenzende vakjes hangt een misselijkmakende

geur, die onze agent ondubbelzinnig kan herkennen;
� In de vakjes die grenzen aan een vergeetput zal de agent een licht briesje waarnemen;
� In het vakje waarin het goud zich bevindt, zal de agent een hobbel waarnemen;
� Als de agent een muur tegenkomt, neemt hij een schok waar;
� Als het monster gedood wordt, stoot het een doordringende schreeuw uit die overal in

het schaakbord gehoord kan worden;
� Elke stimulus wordt aan de agent gegeven onder de vorm van een lijst met vijf

symbolen. Is er bijvoorbeeld een misselijkmakende geur en een licht briesje maar geen
hobbel, geen schok en geen schreeuw, dan zal hij (geur, bries, nil, nil, nil) waarnemen.
De agent kan echter zijn eigen lokalisatie in het schaakbord niet waarnemen;

� De agent wordt gedood als hij in een vakje komt met een vergeetput of een monster.
Hij kan zich echter wel verplaatsen in een vakje waar zich een gedood monster bevindt.

De acties
� De agent kan één vakje tegelijk vooruitgaan of 90 graden naar rechts of links draaien;

� Anderzijds kan de agent elk object meenemen dat zich in het hetzelfde vakje als hij
bevindt;

� De agent kan ook een pijl voor zich uit schieten. De pijl vervolgt zijn weg tot wanneer
hij de muur raakt of het monster doodt. De agent beschikt slechts over één pijl;

� Als de agent op het startvakje staat, kan hij het schaakbord verlaten. Deze actie werkt
alleen wanneer de agent op het startvakje staat.

Het doel
� Het doel van de agent is het goud zo snel mogelijk op te halen, zonder gedood te

worden. De agent krijgt meer bepaald 1000 punten om het schaakbord te verlaten met
het goud en verliest 10000 punten als hij gedood wordt. Hij wordt ook beboet met 10
strafpunten voor elke actie.

Het probleem kan uiteraard veralgemeend worden als we ervan uitgaan dat er verschillende
monsters, verschillende vergeetputten, verschillende goudstaven, enz. kunnen zijn.

Het spreekt voor zich dat de agent zich voor een gegeven omgeving uit de slag kan trekken
door de volgorde te onthouden van de acties die werken in deze omgeving. Als men dus de
capaciteiten van onze agent objectief wil evalueren, zal men toevallige configuraties
moeten aanmaken en zijn gemiddelde prestaties moeten meten.
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Men moet er zich ook goed van bewust zijn dat men er zou kunnen aan denken direct de
waarheidstafel van het probleem op te stellen, met alle mogelijke situaties en acties. Deze
oplossing wordt echter al gauw onmogelijk aangezien dit veronderstelt dat men het
resultaat van alle mogelijke combinaties van voorstellen moet berekenen. Als er n
voorstellen zijn, zal de waarheidstafel 2n lijnen tellen. Als we rekening houden met de 5
waarnemingen en met de voorstellen die toelaten het monster, de vergeetput en het goud te
situeren, en als we weten dat deze voorstellen gevalideerd moeten worden voor alle vakjes
van het schaakbord, dan geeft dit ons een totaal van (5 + 3) x 16 = 128 voorstellen. Er zijn
dus 2128 = 3.4 1038 lijnen, wat helemaal niet werkbaar is !

De redenering
De lezer zal moeiteloos begrijpen dat dit probleem, hoewel het op het eerste zicht
onschuldig en weinig complex lijkt, een overvloedig beroep doet op de redeneervermogens
van onze agent. De agent moet de verschillende feiten onthouden, en er informatie kunnen
uit afleiden over de positie van het goud, het monster en de vergeetput. Dit is dus niet
eenvoudig. De agent moet immers feiten en waarnemingen combineren die hij op
verschillende momenten en posities geregistreerd heeft. Bijvoorbeeld het feit dat hij in een
bepaald vakje geen bries waarneemt, kan een hypothese over de positie van een vergeetput
uitschakelen en een inferentiële weg vrijmaken die tot nu toe geblokkeerd was. De agent
moet zijn kennisbank continu bijwerken en nieuwe elementen afleiden op basis van zijn
waarnemingen.

Ziehier enkele voorbeelden van typische regels die een beroep doen op de predikaatlogica
en die onze agent zal moeten gebruiken:

R1: Deze regel geeft aan dat wanneer men geen geur waarneemt, er geen monster in de
buurt is.
IF NOT(stank(i, j))

THEN (NOT(monster(i–1,j)) AND NOT(monster(i+1,j)) 

AND NOT(monster(i,j–1)) AND NOT(monster(i,j+1))) ;

R2: Deze regel geeft aan dat wanneer men een geur waarneemt, er een monster in de buurt
is.
IF stank(i, j)

THEN monster(i–1,j) OR monster(i+1,j) OR monster(i,j–1)

OR monster(i,j+1) ;

Waarbij het predikaat monster(i,j)betekent "Het monster is aanwezig in het vakje met
de coördinaten(i,j)"; hetzelfde geldt voor de stank.

De planning
Anderzijds moet onze agent zijn acties kunnen plannen. Typisch is dat de agent, gezien de
situatie van zijn kennis, op een bepaalde plaats moet beslissen of hij zijn zoektocht naar het
goud voortzet of niet, naar welk vakje hij zich verplaatst en eventueel of hij een pijl wil
afschieten. Dit is opnieuw niet eenvoudig. De agent kan zich heel goed in een situatie
bevinden waar hij moet kiezen tussen ofwel het goud ontdekken met een waarschijnlijkheid
van 2/3, ofwel sterven met een waarschijnlijkheid van 1/3 als hij naar een bepaald vakje
gaat, ofwel onverrichter zake maar vast en zeker levend terugkeren. Dit veronderstelt dat
onze agent de logische taal gebruikt, maar ook de waarschijnlijkheidstaal – en in staat is
zijn overtuigingen te verspreiden wanneer hij kennis neemt van nieuwe elementen. Dit
soort problemen wordt gewoonlijk beheerd door gebruik te maken van de technieken voor
benaderende inferentie (waarschijnlijk of niet) en de beslissingstheorie. Zo zou onze
agent bij elke iteratie bijvoorbeeld kunnen kiezen voor de verplaatsing die zijn verhoopte
winst maximaliseert. De ontwerper kan ook "stoutmoedige" agenten programmeren die
risico's nemen of "voorzichtige" agenten die er zeer weinig nemen.
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Ziehier enkele voorbeelden van regels die gebruikt kunnen worden bij de planning: 

R1: Deze regel zegt : als er goud aanwezig is in een vakje (k,l) en als dit vakje bereikbaar
is, dan moet men ervoor gaan.
IF huidige_positie(i,j) AND goud(k,l) AND bereikbaar(i,j -> k,l)

THEN go(k,l)

R2: Deze regel zegt : als er goud aanwezig is in een vakje (k,l) en als dit vakje niet
bereikbaar is, dan moet men terugkeren naar het startvak. Het startvak is altijd bereikbaar.
IF huidige_positie(i,j) AND goud(k,l)

AND NOT(bereikbaar(i,j -> k,l))

THEN go(1,1)

R3: Deze regel definieert het begrip bereikbaar voor de naburige vakjes.
IF nabijheid((l,j),(k,l)) AND zonder_gevaar(k,l)

THEN bereikbaar(i,j -> k,l)

R4: Deze regel definieert het begrip bereikbaarheid op recursieve wijze.
IF bereikbaar(i,j -> k,l) AND bereikbaar(k,l -> m,n)

THEN bereikbaar(i,j -> m,n)

R5: Deze regel definieert het begrip vakje zonder gevaar.
IF NOT(monster(i,j)) AND NOT(vergeetput(i,j))

THEN zonder_gevaar(i,j) 

R6: Deze regel definieert de notie nabijheid.
IF ((k = i – 1) AND (l = j)) OR ((k = i + 1) AND (l = j)) OR ((k =
i) AND (l = j – 1)) OR ((k = i) AND (l = j + 1))

THEN nabijheid((i,j),(k,l))

Uiteraard zal men de agent nog moeten zeggen dat hij de bereikbare vakjes moet verkennen
als hij de positie van het goud niet kent, enz. Men zal ook moeten kijken naar de situaties
waarin een risico bestaat, m.a.w. wanneer er een concrete kans bestaat dat men een
vergeetput of het monster tegenkomt. In dit geval moet men een beroep doen op wat men
de voorwaartse redenering noemt, wat buiten het kader van deze Techno valt.

9.4. Besluit

We hebben ons gebogen over een eenvoudig voorbeeld. Dankzij dit voorbeeld kregen we
een beeld van de complexiteit bij de modellering van een kennisgebaseerd systeem. In het
algemeen is de etappe van het verzamelen, extraheren en modelleren van kennis (meestal
onder de vorm van regels) zeer duur. Om ons hiervan rekenschap te geven, kunnen we
trachten het besturen van een wagen te modelleren onder de vorm van inductieregels!

Trouwens, ook al is de implementatie van een dergelijk systeem verre van triviaal, wat zou
er gebeuren mocht men het probleem aanpakken door middel van de normale informatica?
Zij die een programmeertaal kennen, kunnen zich trachten voor te stellen hoe het probleem
waarin wij interesse hebben (het schaakbord waarin men goud moet vinden), gecodeerd zou
worden in hun favoriete taal.

De zeer dure etappe van het ontwerpen en modelleren van regels deed de onderzoekers op
zoek gaan naar zogenaamde "leer"-methodes die het mogelijk maken de agenten te
"trainen" om een bepaalde taak uit te voeren. Deze leermethodes (zie hoofdstuk 11) stellen
de agent in staat onmiddellijk de link te leggen tussen de waarneming van de toestand van
de wereld en de actie; de stap van de modellering wordt op die manier vereenvoudigd.
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10. Leren

10.1. Inleiding

Het leren speelt een uiterst belangrijke rol. Het leerconcept impliceert dat de waarnemingen
niet alleen dienen om te handelen in antwoord op een stimulus maar ook om het gedrag van
de agent te verbeteren in de toekomst. Het leren komt naar voor als het resultaat van de
interactie tussen de agent en de buitenwereld, alsook van de waarneming, door de agent,
van zijn eigen proces voor het nemen van beslissingen. Het gaat in zekere zin om een lus
van retroactie die de agent in staat stelt zijn eigen gedrag te wijzigen op basis van de
waarneming en de analyse van de impact die zijn beslissing en de daaruit volgende actie zal
hebben op de externe omgeving.

De leermechanismen worden uitgebreid bestudeerd (1) vanuit het standpunt van de
wiskundige modellering in domeinen als "machine learning", "toegepaste statistieken" en
"automatiseringswetenschap", alsook (2) vanuit het fundamentele standpunt in de domeinen
van de "cognitieve psychologie" en verschillende takken van de biologie.

Het leren kan de triviale vorm aannemen van een zuiver onthouden van de ervaring tot de
creatie van complexe theorieën of modellen. Laat ons een leuk en illustratief voorbeeld
nemen. Veronderstel dat we een "component" zijn die deel uitmaakt van een "automatisch
verhuissysteem" dat erin bestaat de voorwerpen door het venster te gooien en ze op de
grond op te vangen. Deze specifieke component moet ervoor zorgen dat de automatische
arm onder het object geplaatst wordt om het op te vangen op de grond. Deze component
moet dus de valtijd van het object vanaf de waargenomen hoogte kunnen voorspellen. We
moeten dus de experimenten van Galileo in verband met de zwaartekracht herhalen: we
laten voorwerpen vallen vanaf verschillende hoogtes en we nemen waar hoeveel tijd zij
nodig hebben om de grond te bereiken. Telkens het object losgelaten wordt, registreren we
dus de massa, de hoogte en de valtijd ervan.

Om het systeem te optimaliseren, is het onze bedoeling de valtijd van het voorwerp te
voorspellen om de vangarm precies op de goede plaats te positioneren op het moment dat
het voorwerp er aankomt. Deze taak lijkt wel eenvoudig maar zij omvat reeds heel wat
problemen en valkuilen. Met andere woorden, de machine moet de formule hoogte = (g .
tijd2)/2 "leren", waarbij g de constante van de zwaartekracht is (g =~ 9.81).

Figuur 2. Model van de tweede graad dat voorspeld wordt door de rationele mechanica.
De voorspelling loopt niet over alle punten omwille van de ruis op de metingen.
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Figuur 3. Model van de vijfde graad dat via alle waarnemingen loopt en dat vanuit het
standpunt van de machine dan ook beter lijkt dan dat van Figuur 2.

Laat ons dus veronderstellen dat onze machine in productie wordt gebracht en haar eerste
vijf waarnemingen registreert omtrent de hoogte (m), de tijd (s) en de massa (kg). We
registreren dus de hoogte van het object (in m), het gewicht (in kg) en de valtijd (in sec).

De eerste moeilijkheid is te wijten aan het feit dat hoewel wij zeer gemakkelijk kunnen
afleiden dat elke voorspellingscurve die de valtijd modelleert in functie van de hoogte moet
verlopen via (0 m, 0 sec), de machine dit op basis van de waarnemingen niet kan weten. Zij
zal geen essentiële informatie kunnen integreren die voor ons evident lijkt.

De tweede moeilijkheid komt voort uit het feit dat er ruis op de gegevens zit (door de
wind, de beperking inzake precisie van de meetinstrumenten, enz.). De door de machine
voorgestelde voorspelling moet dus niet exact de waargenomen punten voortbrengen. Zij
kan er echter voor zorgen dat haar voorspelling "zo goed mogelijk" via deze punten
verloopt. Om "zo goed mogelijk" te kunnen definiëren, hebben wij een
performantiecriterium nodig. Kortom, de rol van de machine zal erin bestaan de
waarnemingen te filteren om de ruis eruit te halen. Dit is een complex probleem.

De derde moeilijkheid zit in het feit dat het gewicht van het object absoluut niet ingrijpt op
de valtijd die voorspeld moet worden (wet van Newton). De machine moet dus leren geen
rekening te houden met deze variabele en ze mag de ruis niet linken aan de variabele
gewicht. Zij zou immers kunnen geloven dat de schommelingen door de ruis te wijten zijn
aan het gewicht van het voorwerp, aan de omgevingstemperatuur, enz. Het komt er dus op
aan die variabelen te extraheren die een significatieve voorspellende kracht hebben voor de
valtijd.

De vierde moeilijkheid vloeit voort uit het feit dat de machine voorspellingen zal moeten
doen over punten die nog niet vastgesteld werden. De volgende voorspelling zal
bijvoorbeeld 15 m kunnen zijn. In dat geval zal onze machine verplicht zijn de reeds
vastgestelde waarnemingen te interpoleren of te extrapoleren. De machine mag zich dus
niet tevredenstellen met het onthouden van de waarnemingen, hoewel sommige technieken
gebaseerd zijn op het onthouden. Om de punten te interpoleren, zal de machine een klasse
van interpolatiemodellen moeten kiezen. Bijvoorbeeld een rechte (veelterm van de eerste
graad), een parabool (veelterm van de tweede graad); een exact model in dit geval als men
geen rekening houdt met de niet-significatieve interacties, enz. Dit is het grote probleem bij
inductief leren: op basis van bepaalde waarnemingen moet men het gedrag afleiden voor
gegevens die nog niet waargenomen werden.
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Zelfs al is de veelterm van de tweede graad in dit geval het exacte model, dan nog zullen de
waargenomen punten niet via deze veelterm gaan, aangezien er ruis op de metingen zit!
Men kan zich dan ook afvragen hoe de machine zal weten dat zij een veelterm van de
tweede graad moet gebruiken. Als we n waarnemingen hebben, zal immers maar één
veelterm van de graad (n - 1) exact door de n punten gaan. Maar dit zou een zeer slechte
keuze zijn zoals Figuur 3 aantoont. In deze figuur ziet men immers een zeer belangrijk
probleem bij "Machine Learning" opduiken, namelijk de overfitting (het over-leren of
over-parametreren: de machine leert de voorbeelden "uit het hoofd" en extrapoleert zeer
slecht). Als men een veelterm met een hoge graad van vrijheid gebruikt, zoals het geval is
in Figuur 3, dan zal de voorspelling perfect aan de gegevens "kleven" maar de
voorspellingen zullen slecht zijn voor nieuwe gegevens. De keuze van de complexiteit van
het model is dan ook zeer delicaat en er wordt nog veel onderzoek naar verricht.

Een vijfde moeilijkheid zit in de opeenvolging van de informatie. Naarmate de machine
voorspellingen doet, verzamelt zij immers meer en meer waarnemingen. Men verwacht dus
dat zij zich steeds beter aanpast en zich continu bijwerkt. Er zijn dus leermethodes nodig
die toelaten haar kennis te verfijnen zonder daarom het verleden te vergeten.

Elk van deze problemen wordt bekeken in de discipline met de naam "machine learning",
maar ook in het domein van de statistieken, de toegepaste wiskunde en de vormherkenning.
Er is overigens een belangrijke en zeer interessante uitwisseling van informatie tussen deze
verschillende disciplines.

10.2. Leren onder toezicht en niet onder toezicht

We merken ook op dat men een onderscheid maakt tussen het leren onder toezicht en het
leren zonder toezicht.

In het geval van het leren onder toezicht moet de machine een variabele leren voorspellen
die, zoals in ons scenario hierboven, overeenstemt met de valtijd, op basis van
waarneembare informatie (de hoogte en het gewicht). Het leren wordt omschreven als leren
onder toezicht want er zijn voorbeelden van waarnemingen van de voorspelde variabele
beschikbaar voor het leerproces (de valtijden). Naargelang de te voorspellen variabele
continu of discreet is, zal men het hebben over regressiemodel of classificatiemodel.

Het leren zonder toezicht wordt gebruikt als er geen variabele voorspeld moet worden en
het er gewoon om gaat groepen te ontdekken in de gegevens. Dit soort leren wordt ook
clustering of automatische classificatie genoemd in de statistiek en in de vormherkenning,
of segmentatie in de marketing. In dit geval probeert de machine op basis van de
waarnemingen duidelijk afzonderlijke, compacte en gescheiden groepen te vinden. Eens
deze groepen gevonden zijn, zal men ze uiteraard moeten interpreteren, wat dan de rol van
de mens is, met behulp van de machine. De clusteringtechnieken zijn uiterst gevarieerd en
maken bijna altijd hypotheses over de geometrische vorm die de groepen aannemen.

In het volgende hoofdstuk geven wij een korte inleiding over twee modellen voor leren
onder toezicht in verband met de classificatie, die "getraind" kunnen worden op basis van
gegevens. Het zal respectievelijk gaan om de beslissingsbomen en de kunstmatige neurale
netwerken.
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10.3. De beslissingsbomen

Om het probleem van het leren via beslissingsbomen te illustreren, gaan we een zeer
eenvoudig voorbeeld nemen van J. Quinlan2. Quinlan geeft zijn programma een
beschrijving van twee stalen van personen (groep of concept A en groep of concept B; zie
Figuur 4).

Het eerste staal bevat:

Een individu klein van gestalte, blond en met blauwe ogen, alsook een grote blonde
persoon en een grote roodharige persoon, eveneens met blauwe ogen. Deze drie mensen
worden geacht representatieve waarnemingen te zijn voor een "groep" of "concept" A dat
het programma moet leren onderscheiden van de "groep" of het "concept" B.

Dit tweede concept B bevat mensen met donker haar en bruine ogen, die niet in het concept
A terug te vinden zijn (Figuur 4).

Concept A

Gestalte Haarkleur Kleur ogen

Klein Blond Blauw

Groot Rood Blauw

Groot Blond Blauw

Concept B

Gestalte Haarkleur Kleur ogen

Klein Donker Blauw

Groot Blond Bruin

Groot Donker Blauw

Groot Donker Bruin

Klein Blond Bruin

Figuur 4. Voorbeelden verzameld voor het leren. Men heeft drie kenmerken gemeten
(Gestalte, Haarkleur en Kleur van de ogen) op twee verzamelingen van individuen

("concept A" en "concept B"). Het gaat erom een beslissingsboom te bouwen waarmee we
die twee concepten kunnen onderscheiden op basis van de waarneming van de kenmerken.

We wensen deze twee concepten te onderscheiden met behulp van wat men een
"beslissingsboom" noemt. Een leerprogramma zal toelaten deze beslissingsboom op te
bouwen. In het begin geeft men het leerprogramma representatieve voorbeelden van de
twee concepten A en B (Figuur 4), in dit geval de beschrijving volgens onze drie
parameters (gestalte, haarkleur, kleur van de ogen). Het gaat erom een methode te vinden
waarmee men concept A efficiënt kan onderscheiden van concept B. De verschillende
concepten worden ook groepen, klassen of categorieën genoemd. Met deze methode zal
men aldus het concept (A of B) kunnen voorspellen waartoe het individu behoort, op basis
van de kenmerken van dit individu (Gestalte, Haarkleur, Kleur van de ogen).

                                                     
2 Voor dit gedeelte hebben wij ons laten inspireren door het artikel van Yves Kodratoff, "Quand l'ordinateur apprend",
    verschenen in nummer 170 van "La Recherche".
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Figuur 5. Het kenmerk "Haarkleur" volstaat niet om een onderscheid te maken tussen het
concept A en het concept B.

Intuïtief zou een oplossing erin bestaan klassen te scheiden volgens één van de parameters,
bijvoorbeeld de haarkleur. Figuur 5 toont dat dit criterium niet volstaat om de individuen op
te splitsen in twee categorieën volgens de concepten A en B. De mensen met donker haar
vallen inderdaad uitsluitend onder het concept B, en roodharigen vindt men alleen in groep
A, maar er zijn mensen met blond haar die onder beide concepten vallen. Om ze volledig te
onderscheiden, is men verplicht een bijkomend criterium te gebruiken. Als men dan het
criterium van de kleur van de ogen kiest, bekomt men het gezochte resultaat: de individuen
met blond haar worden verdeeld in functie van de twee concepten A en B (zie figuur 6).

Figuur 6. Beslissingsboom waarmee men de concepten A en B kan onderscheiden.
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Op die manier hebben wij een eenvoudige classificatieprocedure ontdekt die toelaat de
concepten A en B op zekere wijze te scheiden. Zij bestaat erin achtereenvolgens rekening te
houden met de haarkleur, de kleur van de ogen, enz. Maar, zo kan men zich afvragen, zou
het niet efficiënter geweest zijn bijvoorbeeld de gestalte en de kleur van de ogen te
gebruiken in deze volgorde of een andere? In dit precieze geval is het probleem niet erg
verontrustend, maar wanneer men beschikt over honderdduizenden voorbeelden die
tientallen concepten beschrijven aan de hand van honderden parameters, dan is het
belangrijk de goede criteria te kiezen, in de goede volgorde!

Er werden numerieke methodes voorgesteld om de geordende lijst te bepalen van de criteria
die een gegeven concept op de doeltreffendste manier kenmerken. Deze methodes doen in
het algemeen een beroep op een notie van orde (in de zin van de informatietheorie: het
tegengestelde van entropie3) en op een meting van deze orde. Onder orde verstaat men de
min of meer volledige scheiding die tot stand komt door de toepassing van een criterium op
de voorbeelden die vallen onder diverse concepten.

In het begin zijn onze voorbeelden inderdaad gemengd: op de acht voorbeelden zijn er drie
die het concept A beschrijven en vijf het concept B. Men heeft dus te maken met een
mengeling (3/8, 5/8). Op basis van dit koppel van waarden kan men een complexere meting
berekenen die de zuiverheid van de mengeling aangeeft, afkomstig uit de informatietheorie,
die wij hier niet zullen beschrijven. Het is de bedoeling te komen tot perfect zuivere of
homogene subgroepen (1, 0) of (0, 1). Als men, zoals wij gedaan hebben, eerst het
criterium van de haarkleur toepast, dan bekomt men drie subgroepen met de volgende
koppels van mengwaarden (0, 1), (1, 0) en (0.5, 0.5). Als men eerst het criterium van de
gestalte zou toepassen, dan zou men de voorbeelden scheiden in twee subgroepen waarvan
de zuiverheidsmetingen (1/3, 2/3) en (2/5, 3/5) zouden zijn. Men stelt vast dat de winst
tegenover de beginsituatie van (3/8, 5/8) zeer klein is in elke subgroep, en in elk geval
minder groot dan wanneer de haarkleur het eerste gekozen criterium is.

Een gelijkaardige redenering toont dat de toepassing van de "kleur van de ogen" als eerste
criterium betere resultaten geeft dan de gestalte, maar ze zijn niet beter dan deze die men
bekomt met de haarkleur. De numerieke methodes herhalen dit proces op elk van de
subgroepen en kiezen daarbij de opeenvolging van criteria die leidt tot de beste score
inzake zuiverheid en dit tot wanneer men perfect zuivere subgroepen bekomt.

Dit algoritme is in feite een van de krachtigste en meest gebruikte in "machine learning". Er
werden uiteraard talrijke verbeteringen en uitbreidingen gerealiseerd, die wij hier niet
bespreken. Eén van de doorslaggevende voordelen betreft het feit dat men de bomen kan
interpreteren onder de vorm van regels. Zo hebben we in ons geval (zie Figuur 6):

� Als (Haar = Donker) dan (Concept = B)

� Als (Haar = Rood) dan (Concept = A)

� Als ((Haar = Blond) en (Ogen = Blauw)) dan (Concept = A)

� Als ((Haar = Blond) en (Ogen = Bruin)) dan (Concept = B)

Men begrijpt dus goed dat de beslissingsbomen sterk geapprecieerd worden door de
onderzoekers binnen het domein van de kunstmatige intelligentie. Jammer genoeg lijden
deze methodes (zoals vele andere) vaak onder het probleem van het over-leren (overfitting).
Er wordt overigens nog altijd een grote hoeveelheid literatuur gepubliceerd over dit
onderwerp.

                                                     
3    De entropie is een meting van de wanorde van een systeem. In ons geval, als de mengeling "zuiver" is (d.w.z. als er alleen
     waarnemingen zijn die tot één enkel concept behoren), is de entropie nul. Hoe heterogener de mengeling echter is, hoe
     groter de entropie.
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10.4. De kunstmatige neurale netwerken

De kunstmatige neurale netwerken zijn ruwe modellen van biologische neuronen. Deze
modellen zijn zeer performant gebleken binnen de domeinen van de vormherkenning:
identificatie van karakters, beelden, enz. Zij bestaan uit een aantal eenheden (het "neuron")
die verbonden zijn door verbindingen (synapsen). Elke verbinding bezit een bijbehorend
gewicht, dat zijn aansporende of afremmende functie bepaalt. Bepaalde eenheden zijn
input-eenheden en andere zijn output-eenheden. De eenheden die noch input-eenheden
noch output-eenheden zijn, worden tussenliggende of verborgen eenheden genoemd.

De input-eenheden krijgen een signaal van buitenaf, bijvoorbeeld een camerabeeld, en, via
tussenliggende eenheden, sturen zij dit signaal door naar de output-eenheden die
bijvoorbeeld een classificatie van het input-signaal definiëren (zie Figuur 7).

Figuur 7. Een uiterst eenvoudig kunstmatig neuraal netwerk met verschillende lagen.
Het bezit twee input-eenheden, drie verborgen eenheden en één output-eenheid.
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Elke eenheid van het netwerk wordt dus aangespoord door de eenheden waarmee zij
verbonden is. Typisch is de activering van een eenheid gelijk aan een gewogen som van de
activeringen van de eenheden die haar een signaal doorsturen. Formeler:

�
�
�

�
�
�
�

�
� �

imetverbondenj
jiji ywfy

Met yi als activering van de eenheid i en wij als gewicht van de verbinding tussen de
eenheid i en de eenheid j. f is meestal een verzadigingsfunctie (zie Figuur 7, in de output-
eenheid).

De gewichten van de verbindingen worden in werkelijkheid bepaald (en geoptimaliseerd) in
functie van een bepaalde te vervullen taak, en dit gedurende een fase van "training".
Tijdens het leerproces worden er namelijk voorbeelden gebruikt waarvan men weet tot
welke klasse ze behoren om de gewichten van de netwerkverbindingen te schatten. Voor
deze voorbeelden heeft men dus het beeld en de klasse waartoe zij behoren, ook "gewenste
output" genaamd.

Laat ons het voorbeeld nemen van de herkenning van drukletters. Een kleine camera legt
het beeld van de letter vast. Dit beeld wordt dan digitaal gemaakt en voorverwerkt. Voor de
behoeften van het leerproces legt men op die manier een verzameling van
letterafbeeldingen aan voor elk type, met de klasse waartoe zij behoren (één van de 26
letters van het alfabet), "leerbank" genoemd. Deze leerbank wordt vervolgens gebruikt om
het netwerk te trainen om de letters op de volgende manier te herkennen:

� Een voorbeeld van een afbeelding wordt getoond als input van het neurale netwerk;

� De outputs ervan worden berekend in functie van de input;

� De outputs ervan worden vergeleken met de gewenste output die het beeld correct
klasseert;

� De gewichten van de verbindingen worden gewijzigd om de outputs van het netwerk
dichter bij de gewenste outputs te brengen.

Deze procedure wordt voortgezet tot wanneer de gewichten van de verbindingen
convergeren. Eens deze leerprocedure beëindigd is, is het neurale netwerk in staat om in
zekere mate nieuwe beelden te klasseren – met andere woorden de karakters te herkennen.

De hele problematiek bestaat erin te zorgen dat het netwerk zijn kennis "veralgemeent" en
bekwaam wordt om onvolmaakte, verschoven, gedraaide beelden, beelden met ruis, enz. te
klasseren. Hier duikt opnieuw het probleem van de "veralgemening" op. Heel wat literatuur
wordt aan dit onderwerp gewijd.

11. Communiceren

11.1. Inleiding

Elke machine die beweert intelligent te zijn, moet efficiënt kunnen communiceren met
andere machines, maar ook met de mens. Communicatie is een fenomeen dat zodanig
verspreid is dat het moeilijk is om er een exacte definitie van te geven.

In het algemeen zou men kunnen zeggen dat de communicatie een opzettelijke uitwisseling
is van informatie die aangemaakt wordt door de productie, en de waarneming, van tekens
afkomstig van een geheel van conventionele tekens.
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De meeste dieren gebruiken een vast geheel van tekens die boodschappen voorstellen die
belangrijk zijn om te overleven: er is hier voedsel; er is een roofdier, enz. Zo gebruikt de
vervet (de "groene aap") bijvoorbeeld een reeks verschillende tekens naargelang het type
roofdier: de luipaard, de arend, de slang.

De mens bezit aanvankelijk slechts een beperkte reeks van communicatietekens: de lach,
het gebaar, de knipoog, enz. Maar hij heeft ook een complex en gestructureerd geheel van
tekens ontwikkeld dat men taal noemt. Zonder een nog subtielere vorm van communicatie
te vergeten, namelijk de kunst. Hoewel de chimpansee, de dolfijn en bepaalde andere
zoogdieren beschikken over een woordenschat van tekens en een zekere vaardigheid om ze
samen te stellen, gaat men er in het algemeen van uit dat de mens de enige diersoort is die
een oneindig aantal kwalitatief verschillende boodschappen kan communiceren.

Dat is meteen ook de reden waarom enorme inspanningen gedaan worden om de structuur
van de communicatie beter te begrijpen, en meer in het bijzonder de natuurlijke taal.

11.2. De componenten van de communicatie

Typerend voor een episode van communicatie waarbij agent S een boodschap wenst te
communiceren naar agent H is dat men zeven opeenvolgende processen waarneemt, drie op
het niveau van de verzender van de boodschap en vier op het niveau van de bestemmeling.

Vanuit het standpunt van de agent die de boodschap verstuurt
Intentie: S neemt de beslissing om een voorstel P te communiceren.

Om één of andere reden beslist agent S dat er informatie is die interessant is om ze te
communiceren naar agent H. Deze beslissing komt zeer vaak voort uit een redenering van
agent S of uit een gebeurtenis die zich voordoet.

Genereren: S genereert woorden/tekens W die het voorstel P uitdrukken.

De agent die wenst te communiceren, gebruikt zijn kennis van de taal om de informatie uit
te leggen en zodanig te formuleren dat gecommuniceerd kan worden volgens een interne
voorstelling. Dit probleem is vaak complexer dan het tweeledige probleem van het
begrijpen.

Synthese: S zendt de woorden W (spreekt ze uit in geval van natuurlijke taal).

Vanaf zijn interne voorstelling van wat gecommuniceerd moet worden, wordt de boodschap
gegenereerd of gesynthetiseerd. Deze boodschap kan de vorm aannemen van symbolen
(een reeks van woorden), synthetische spraak of een opeenvolging van beelden, enz. Deze
taak kan zeer moeilijk zijn (synthese van de spraak) of vrij eenvoudig (schrijven in een
stapel of in een gegevensbank).

Vanuit het standpunt van de agent die de boodschap ontvangt
Perceptie: H neemt W’ waar (W’ is heel gewoon een boodschap W met ruis).

Agent H neemt de boodschap waar via het medium dat de boodschap vervoert. Die stap kan
erg eenvoudig zijn – bijvoorbeeld de boodschap lezen in een stapel of gegevensbank – maar
ook zeer complex – bijvoorbeeld bij spraakherkenning.

Analyse/interpretatie: H leidt af dat W’ de verschillende betekenissen P1, …, Pn heeft.

De analyse wordt gesplitst in twee stappen: de syntactische analyse en de semantische
analyse. Bij de syntactische analyse worden de elementen geïdentificeerd van de boodschap
(de actie, het onderwerp, enz.) in het signaal. De semantische interpretatie is daarentegen
geïnteresseerd in de extractie van de betekenis van de boodschap. Bij de syntactische
analyse baseert men zich gewoonlijk op een grammatica van de taal die aangeeft welke de
syntactisch correcte boodschappen zijn die uitgewisseld kunnen worden.
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De semantische interpretatie is erop gericht de betekenis uit de syntactisch correct
bevonden boodschap te halen. In het algemeen gebruikt men de logica als interne
voorstelling van de betekenis. De pragmatische interpretatie houdt tevens rekening met de
algemene context van de situatie. Het is dan ook overbodig te zeggen dat de semantische
verwerking uiterst complex is. Overvloedige literatuur werd hieraan gewijd.

Ondubbelzinnig maken: H leidt af dat S Pi wou communiceren (idealiter is Pi = P, maar
er kunnen fouten optreden).

Eenzelfde zin omvat vaak verschillende interpretaties. De agent H moet de meest
aanvaardbare interpretatie kiezen, gezien de huidige situatie. Het proces voor het opheffen
van de dubbelzinnigheid doet vaak een beroep op wat men in de Kunstmatige Intelligentie
het "voorwaarts redeneren" noemt.

Integratie: H beslist Pi te aanvaarden en dus op te nemen in zijn kennisbank (ofwel beslist
hij Pi te verwerpen op basis van zijn kennis).

Eens agent H de boodschap ontcijferd heeft, moet hij hem integreren in zijn "kennis van de
wereld", en nog gemakkelijker en pragmatischer in zijn interne kennisbank. Het voorstel Pi,
maar ook alle gevolgen hiervan, moeten in aanmerking worden genomen door agent H.

11.3. Twee voorbeelden van communicerende agenten

We gaan uit van twee types communicerende agenten. Het eerste type is vrij eenvoudig en
het tweede, dat heel wat complexer is, wisselt boodschappen uit in gangbaar Engels.

11.3.1. Communicatie via "Stuurt" en "Ondervraagt"

In dit geval bezitten de agenten eenzelfde interne voorstelling en hebben zij directe toegang
tot hun respectievelijke kennisbank door middel van een interface "Stuurt" en
"Ondervraagt" (zie Figuur 8). Zo kan agent S een voorstel P doorgeven naar agent H
gewoon door dit voorstel toe te voegen aan de kennisbank van agent H: Stuurt(P, KBH). Op
dezelfde manier kan agent S weten of H op de hoogte is van het voorstel P door zijn
kennisbank te raadplegen: Ondervraagt(P, KBH). Het voorstel P kan uiteraard complex zijn
– het moet niet atomisch zijn.

Figuur 8. Twee agenten (A en B) communiceren door een beroep te doen op hun
respectievelijke kennisbanken.
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In een wereld van gekleurde blokken die de robots kunnen verplaatsen, zou een robot
bijvoorbeeld kunnen doorsturen: Op(Red_Block, Green_Block), wat betekent dat het rode
blok op het groene blok staat. Maar onze robot zou aan zijn collega's ook kunnen vragen:
Ondervraagt(Op( ?, Green_Block), All), m.a.w. welke blokken staan op het groene blok?
Of nog Ondervraagt(Waar(Red_Block)), All), om te vragen waar het rode blok is.

Deze vorm van communicatie lijkt op telepathie: de ene agent heeft directe toegang tot de
kennis van de andere. Ook al is dit communicatieproces op zich eenvoudig, het gedrag van
meervoudige agenten die elkaar beïnvloeden tijdens dit proces, is verre van triviaal.

11.3.2. Communicatie in natuurlijke taal

In dit geval kunnen de agenten een functie activeren die taal produceert die de andere
agenten vervolgens kunnen waarnemen. De communicatietaal kan verschillen van de
interne voorstelling en de verschillende agenten kunnen dus verschillende interne
voorstellingen hebben. Zij moeten echter dezelfde formele communicatietaal gebruiken. Dit
brengt ons bij het probleem van het genereren en analyseren van de boodschappen. Er
werden in die zin grote inspanningen gedaan op het vlak van de verwerking van natuurlijke
taal en de compilatietheorie. De definitie van de gemeenschappelijke taal is gebaseerd op
formele grammaticale elementen die wij kort gaan beschrijven.

11.3.2.1. De formele grammatica's

Formele grammatica's definiëren het geheel van de syntactisch correcte boodschappen. Zij
laten ook toe een boodschap en zijn atomische componenten te ontleden om de interpretatie
te vereenvoudigen. Een grammatica wordt gedefinieerd door haar herschrijf- of
substitutieregels.

Laat ons onmiddellijk een eenvoudig voorbeeld nemen (zie figuur 9). De pijlen betekenen
dat de variabelen aan de linkerkant vervangen kunnen worden door de termen aan de
rechterkant. De rechtse termen worden in zekere zin "aangemaakt" door de grammatica.

gulzigBijwoord
drinktWerkwoord
eetWerkwoord

WerkwoordroepWerkwoordg
BijwoordWerkwoordroepWerkwoordg

eenLidwoord
eenLidwoord
bourbonSoortnaam
waterSoortnaam
pizzaSoortnaam
stoempSoortnaam
hamburgerSoortnaam
PaulEigennaam
MarcoEigennaam

SoortnaamLidwoordoepVoorwerpgr
SoortnaamLidwoordroepNaamwoordg

EigennaamroepNaamwoordg
oepVoorwerpgrroepWerkwoordgroepNaamwoordgZin

roepWerkwoordgroepNaamwoordgZin
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Figuur 9. Kleine illustratieve grammatica die een taal voor lekkerbekken definieert
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Deze grammatica laat toe zinnen aan te maken van het type:
� "Paul eet gulzig een pizza",
� "Marco eet een hamburger".

De voornaamste tool die toelaat een boodschap te analyseren, is de parser. Als er een
boodschap aanwezig is, laat een parser het volgende toe:
� Nagaan of de sequentie van woorden geldig is, in die zin dat zij aangemaakt kan zijn

door de grammatica;
� De opeenvolging van regels geven die de sequentie van woorden aanmaakt;
� Een "label" toekennen aan elk woord, bijvoorbeeld kenbaar maken dat "eet" een

werkwoord is.

Het hierboven voorgestelde voorbeeld bakent echter duidelijk de grenzen van de
grammatica/syntaxis af. Men kan bijvoorbeeld gemakkelijk de volgende syntactisch
correcte zin aanmaken:

� "Paul drinkt een hamburger".

Semantisch gezien is dit natuurlijk absurd. Het zeer complexe semantische aspect wordt
besproken in het volgende punt.

11.3.2.2. De semantiek

De semantiek en de syntaxis integreren is niet eenvoudig. Eén van de meest toegepaste
oplossingen is het verhogen van de grammatica van zijn semantische inhoud vertaald onder
de vorm van logica. Deze techniek uitleggen zou ons te ver leiden. We zeggen alleen dat
men logische clausules kan toevoegen die de semantische relaties uitdrukken die kunnen
bestaan tussen de woorden. Zeer algemeen voegen deze clausules semantische voorwaarden
toe aan de grammatica.

Laat ons een eenvoudig voorbeeld nemen. We beelden ons in dat we het volgende willen
kunnen uitdrukken: "Paul houdt van Marie". Men moet dus definiëren, onder de vorm van
logische clausules, dat er twee aparte groepen van wezens zijn: mannelijke en vrouwelijke:
� ( (Male(X) AND Female(Y)) OR (Male(Y) AND Female(X)) )

waarbij de operator OR gedefinieerd wordt als een "exclusieve of". Men zal ook moeten
zeggen dat Paul mannelijk is:
� (Male("Paul"))

en Marie vrouwelijk:
� (Female("Marie"))

Men moet ook preciseren dat het werkwoord "houdt van" zijn waarden krijgt op een
mannelijk en een vrouwelijk wezen, alleen:
� (Love(X, Y) AND Male(X) AND Female(Y)) OR (Love(X, Y) AND Male(Y)

AND Female(X))

� Etcetera.

Dit alles kan uiteraard bijzonder complex worden. De pragmatiek introduceert een
bijkomende moeilijkheid: een zin kan een betekenis hebben in een gegeven context en een
andere betekenis in een andere context.

Momenteel zijn de technieken voor de verwerking van natuurlijke taal in staat om
eenvoudige en duidelijk gedefinieerde toepassingsdomeinen te dekken, bijvoorbeeld
systemen voor het automatisch reserveren van een vliegtuig. Maar we zijn nog zeer ver
verwijderd van de cognitieve vermogens van de mens.
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12. Besluit
Nadat we ons vragen gesteld hebben over het concept van de intelligente agent, hebben we
zeer kort enkele kenmerken overlopen die bijdragen tot de "intelligentie" van machines.
Een intelligente machine moet kunnen waarnemen, kennis structureren, redeneren, plannen,
leren en communiceren. Het probleem van de waarneming werd behandeld in het eerste
deel van deze Techno; de rest wordt voorgesteld in dit tweede deel.

Hoewel we nog zeer ver verwijderd zijn - en nog lang zullen blijven - van de menselijke
vermogens, kunnen de technieken van de kunstmatige intelligentie in beperkte en goed
gedefinieerde domeinen opmerkelijke resultaten leveren. Men moet er zich echter goed van
bewust zijn dat de kunstmatige intelligentie weinig aanwezig is in de operationele
informatica; gewoon omdat deze laatste zich voornamelijk bezighoudt met de
systematisering van sequentiële, repetitieve taken – een gegevensbank consulteren, facturen
uitgeven voor een bepaalde periode, enz. – waarvoor de "behoeften en voorwaarden"
gedefinieerd werden door analisten. Maar in de gevallen waar systematisering moeilijk is,
bijvoorbeeld omwille van de omgeving of het vooropgestelde doel dat mettertijd wijzigt,
kan een zeker aanpassingsvermogen of "intelligentie" ongetwijfeld een rol spelen. De
informatica-toepassingen die intelligentie vereisen, blijven echter vrij zeldzaam.

Maar zoals ik al zei in het eerste deel, denk ik persoonlijk dat het gebruik van kunstmatige
intelligentie zal toenemen in de komende jaren, voornamelijk door het steeds grotere aantal
toepassingen die zich afspelen in een digitaal, virtueel universum (een computernetwerk
(internet), computerspelletjes, gegevensbanken, enz.), waarvoor de waarnemingen sterk
vereenvoudigd worden. We zien reeds heel wat voorbeelden (computerspelletjes,
intelligente agenten die informatie verzamelen op het web, softwaresystemen waarmee men
het profiel kan definiëren van een internaut die zijn aankopen doet op het web, enz.).

Verder moet men opmerken dat de kunstmatige intelligentie zowel een toegepast/technisch
doel heeft als een fundamenteler wetenschappelijk doel (het bestuderen van de potentiële
intelligentie van de machine). Van nature uit is zij dus interdisciplinair – de experts in
kunstmatige intelligentie zijn zowel ingenieur, informaticus, wiskundige als psycholoog,
linguïst, automatiseringsdeskundige (cyberneticus), bioloog of zelfs filosoof. 

13. Referenties
Zoals voor het eerste deel van deze Techno raden wij graag twee werken aan die de recente
technieken van de kunstmatige intelligentie op zeer eenvoudige wijze samenvatten:

� Nilsson N. (1998). "Artificial Intelligence: A new synthesis". Morgan Kaufmann
Publishers.

� Russell S. & Norvig P. (1995). "Artificial Intelligence: A modern approach". Prentice-
Hall.

De referenties die geciteerd werden in het eerste deel van deze Techno blijven eveneens
geldig.
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