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Deel 3: 
Verwerking: 
de logica van een digitaal systeem

n dit deel bestuderen we hoe digitale systemen zoals computers 
informatie verwerken. Begrijpen ze die informatie ook? Wat doet 
een computer met gesproken of geschreven taal? Wat betekent 

gezichtsherkenning precies? Zijn computers intelligent of lijken ze dat
alleen maar? Hoe kan het dat een computer een foto kan weergeven of
“onthouden”? Weet hij echt wat er op een foto staat? 
Wat vormt de hersenen van de computer? Waardoor kan hij die 
gegevens verwerken? Zullen computers en andere digitale systemen 
de mens ooit voorbijsteken in intelligentie? Hoe ver staan die 
toestellen al op het vlak van KI (of AI)?
We kijken ook verder dan de interface tussen mens en machine. Hoe 
verwerkt een digitaal systeem al die binnenkomende signalen, de 
invoer van de gebruiker, hoe genereert hij diverse soorten feedback en
output? 

I
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3.1 Computers en taal

3.1.1 Computers begrijpen jou niet
Als je een tekst invoert op je computer of een tekst publiceert op internet, weet je zelf waarover die tekst gaat. 
Computers kennen de inhoud niet, of beter gezegd, ze begrijpen absoluut niet waarover je het hebt. Ze snappen
de betekenis niet. Voor een computer of stuk soware is een tekst niet meer dan een reeks karakters die op hun
beurt nog eens worden vertaald in bits (nullen en enen, je weet wel).

Wanneer een docent je op een examen een vraag stelt, dan kan je daar in het beste geval vlot op antwoorden. 
Je begrijpt de vraag, maakt in je hoofd de juiste analogie en vergelijkingen en je kan de inhoud simultaan 
vertalen in je eigen woorden. Je leert het niet uit je hoofd en je rammelt het niet woord voor woord 
betekenisloos af. Dat zou je natuurlijk kunnen doen, maar een docent verwacht dat je intrinsiek verbanden kan
leggen, de betekenis snapt. 

Wanneer je in de zoekmachine Google de zoekterm “haar” invoert, dan moet je niet meteen verwachten dat 
Google het dichtstbijzijnde kapsalon op het scherm tovert. “Haar” hee meerdere betekenissen (vb. een 
bezielijk voornaamwoord). Meer nog, je voert zoektermen in omdat je bese dat Google nog minder raad zou 
weten met de vraag “Wat is het dichtstbijzijnde kapsalon?” Google herkent geen natuurlijke taal, zoals zo goed 
als geen enkel sowareprogramma eigenlijk. Daarom moet je ook niet lachen met Google Translate als hij 
geschie vertalingen oplevert. Het is eerder verbazingwekkend te noemen wat “Google Translate” wel kan. 

Google en andere zoekmachines snappen totaal niet waarover de inhoud van die miljarden 
webpagina's op het wereldwijde web gaat. 

“Hallo wereld”… De eerste applicatie die een programmeur in wording schrij, levert als uitvoer steevast deze 
regel op. Nochtans begrijpt het programma zelf niet wat het aan het zeggen is. Of dit nu “Hello world” of 
“Vandaag eten we friet en banaan” is. De programmeur schrij het programma in een programmeertaal, maar 
die is geheel anders opgebouwd dan menselijke talen. 

3.1.2 NLP: natuurlijke talen begrijpen
Je hoort het wel vaker. De computer kan geen “open vragen” interpreteren, “gesloten oefeningen” wel. Een stuk 
soware kan perfect kruiswoordraadsels, invuloefeningen, combinatie-oefeningen en dies meer verbeteren, 
maar open vragen zijn een ander paar mouwen. De computer weet niet veel raad met vragen als “Waarom 
probeerde België zich los te maken van Nederland in 1830 (en is het nog gelukt ook)?”

Beeld je de volgende oefening in:

Op 6 ......................... vieren we de verjaardag van …...........................

Zie ginds komt de ......................... uit ............................ weer aan.

We kunnen een stuk soware schrijven dat dit soort oefeningen perfect kan verbeteren. We schrijven het zo dat
ook andere zinnen kunnen ingevoerd worden. Een docent/leraar zou op de volgende manier een oefening 
kunnen aanmaken die door de soware automatisch wordt omgezet in een invuloefening:

Op 6 <antwoord>december</antwoord> vieren we de verjaardag van 
<antwoord>Sinterklaas</antwoord>

De soware weet dat hij alle woorden tussen de markering “<antwoord></antwoord>” moet verbergen. 
Bovendien kan hij zelf tellen hoeveel vragen er zijn. In de eerste zin moeten twee woorden worden ingevuld. De
oefening staat dus op 2 punten. Maar hier duikt meteen een probleem op. Wat als de student/leerling i.p.v. 
december gewoon een 12 invoert, of i.p.v. Sinterklaas, “de sint”?  Dit kan je als docent toch onmogelijk fout 



Kris Merckx Hello <digital/> World! 54

rekenen?

Heel wat programma's lossen dit op door aan de gebruiker te vragen meerdere mogelijke antwoorden in te 
voeren. In ons geval zou het er dan als volgt kunnen uitzien:

Op 6 <antwoord>december/12</antwoord> vieren we de verjaardag van 
<antwoord>Sinterklaas/de sint</antwoord>

Maar ook dan zijn de problemen niet helemaal van de baan. Want wat moet je als docent doen met een leerling
met dyslexie die “demecber” schrij of “sntriklaas”? Ook die antwoorden moeten goedgekeurd worden. 
Uiteraard niet voor iedereen, enkel voor leerlingen met een schrijf/taalprobleem. Het zou niet zinvol zijn om 
alle mogelijke schrijffouten vooraf in te voeren. Bovendien zouden leerlingen zonder taalproblemen dan rijkelijk
beloond worden. 

Vaak worden zulke sowarematige “problemen” ervaren alsof soware niet in de mogelijkheid zou verkeren om
hier een echte oplossing voor te bieden. NLP of Natural Language Processing10 kan echter heel wat van 
deze beperkingen opvangen.

NLP combineert elementen uit de wetenschap, de taalkunde en het domein van Artificiële Intelligentie (AI). 
Twee belangrijke domeinen waarop NLP zich toespitst zijn

1. het afleiden van betekenis uit menselijke (natuurlijke) talen en

2. het genereren van “natuurlijke taal” (denk aan Google Translate).

10 Opgelet: Natural Language Processing is niet hetzelfde als Neuro Linguïstisch Programmeren (http://nl.wikipedia.org/wiki/Neurolingu
%C3%AFstisch_programmeren
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3.1.3 Turingtest: AI of slechts een stapje richting AI?
Alan Turing legde de basis voor NLP met zijn beroemde Turingtest waarbij een mens en een machine op 
afstand in vraag-antwoord-stijl met elkaar communiceren.  Als de machine de mens kan overtuigen dat hij 
“eveneens een mens” is, dan evenaart de machine in Turings ogen de menselijke intelligentie. De computer 
slaagt in de test als hij in meer dan 30% van de tijd voor een mens wordt aanzien.  

Joseph Weizenbaum ontwikkelde tussen 1964 en 1966 ELIZA, de eerste beroemd geworden “chatbot”. ELIZA 
simuleerde een psychotherapeut, een goed uitgangspunt om in vraag-antwoordstijl te werken. Omdat de 
kennis van ELIZA erg beperkt was, antwoordde de “chatbot” vaak met open vragen zoals “Waarom zeg je dat je 
hoofdpijn hebt?”.

De supercomputer Eugene Goostman slaagde in juni 2014 voor de test door het “brein” van een 13-jarige te 
simuleren.11 

11  "Computer denkt voor het eerst als mens in Turing Test”, http://www.automatiseringgids.nl/nieuws/2014/24/computer-denkt-voor-het-eerst-als-
mens-in-turing-test, Geraadpleegd op 23 september 2014.
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3.1.3 Taal en de echte wereld vertalen voor computers
Om een machine (computer, soware…) taal te laten begrijpen, moet ze ook de betekenis van een tekst of zin 
kunnen achterhalen. 

Wanneer een kind taal leert, vertaalt het simultaan de werkelijkheid naar taal en omgekeerd. Een dorp bevat straten
en huizen, een huis bevat kamers, kamers bevaen meubels enz. 

Woorden en begrippen hebben relaties en staan in verband met elkaar… Woorden en begrippen vormen 
netwerken, interfereren met elkaar enz. In hun hoofd vormen en herkennen kinderen stapsgewijs al die relaties 
en begrippenkaders… ze krijgen een beeld van de wereld en van de werkelijkheid: een ontologie. 

Vanaf de jaren 1970 zagen programmeurs in dat het nodig was om ook voor NLP zulke “ontologieën” te ontwikkelen.
De “relaties” en “begrippenkaders” uit de echte wereld moesten vertaald worden naar gegevens die door een 
computer konden begrepen worden. Voorbeelden van zulke “ontologieën” zijn ondermeer MARGIE, SAM en 
PAM… Ze leidden tot nieuwe chatbots zoals Parry en Jabberwacky12. 

Deze manier van werken had tot gevolg dat in de jaren 1980 de meeste NLP-systemen bestonden uit eindeloze 
reeksen regeltjes, tot verregaande schematisering van taal. Vanuit sowarecode gezien leidde dit tot eindeloze 
“if-else”-structuren. Je kent het wel: “Als (if) je braaf bent, krijg je een koekje, anders (else) een stokje.” In de 
werkelijkheid zit er veel meer variatie. Het is mogelijk dat het kind anders altijd heel braaf is en nu één keertje 
stout. Neem je dan het vieruurtje af? 

In de werkelijkheid verloopt niet alles zwart (1) – wit (0), het is niet altijd zus of zo. Als je 4 tekorten hebt op je 
rapport is de kans groot dat je mama boos is, tenzij ze weet dat je heel erg je best hebt gedaan. In de echte wereld 
wegen we voortdurend af, volgen we niet altijd stricte regels, werken we volgens waarschijnlijkheden en statistische 
kansen. 

Heel wat nieuwe NLP-systemen zouden zich gaan baseren op zulke statistische modellen. Die “revolutie” 
binnen de NLP-wereld was ook een gevolg van de beperkte rekenkracht van de toenmalige generatie 
computersystemen. Gokken ging nu eenmaal sneller en makkelijker dan eindeloze reeksen “if”- en “else”-
structuren te doorlopen. Ook de taaltheorieën van Noam Chomsky, de Amerikaanse taalkundige, die 
grammaticale gelijkenissen tussen talen zocht, eerder dan verschillen, vormden een rijke inspiratiebron. 

Zulke statistische systemen werken veel beter in het geval van “onverwachte invoer” van de gebruiker (vb. 
sniterklaas i.p.v. Sinterklaas). In de echte wereld zijn afwijkingen en fouten immers niet ongewoon, integendeel. 
Vooral op het vlak van “vertalingen” bieden de statistische technieken succes. Veel vertaalprogramma's die 
gebaseerd waren (en soms nog zijn) op woordenlijsten (een soort vertalende woordenboeken) liepen al snel 
tegen hun grenzen aan. Je kan immers geen zinnen vertalen door de individuele woorden te vertalen, maar door
kleine brokjes data te vertalen en hieruit ook te “leren”. 

Statistische systemen zijn echter ook niet heiligmakend (denk aan Google Translate). Recent ligt de focus op 
een combinatie van beide technieken: de “harde regeltjes”-weg en de statistische techniek.

Het mag duidelijk zijn dat we ondanks het aanvankelijke optimisme in de jaren 1960 nog een hele weg moeten 
afleggen vooraleer machines menselijke talen begrijpen en er mee kunnen communiceren. Toch staan de 
ontwikkelingen niet stil. Bereikt de machine dan echt “kunstmatige intelligentie” zoals Alan Turing stelde? 
Vreemd genoeg verandert de betekenis van AI (artificial intelligence) bij elke nieuwe vooruitgang. Zo werd 
“schaken” lange tijd als het toppunt van menselijke intelligentie gezien. Toen de IBM-computer Deep Blue de 
wereldkampioen schaken Garry Kasparov versloeg, verloor schaken plots veel van zijn allure. De volgende 
uitdaging kwam er aan: computers zouden nooit creatief kunnen antwoorden op “open” vraagstellingen. In 2010
ging IBM's supercomputer Watson de uitdaging aan en won: hij versloeg met glans de “all-time-greatest 

12   hp://www.jabberwacky.com/, Geraadpleegd op 23 september 2014. 
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human Jeopardy champions, Ken Jennings en Brad Ruer”13. De Jeopardyquiz stelt open vragen over alle 
domeinen van de menselijke cultuur. De vragen bevaen tal van woordspelingen en hints, maar zelden een 
duidelijke vraagstelling. 

Op tal van terreinen die vroeger als uniek voor de menselijke intelligentie werden gezien, steekt de machine 
zijn menselijke tegenspeler voorbij. Machines zullen nooit gevoelens hebben of bewustzijn. Maar wat betekent dit 
precies? 

3.1.4 Tekst begrijpen, the NLP-way
Lees het kleine verhaaltje hieronder:

De hond slaapt in zijn mandje. Jacky is heel erg lief. Als ik thuis kom, 
komt hij al kwispelstaartend naar me toegelopen. Waar blijft hij vandaag? 
Weet jij het? Ik ben zo bang dat hij weggelopen is. 

Als menselijke lezer snap je meteen waarover dit korte tekstje gaat. Hoe kunnen we een machine leren om deze
tekst te begrijpen? Tussen mens en machine is er in dit geval al meteen een immens verschil. Een kind leert al 
snel een visueel beeld van een hond te koppelen aan het begrip “hond” en de bijhorende geluiden. Denk maar 
aan de mama's en de papa's die vragen: “En, hoe doet de hond? Nee, niet miauw.”

Het taalmechanisme in het hoofd van het kind koppelt aan de hond bepaalde acties zoals blaffen, lopen, 
kwispelstaarten, maar ook onderdelen zoals staart, poten, tong… Een heel kader, onderdeel van de 
“wereldontologie” in het hoofd van het kind. 

Maar hoe vertalen we die taalverwerking naar een computer? Oeps, dat is wat anders. 

Laat ons eerst eens de tekst scheiden in zijn onderdelen: zinnen (sentence breaking). Dat kan eenvoudig door te 
zoeken naar leestekens zoals punten, vraagtekens of uitroeptekens. Dit werkt perfect voor heel wat talen, maar 
niet voor pakweg Arabisch, Chinees of Japans, want daar is het gebruik van leestekens onbekend. Vervolgens 
kunnen we de zinnen splitsen in hun diverse woorden (word segmentation), maar dat werkt al evenmin voor de 
genoemde talen: Arabisch kent bijvoorbeeld geen door spaties onderscheiden woorden. Daar bepaalt het 
uitzicht van een bepaald karakter (leer) of het gaat om het begin, het midden of het einde van een woord. 

Zinnen bepalen of ze iets meedelen of eerder iets vragen (het vraagteken), en vragen op hun beurt kunnen open
of gesloten (ja of neen, if of else, 1 of 0) zijn. De soort zinnen wordt bepaald door de “discourse analysis”. De 
machine kijkt vervolgens naar de individuele woorden en probeert die te herleiden tot hun basis of stam in een 
proces dat “stemming” en “morphological segmentation” heet. In een taal als het Engels is dit een relatief 
eenvoudig proces: 

open is de “stam” van open, opens, opening, opened...

In talen zoals het Turks is dit een uiterst moeizame techniek. De stam is niet noodzakelijk hetzelfde als de 
morfologische “wortel” van het woord. Meestal volstaat het dat verwante woorden dezelfde stam bevaen. Heel
wat zoekmachines behandelen woorden met dezelfde stam als synoniemen om de zoekterm enigszins uit te 
breiden (conflatie). Google gebruikt “stemming” sinds 2003. Voordien zou de zoekterm “vis” niet “vissen” of 
“gevist” opgeleverd hebben. 

Dit leidt soms tot foute resultaten. De machine kan teveel resultaten leveren (overstemming) zoals wanneer je 
“universiteit” zoekt en ook “universum” krijgt.  In dit geval behandelt de machine beide woorden door hun 
gemeenschappelijke stam als synoniemen.  In andere gevallen krijg je te weinig zoekresultaten 
(understemming). 

Bij woorden zoekt het NLP-systeem niet alleen naar de stam, maar bovendien ook naar de woordsoort: gaat 

13 Bostrom, N. Superintelligence. Paths, dangers, strategies, Oxford, 2014.
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het om een adjectief of een zelfstandig naamwoord? Bovendien kunnen zelfstandige naamwoorden ook 
eigennamen zijn. 

Jacky is een hond.

Deze techniek van “named entity recognition” werkt simpelweg door naar hoofdleers te kijken. Maar ook dit 
levert problemen op. Bij het begin van een zin schrijf je steevast een hoofdleer. In het Duits krijgen dan weer 
alle naamwoorden een hoofdleer. 

Jacky ist ein Hund.

En in het Engels schrijf je ook een hoofdleer als je het over jezelf hebt:

I, I wanna be your dog.

De woordsoort wordt vaak bijgehouden in een soort lexicon, een soort lijst waarin op basis van de stam en 
eventuele voor- en achtervoegsels de woordsoort wordt bepaald (Part-of-speech tagging). Maar eenvoudig is dit 
niet. Immers, afhankelijk van de zin kan een woord iets compleet anders betekenen:

Ik speel met de bal op het bal.

Je merkt het al. De betekenis zit niet in het woord alleen, maar ook in zijn relatie met andere woorden: 
homoniemen (word sense disambiguation). De volgende zin klinkt afhankelijk van tegen wie (je docent) of wat 
(een eik) je het zegt helemaal anders, maar een NLP-systeem hee het er moeilijk mee:

Je bent een eikel.

Via de techniek van “natural language understanding” probeert een NLP-systeem logica te vinden in korte 
fragmenten tekst. Welke adjectieven horen bij zelfstandige naamwoorden (conference resolution)? Wat zijn de 
onderlinge relaties tussen objecten in een zin (relationship extraction)? 

Op die manier probeert een NLP-systeem stilaan de zin te “parsen”, een stamboom te maken van een zin en 
tensloe van het hele verhaal. 

“Je bent een eikel,” zei ik tegen de directeur. Ik was woedend. Hij werd 
door mijn uitspraak eveneens razend.

Deze zin verklapt hoe beide partijen zich voelen. Een NLP-systeem kan op basis van de betekenis van woorden 
en de frequentie waarmee ze voorkomen, raden wat het gevoel is dat uit een tekst spreekt: sentiment 
analysis. Je kan het zelf uiesten op hps://semantria.com/.

Fouten laten herkennen door een machine vraagt geen “hogere” intelligentie.
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Een basisvoorbeeld van “tokenization”: van elk woord wordt bepaald of het alfabetisch, numeriek of symbolisch is:

Een voorbeeld van “tagging” waarbij van elk woord de woordsoort wordt opgegeven op basis van een “lexicon” (een 

woordenlijst):
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3.1.5 Robotjournalisme
Tekstbegrip kan dan voor digitale systemen nog relatief moeilijk zijn, toch zijn steeds meer artikels niet meer 
door mensen geschreven. Google kocht Jetpac, een app die op basis van image recognition-algoritmes 
automatisch stadsgidsen genereert. Associated Press laat duizenden artikels schrijven door robotschrijvers. 
Betekent dit dat het einde van de “menselijke journalist” in zicht is? 14

Het onderstaande artikel werd door een robotjournalist geschreven: 

Aerie Pharmaceuticals Inc. (AERI) on Tuesday reported a loss of $13.1 
million in its third quarter. The Research Triangle Park, North Carolina-
based company said it had a loss of 54 cents per share. Losses, adjusted 
for stock option expense, came to 44 cents per share.

Het artikel voldoet aan de vereisten voor dit soort artikels: het is correct en gedetailleerd. Uiteraard moet je je 
bij een robotjournalist niet een humanoïde robot voorstellen die op een toetsenbord teksten zit in te tikken. Het
gaat om een stuk soware dat “natuurlijke taal” produceert. Auteur van dienst is in dit geval WordSmith van de
sowareproducent Automated Insights. In 2013 produceerde WordSmith wereldwijd 300 miljoen 
nieuwsverslagen voor diverse klanten, meer dan alle “menselijke” journalisten samen en vooral veel goedkoper…

Volgens Automated Insights komen de jobs van echte journalisten niet in gevaar: 

“We’re producing articles that never would have existed in the first 
place,” he says. “AP was doing 300 corporate-earnings stories per quarter; 
they’re now doing about 4,440. So 4,100 of these stories would not exist 
without Wordsmith.”

“The computer handles the who, what, where and when, and humans are freed 
up to ask why and how.”

De LA Times zet akebot in om geautomatiseerd artikels af te leveren op basis van data van de US Geological
Survey (aarbevingen). Inleving, gevoel, medeleven…. zijn vreemd bij dit soort artikels, maar dat is voor 
"objectieve" verslaggeving ook niet nodig.  “Creatief schrijven" ligt voorlopig nog buiten de mogelijkheden, want
de algoritmes voeden zich met gestandaardiseerde informatie, een beetje te vergelijken met gestructureerde 
data in een rekenbladprogramma. Een van de mogelijke pistes om meer menselijke "warmte" in een tekst te 
steken is door de data aan te vullen met informatie geleverd door sensoren. Shazam is een bekend voorbeeld 
van een stuk soware dat op basis van geluidsherkenning over 'semi-'menselijke intelligentie lijkt te 
beschikken. Googles Jetpac gaat in Instagramafbeeldingen op zoek naar "tags" die verwijzen naar menselijke 
ervaringen en cultuur. Op die manier zoekt en vindt Jetpac de leukste of hipste plaatsen. 

Simon Colton is professor in "computational creativity" aan de Universiteit van Londen. Hij begeleidt het 
"What-If Machine"-project, een initiatief van de EU om de grenzen van sowarematige creativiteit af te tasten. 
Hij vertelt over die pogingen: 

“To me these projects [such as Wordsmith] are straightforward data 
visualisations. (…) Instead of pie charts and graphs they do words, and 
they miss various aspects needed for a good read. I tell people not to 
worry about their creative jobs being threatened by automation because of 
what I call ‘the humanity gap’. Even if software was good at wit, humour 
and writing style, it would not be human. If you want human insight, you’re
not going to get it from a computer any time soon.”

14 “RISE OF THE ROBOT JOURNALIST”, (http://www.slow-journalism.com/rise-of-the-robot-journalist), Geraadpleegd op 19 oktober 2015.
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Vaak hoor je dat Wikipedia-informatie onbetrouwbaar is. Nochtans zijn een massa artikels niet meer door 
menselijke auteurs afgeleverd maar door soware-algoritmes. De meest bekende Wikibot luistert naar de naam
Lsjbot, geprogrammeerd door de Zweed Sverker Johansson. Lsjbot schraapt informatie van betrouwbare 
bronnen en schrij korte artikels over onderwerpen gerelateerd met dieren. Per dag levert de bot ongeveer 10 
000 artikels af. In totaal zouden ongeveer 8.5% van de artikels van de (Zweedse) Wikipedia geschreven zijn door
Lsjbot. 

Wikipedia zee voor het eerst een bot in in 2002. Die "Rambot" leverde per dag duizenden artikels op over zo 
wat elk(e) dorp, stad of staat van de Verenigde Staten en ook van een aantal andere landen. Een robot onder de 
gepaste naam Asteroids schraapte data van de NASA en leverde artikels over… asteroïden. Op dit moment zijn 
er meer dan duizend verschillende Wikibots aan het werk: ze verbeteren teksten en tegenstrijdigheden… De 
meest actieve is Cydebot die meer dan 4.5 miljoen aanpassingen aanbracht. 15

Toch getuigt de techniek voor het geautomatiseerd schrijven van artikels niet altijd van “kunstmatige 
intelligentie”. akebot gebruikt bijvoorbeeld door mensen opgestelde sjablonen en vult die met vooraf 
verzamelde en gestructureerd bewaarde data over aardbevingen. Het eindresultaat klinkt als een door mensen 
geschreven artikel, en dat is het voor een groot deel natuurlijk ook.  Maar de robot doet in wezen niet veel meer
dan het vullen van sjablonen met gestructureerde data. Andere ontwikkelaars, zoals Narrative Science proberen
robotjournalisme naar een ander niveau te tillen. Zij pogen de soware zelf te laten uitmaken waarover de data
gaan en op basis daarvan “content” te laten genereren. De soware beslist in dit geval zelf hoe de inhoud moet 
klinken. 

15 DUBE, R., "Could programs live Wiki bot ever produce all internet content?", (http://www.makeuseof.com/tag/could-wiki-bot-produce-all-
content/), 2014, Geraadpleegd op 19 oktober 2015. 
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3.1.6 Nog moeilijker: van taal naar taal, van spraak 
naar tekst, van beeld naar tekst, van tekst naar taal... 
(enz.)

In het volgende hoofdstuk behandelen we OCR, een techniek om een gescande of gekopieerde tekst (uit 
afbeeldingen dus) te converteren naar bewerkbare tekst. Dat is relatief gezien “peanuts” in vergelijking met 
NLP. 

Vooraleer machines vlekkeloos in menselijke talen kunnen
communiceren, is er nog een hele weg af te leggen. Het
draait niet enkel om de semantiek. In de Studio 100-reeks
ROX praat de gelijknamige auto vlekkeloos met de andere
(menselijke) personages. Hij herkent en interpreteert hun
vragen en antwoorden en reageert er vaak laconiek op.
Onze vriend “ROX” combineert het beste op het vlak van
NLP met speech recognition, speech segmentation en speech
processing en als kers op de taart natural language
generation. 

Het verstaan van gesproken taal (speech recognition) is nog een aardig stuk moeilijker dan het lezen of 
interpreteren van gedrukte tekst omdat er in gesproken tekst nauwelijks pauzes zijn tussen woorden. Ook 
leers vloeien onhoorbaar in elkaar over. Het verdelen van een uitspraak in afzonderlijke woorden (speech 
segmentation) is vreselijk moeilijk te programmeren. Natural language generation, het genereren van taal in 
geluidsvorm, is daarentegen al aardig ingeburgerd in bijvoorbeeld GPS-systemen. De soware kan in dat geval 
gebruik maken van vooraf opgenomen geluid (afzonderlijke woorden of zinnen) dat het tot de gewenste zinnen 
samenvoegt. Dat is echter nog heel wat anders dan het kunstmatig “toon per toon” genereren van spraak 
(speech synthesis). 

In machine translation komen alle toeters en bellen van NLP-systemen en natural language generation samen.
Zinvolle vertalingen laten gebeuren door een machine is dus allesbehalve evident. Het vraagt niet alleen begrip 
van beide talen, maar ook het betekenisvol begrijpen en converteren van het ene bekenissysteem (taal) naar het
andere (een andere taal). Een voorbeeld: In het Chinees plaatst een spreker geen “tijd” in zijn zin. Je kan dus 
niet aan de persoonsvorm zien wanneer de actie zich hee afgespeeld. Tijd hee in het Chinees geen belang 
wanneer je schrij of spreekt, een volledig andere manier van “denken” dan sprekers van Indo-Europese talen. 
Allesbehalve eenvoudig dus om te vertalen van pakweg het Chinees naar het Nederlands of omgekeerd. Denk 
dus zeker nog eens na wanneer mensen spoen met de vertalingen van bijvoorbeeld Google Translate. 
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3.2 Digital image processing

3.2.1 Digitaliseren van afbeeldingen
Een pixelafbeelding moet een bestaande afbeelding omzeen in digitale codes of een “beeld uit de werkelijkheid” 
omzeen in een reeks digitale codes. Het principe achter digitalisering is even eenvoudig als geniaal, en vooral ook 
niet nieuw. Reeds in de Klassieke Oudheid was de techniek van het “digitaliseren” of coderen van informatie bekend.
Uiteraard digitaliseerde men toen geen afbeeldingen, maar gebruikte men een gelijkaardige techniek voor het 
verzenden van tekstboodschappen. 

Cleoxenus en Democlitus bedachten een methode die verder werd uitgewerkt door Polybius, waardoor de 
communicatie op lange afstand aanzienlijk verbeterde. Ze gebruikten combinaties van fakkels, vastgemaakt 
aan panelen. Elke combinatie van fakkels vertegenwoordigde een bepaalde leer uit het alfabet. Hiervoor 
werden twee (houten?) panelen opgesteld. Elk paneel was voorzien van houders voor maximum 5 fakkels. Dit 
gaf een totaal van 25 mogelijke combinaties wat ongeveer overeen kwam met het aantal leers in het Griekse 
alfabet. 
Naar analogie kunnen we dit vergelijken met de werking van een kruiswoordraadsel. Het eerste paneel staat 
dan voor de horizontale cijfers in het raster, het tweede (rechtse) paneel voor de verticale cijfers langs het 
raster. Twee fakkels op het linkerpaneel en vijf fakkels op het rechterpaneel stonden voor de leer k. De 
vergelijking met een kruiswoordraadsel doet een beetje afbreuk aan de inventiviteit van deze vondst. De zender 
“scant” een tweedimensionale rij van leertekens. Hij verzendt informatie over de positie van elk element in een 
raster. Het roept vergelijkingen op met de methodes die door televisies en faxtoestellen worden gebruikt voor 
het scannen en verzenden van afbeeldingen. Het doet ook denken aan de discretisatie bij het digitaliseren van 
afbeeldingen16.

3.2.2 Pixels in een tabel of matrix
Vergelijk een digitale afbeelding met een tabel (zoals bijvoorbeeld in een rekenbladprogramma). Elke 
horizontale pixel krijgt een cel in een (horizontale) rij. Maar ook verticaal wordt elke pixel in een rij geplaatst. 
Een afbeelding van 300 x 400 pixels bevat op die manier 400 kolommen (horizontaal) en 300 rijen of een totaal 
van 120 000 pixels. 

Een pixelafbeelding kan je het best voorstellen als een reeks rijen en kolommen in een rekenbladprogramma:

16 Merckx, K.. Niet van gisteren,  Leuven, 2013.
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Net zoals in MS Excel kan je een tabel ook voorstellen als een grafiek. In het vak wiskunde heb je geleerd dat 
een grafiek een horizontale as (de x-as) en een verticale as (de y-as) hee. In een grafiek  raken de x- en de y-as 
elkaar links onderaan. Op dat punt is x=0 en ook y=0. Bij een beeldscherm of bij een afbeelding vormt de 
linkerbovenhoek het absolute “nulpunt”. De pixel links bovenaan op je computerscherm, in je 
programmavenster of de linkerbovenhoek van een digitale afbeelding staat op x=0 en y=0. De positie van die 
pixel is dus x=0 en y=0. Als we één pixel opschuiven naar rechts, dan zien we op x=1, y=0 enz. Gaan we in 
plaats van naar rechts, één pixel naar beneden, dan krijgen we x=0, y=1 enz.

In de meest eenvoudige vorm van een digitale afbeelding kan elke pixel twee mogelijke waarden krijgen: een 0 
of een 1. Een 0 zou dan kunnen staan voor wit en een 1 voor zwart. We spreken dan van een “bitmap”, of een 
“bit-kaart”. Inderdaad, elke pixel hee een plaatsje gekregen op de “kaart” en kan een waarde van één bit 
krijgen.  Hieronder zie je hoe je op die manier een smiley zou kunnen tekenen.

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0

0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0

Elk van die pixels hee een positie in de tabel. De eerste pixel (links bovenaan) staat bijvoorbeeld op x=0 en 
y=0. Pixelbewerkingen op zo'n afbeelding zijn relatief eenvoudig. Als we de afbeelding willen “inverteren”, dan 
vervangen we alle 1'en door een 0 en omgekeerd. 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1

1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0

1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1

1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1

1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Uiteraard bevaen de meeste afbeeldingen meer dan 2 kleurwaarden. Hierover leer je meer in het volgende 
onderdeel. 
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3.2.3 Pixels en additieve kleuren weergeven
Als we over digitale afbeelding spreken, dan hebben we het zowel over de manier waarop die afbeeldingen als 
bestanden worden bewaard, als over de manier waarop een digitaal beeldscherm de afbeeldingen weergee. 
Aan de binnenkant van een beeldscherm zien de zogenaamde pixels (picture elements), kleine “punten” die 
het licht in een bepaalde kleur kunnen uitzenden. De resolutie van een beeldscherm vertelt hoeveel pixels een 
scherm horizontaal en verticaal kan weergeven. 
Pixels kunnen kleuren weergeven door de primaire kleuren rood, groen en blauw in een bepaalde verhouding 
bij elkaar op te tellen (optellen= to add, vandaar “additief” kleursysteem).

De hoeveelheid die van elke primaire kleur nodig is om een bepaalde mengkleur te verkrijgen, drukt men uit in 
een getal van 8 bits owel 256 verschillende waarden. Vermits een computer ook 0 meerekent (geen 
hoeveelheid), kan de waarde variëren van 0 ('niets van die kleur') tot 255. Je kan die kleurwaarde ook 
uitdrukken in een “hexadecimale” waarde. Bij hexadecimale codering kan je de volgende waarden toekennen 
om tot 256 verschillende combinaties te komen: 00 (tot 99 en alle combinaties daar tussen) tot FF (van AA tot 
FF en alle combinaties daar tussen). De waarde #CCCCCC gee bijvoorbeeld lichtgrijs, #000000 gee zwart, en
#FFFFFF toont wit.

Kleur Rood Groen Blauw RGB-waarde

Wit FF FF FF #FFFFFF

Zwart 00 00 00 #000000

Rood FF 00 00 #FF0000

Groen 00 FF 00 #00FF00

Blauw 00 00 FF #0000FF

… … … … …

Vermits elke kleur op die manier 256 verschillende waarden kan krijgen, komen we op een totaal van
256*256*256=16 777 216 mogelijke mengkleuren. 

“In toepassingen waar een hogere kwaliteit vereist wordt worden ook wel 12, 16 of nog meer bits per kleur gebruikt, 
waarmee kleurwaardes tussen 0 en 4095 resp. 0 en 65535 of nog meer aangegeven kunnen worden, zo bevaen RAW-
bestanden van digitale camera's meestal 12-bits
kleurwaarden.”17 

Opgelet: de “g” in RGB staat voor GREEN
en niet voor GEEL, zoals je in de lessen
plastische opvoeding hebt geleerd. Geel is
bij beeldschermen en digitale afbeeldingen
geen primaire kleur. 

Het kleurenpalet in Adobe Photoshop:

17 RGB, (nl.wikipedia.org), geraadpleegd op 20 oktober 2014.
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Een aantal RGB-kleurwaarden18:

18 http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm, geraadpleegd op 4/11/2014.
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3.2.4 Pixels en resolutie
Digitale foto's zijn ook opgebouwd uit pixels en kunnen eveneens verschillend van afmeting zijn. Het aantal 
pixels per inch (PPI) noemt men de resolutie van de digitale afbeelding. Hoe hoger de resolutie, des te beter is 
de detailweergave.

Elke pixel hee een kleur. Die kleur wordt vaak beschreven met een of meerdere bits (een ‘bit’ is een afkorting 
voor ‘binary digit’). Het aantal bits per pixel bepaalt het aantal kleuren dat een pixel kan weergeven. Een twee-
bit pixel kan 4 kleuren weergeven; een 8-bit (één byte)-pixel gee 256 kleuren weer. In het algemeen kan een 
pixel 2n kleuren weergeven als n het aantal bits is. Welke verschillende kleuren een pixel kan weergeven, hangt 
niet alleen af van het aantal bits dat beschikbaar is, maar ook van de gebruikte kleurcodering. Er kan worden 
afgesproken dat iedere primaire kleur een aantal bits krijgt (RGB) of dat iedere unieke combinatie bits verwijst 
naar een bepaalde kleur in een palet. Dit laatste systeem wordt gebruikt in GIF-plaatjes, die maximaal 256 
kleuren kunnen gebruiken.

Hoe hoger de beeldresolutie en hoe groter het aantal bits per pixel, hoe meer computergeheugen nodig is om 
alle informatie op het scherm te verwerken. In de allereenvoudigste weergave (1 bit = 1 pixel) kan een pixel 
alleen ‘aan’ of ‘uit’ staan.

Een megapixel is gelijk aan 1 miljoen pixels. De resolutie van een digitale camera wordt vaak in megapixels 
aangegeven. Dit is dan de resolutie (of het aantal pixels) die de CCD- sensor aankan. Om het correcte aantal 
pixels te weten vermenigvuldig je het aantal horizontale lijnen met het aantal verticale lijnen van de digitale 
foto. Zo is dus een camera die een foto produceert met een resolutie van 1280 x 960 pixels een 1.3 megapixel 
camera en een 5 megapixels camera zal dan een foto produceren van 2560 x 1920 pixels.

Hoe meer pixels, hoe groter het “bestand”. Hoe meer pixels een afbeelding bevat, hoe meer informatie over de 
individuele kleuren moet bewaard worden. Om de bestandsgrooe in te perken kan men diverse 
compressietechnieken toepassen. 

3.2.5 Compressie
1. Een eerste manier bestaat erin om het aantal mogelijke kleurwaarden (de kleurdiepte) te beperken.
Een GIF-afbeelding bijvoorbeeld kan maar 256 verschillende kleurwaarden bevaen voor alle kleuren samen. 
Dit betekent dat een GIF-afbeelding relatief klein is in bestandsomvang, maar ook niet meteen een geschikt 
formaat voor het bewaren van afbeeldingen waarin het aantal kleuren echt wel van belang is, zoals 
bijvoorbeeld een foto van een gezicht of een schilderij. In zekere zin bevaen alle digitale afbeeldingen een 
vorm van “compressie”, omdat ze het aantal kleuren in de werkelijkheid altijd op één of andere manier 
“beperken”. Toch zal een afbeelding met een kleurdiepte van 16-bit (tov. 8 bit bij RGB-kleuren) of 24-bit veel 
meer ruimte innemen omdat ze veel meer kleurencombinaties mogelijk maakt. Dat wil daarom nog niet zeggen
dat alle afbeeldingen sowieso even groot zijn. Een foto van een grasveld zal bijvoorbeeld minder “plaats” in 
nemen op een opslagmedium dan de foto van een schilderij van Pieter Paul Rubens. 

2. Ten tweede kan je ook het aantal pixels reduceren. Je kan met beeldbewerkingssoware het aantal 
pixels verlagen. Zo kan je een afbeelding van 1920 pixels breedte verlagen naar bijvoorbeeld 300 pixels. Deze 
techniek wordt vaak toegepast bij het klaarstomen van afbeeldingen voor het gebruik op internet. Ook het 
aantal pixels per inch kan verlaagd worden (dpi of dots per inch). Voor drukwerk heb je afbeeldingen nodig van 300 
dpi, voor internet volstaan afbeeldingen met een resolutie van 72 dpi. Het aantal pixels of dpi verhogen is 
eveneens mogelijk, maar dit betekent niet dat de kwaliteit van de afbeelding groter wordt. De soware voegt 
dan kunstmatig pixels toe door bepaalde pixels te verdubbelen. Verloren informatie kan echter niet worden 
“toegevoegd”. In politieseries op TV zie je bijvoorbeeld hoe men een “duidelijk” beeld tevoorschijn tovert uit een
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lageresolutiebeeld van een digitale camera. Dit kan in feite niet.

3. Tensloe kan men ook met wiskundige algoritmes afbeeldingen comprimeren. 
Afbeeldingsbestanden kunnen op diverse manieren bewaard worden. TIFF, jpg, gif, png… zijn bekende 
bestandsformaten voor pixelafbeeldingen. Ze hebben allemaal hun specifieke doeleinden alsook voor- en 
nadelen. Een TIFF-afbeelding kan zonder compressie worden bewaard, d.w.z. dat alle pixelinformatie en alle 
informatie over de kleuren behouden blij in het bestand. Uiteraard zorgt dit ervoor dat een TIFF-bestand veel 
meer ruimte inneemt op een opslagmedium. 

Bij andere afbeeldingsformaten past de gebruikte digitale camera of soware een compressiealgoritme toe. In 
zo goed als alle gevallen betekent dit dat bepaalde pixelinformatie verloren gaat en nadien ook niet meer kan 
worden toegevoegd. 

Een voorbeeld van een compressie-algoritme:

'Het menselijk oog is gevoeliger voor helderheid dan voor kleur. Om op een onzichtbare manier informatie te 
verwijderen is het de bedoeling dat we minder informatie aan kleur opslaan dan aan helderheid.' Bij een JPG-
afbeelding worden op die manier heel wat kleurverschilen weggelaten. Simpel voorgesteld: een jpeg verdeelt 
een afbeelding in een raster waarbij gemiddelde waardes worden gemeten. Veel variatie in kleur wordt 
weggelaten. Hoe meer verschillen weggelaten worden, hoe groter de compressie.

3.2.6 Pixels bewerken
Ongetwijfeld heb je al gehoord van beeldbewerkingssoware zoals Adobe Photoshop of het open source GIMP 
(www.gimp.org). Met soware kan je heel eenvoudige bewerkingen uitvoeren op pixelafbeeldingen, maar ook 
heel geavanceerde waarbij je soware gebruikt om composities te bouwen door verschillende lagen pixels 
“boven” elkaar te plaatsen. Met beeldbewerkingssoware kan je allerlei bewerkingen doen op individuele pixels
of op groepen pixels in een afbeelding.

Hogerop heb je reeds gezien dat een pixelafbeelding bestaat uit een aantal pixels. 

Elke pixel krijgt binnen een matrix een unieke positie op basis van zijn x- en y-waarde in
die “tabel”. 

Elke pixel hee een kleurwaarde. In beeldbewerkingssoware kan je op basis van de
positie van elke pixel een bepaalde “actie” uitvoeren. Een “gom” in Adobe Photoshop zal
bijvoorbeeld de positie van de
muiscursor vergelijken met die van
de pixels waarboven de muis zich
bevindt en vervolgens de
kleurwaarde van die pixels
vervangen door “wit”. Als je de
“digitale gom” groter maakt, zal
Photoshop niet alleen de pixel
onder de muiscursor wit maken,
maar ook alles in een straal daar
rond. 
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3.2.7 Problematische patroonherkenning
Machines begrijpen niet welke informatie in een foto staat. Ze herkennen geen koe, zon, huis of mens. 

Toch kan je via de website www.tineye.com zoeken op welke plaatsen op het internet een bepaalde foto reeds 
eerder is gepubliceerd. Ook een “deel” van een afbeelding volstaat om ze terug te vinden in de mazen van het 
wereldwijde web. De mobiele versie van Google kan streepjescodes, merknamen, schilderijen enz. herkennen en
u op basis daarvan de gewenste zoekresultaten tonen. Google Picasa herkent gezichten en kan zelfs de daaraan
gekoppelde “personen” herkennen, eens je aan een gezicht een naam verbindt. De machines van de Belgische 
firma BEST kunnen dankzij de beeldherkenningschip van de Leuvense firma EASICS in een hels tempo 
producten herkennen. Ze filteren tegen een gigantische snelheid frieten en muizenketels uit krenten, of 
schroeven uit paperclips. Slimme camera's herkennen gezochte boeven, en digitale politiecamera's herkennen 
nummerplaten. Op luchthavens “zoeken” camera's naar verdachte gedragingen van aanwezigen. Big Brother is 
watching you. Hoe gebeurt zulke “beeldherkenning” (image recognition)? 

Op de manier waarop beeldherkenning of
“patroonherkenning” werkt, is geen
eenduidig en al zeker geen “eenvoudig”
antwoord te geven. Moderne image
recognition-algoritmes werken vaak
angstaanjagend goed, maar niet feilloos.

Image recognition stoot op een hele reeks
problemen die niet eenvoudig te
overbruggen zijn. Zelfs firma's die zich reeds
jaren op de ontwikkeling van zulke
algoritmes toeleggen, stuiten nog steeds op
het probleem dat hun “tools” niet feilloos en
100% betrouwbaar werken. Menselijke
controle of bijsturing is in veel gevallen nog
steeds noodzakelijk. 

Stel dat we een stuk soware willen schrijven dat “gezichten” herkent in een afbeelding. Begrijp het niet 
verkeerd: de soware herkent gezichten, maar niet de namen of personen die er aan verbonden zijn. Voor een mens
is het duidelijk wat een gezicht is, maar het is nieemin moeilijk om er een definitie op te plakken die je in een 
herkenbare formule voor een machine zou kunnen gieten. We stuiten al snel op een definitie-probleem:

Een gezicht bevat een neus, twee ogen en een mond… maar hoe definieer je die individuele onderdelen (feature 
detection)?

De onderlinge verhouding en positie van die “onderdelen” is misschien belangrijker. Maar wat te doen als de 
machine enkel het zijprofiel van het gezicht te zien krijgt? Herkent de soware dan nog steeds een “gezicht”? 
Wat met “Piet Piraat” als hij een ooglapje draagt? Is een smiley ook een gezicht? Vaak “traint” men de soware 
met een trainingsset, waarbij de soware zo is geprogrammeerd (met neurale netwerken) dat hij “kan leren”
(eventueel met de hulp van een mens) of hij nu echt een gezicht hee gevonden of niet. De soware leert dan 
bij en onthoudt, net zoals een kind dat woordjes moet leren lezen. 

Bovendien kan een afbeelding een gezicht in close-up tonen, of een groepsfoto met meerdere gezichten. Hier 
stuiten we op het probleem van “schaling-invariantie”. Hoe vertel je een machine dat hij zowel “kleine” als 
“grote” gezichten in een afbeelding moet herkennen? Sommige algoritmes kunnen met dit probleem van 
schaling overweg, maar de handigste manier om dit probleem te omzeilen is door te zorgen voor een 
“gecontroleerde omgeving”. 
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Een voorbeeld: als je een camera in een straat hangt, kan je hem zo plaatsen dat de gezicht van alle mensen die 
voorbij de lens wandelen steeds ongeveer even groot zijn. Op die manier voorkom je het schalingsprobleem.  's 
Nachts gaat de camera problemen ondervinden met het herkennen van “gezichten” omdat de geregistreerde 
pixels de “donker” zijn. Er is namelijk te weinig contrast tussen de gezichten en de omgeving. Een goed verlichte
inkomhal is dus een beter te “controleren” omgeving dan een plaats in open lucht, waar de camera niet alleen te
leiden hee onder verschillen in belichting, maar ook onder regen, stof en wind. 

Het mag duidelijk zijn dat er nog een verre weg is af te leggen vooraleer machines en soware in staat zijn om met 
het gemak van menselijke intelligentie patronen zoals gezichten, huizen, dieren, groenten, fruit enz. te herkennen in 
een pixelbeeld van de omgeving. 

3.2.8 Vectorafbeeldingen
Vectorafbeeldingen bestaan uit losse of gecombineerde geometrische vormen die met een kleur, verlooptint of 
'afbeelding' worden gevuld. 

Een cirkel zou je kunnen omschrijven op de volgende manier:

fill(0,0,255);

ellipse(200, 200, 100, 100);

De vulling van de cirkel wordt uitgedrukt in een RGB-waarde. De kleur van de cirkel is dus “blauw”. De 
instructie ellipse() bevat een viertal parameters. De eerste paar waarden behandelen de x- en de y-positie t.o.v.  
het programmavenster. De twee volgende waarden bepalen hoe groot de “horizontale” en de “verticale” straal 
moet zijn. Maak je die beide waarden gelijk, dan teken je een perfecte cirkel, maak je de ene waarde groter dan 
de andere, dan teken je een ellips.

Omdat enkel de coördinaten en de vormen en vullingen dienen opgeslagen te worden, blijven de bestanden 
uiterst klein. Een groot voordeel aan vectorafbeeldingen is dat zij oneindig kunnen geschaald worden zonder 
kwaliteitsverlies. Om de bovenstaande “ellips” te vergroten, moet je enkel de waardes aanpassen: 

fill(0,0,255);

ellipse(200, 200, 10000, 10000);

Leertypes zijn over het algemeen eveneens vectorieel. Door deze voordelen zijn vectorafbeeldingen uitermate 
geschikt voor logo's, maar niet voor “foto's”. 

Vectortekenprogramma's: 

• Adobe Illustrator (commercieel) 

• Adobe Flash (commercieel, vectoranimatie)

• CorelDraw (commercieel) 

• Processing (open source, vectoranimatie)

• Raphael.js (open source, weergave van vectoren in webpagina's)

• Xara (commercieel, open source en gratis versie) 

• Inkscape (open source en gratis) 

Anders dan bij bitmapafbeeldingen die uit beeldpunten of pixels bestaan, bestaan er voor vectorafbeeldingen 
weinig algemeen ondersteunde opslagformaten. Het W3C hee een internationale XML-standaard voor 
vectorafbeeldingen ontwikkeld onder de naam SVG (scalable vector graphics).
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3.3 Operating systems
In het eerste deel heb je gezien wat microcontrollers, embedded systemen en firmware zijn en wat ze doen. De 
elektronica slaagt erin inkomende signalen van sensoren of invoer van mensen te digitaliseren. In grotere 
digitale systemen zoals laptops, desktopcomputers, tablets, smartphones enz. zijn zoveel onderdelen of 
modules aanwezig dat er meer nodig is dan een enkelvoudige chip of controller voor de verwerking. 

“An operating system is the level of programming that lets you do things 
with your computer. The operating system interacts with a computer's 
hardware on a basic level, transmitting your commands into language the 
hardware can interpret. The OS acts as a platform for all other 
applications on your machine. Without it, your computer would just be a 
paperweight.”19

3.3.1 OS en API
Een computer is eigenlijk niet veel meer dan een krachtige rekenmachine. Het Engelse “to compute” betekent 
niet meer of minder dan “berekenen”. Het rekent met nullen en enen en sluits die door een reeks processors 
(verwerkers) en circuits. In vergelijking met een microcontroller of SoC (zie deel 1) is de laptop, tablet, 
smartphone of desktopcomputer waarmee je werkt, vooral bedoeld als een zeer veelzijdig toestel. Je moet het 
voor meerdere taken kunnen inzeen. Het is geen ijverige werkmier of honingbij die voor één specifieke taak 
wordt ingezet. Een OS of operating system maakt het mogelijk om complexe programma's uit te voeren die 
gebruik maken van de aanwezige hardware. De mogelijkheden van de hardware vormen vaak de grens waar 
soware aan gebonden is. Een operating soware is over het algemeen niet geprogrammeerd in de aanwezige 
chips of hardware, want dan zou een operating system weinig flexibel zijn. Besturingssystemen zoals het 
bekende Linux, Mac OS X, Windows… verschijnen in de vorm van te installeren soware.

Cool, maar wat doet zo'n besturingssysteem nu eigenlijk. Vergelijk het met de manager in een bedrijf. Een OS 
(vanaf nu gebruiken we gemakshalve de afkorting OS, van 'operating system' of 'besturingssysteem') bekijkt 
welke taken aan de gang zijn en verdeelt de middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zoals het RAM-geheugen 
(het tijdelijke werkgeheugen dat wordt gewist als je het toestel uitschakelt), de benodigde opslagruimte, 
toegang tot randapparatuur, rekenkracht van de processor… In het ideale geval zorgt het OS ervoor dat 
iedereen (elke gebruiker, elk stuk soware…) zijn taak naar wens kan uitvoeren en het systeem niet crasht 
wegens overbelast.

Een programmeur (of een groep) die een programma schrij voor een specifieke taak, moet niet van nul 
beginnen. Hij beschikt reeds over een aantal in het systeem aanwezige functies of mogelijkheden. Vergelijk het 
naar analogie even met iemand die een huis bouwt: je moet niet zelf je bakstenen bakken, planken zagen, kalk 
blussen of je eigen truweel smeden. Je kan heel eenvoudig bestaande elementen inzeen om het gewenste 
eindresultaat te bereiken. De vergelijking loopt uiteraard mank. Maar zonder twijfel heb je die 
standaardfunctionaliteit bij een digitaal systeem al wel eens opgemerkt. Het OS zorgt er voor dat een 
sowareontwikkelaar niet rechtstreeks code moet schrijven om bepaalde invoer- of uitvoerapparaten aan te 
spreken of bestanden te openen of bewaren. Het OS vormt een eenvoudige laag (een interface) tussen de 
soware en de hardware. Denk terug aan de tekening bij het einde van het eerste deel (deel 0!). De grens 
tussen elke laag in een digitaal systeem (in dit geval tussen de lagen “logic” en “io”, en daarnaast de lagen 
“logic” en “storage”) vormt een interface, een grens waar beide lagen met elkaar kunnen communiceren. De 
interface tussen soware en hardware heet de API of Application Programming Interface. 

Een voorbeeldje: wanneer je onder Mac OS X een bestand wil openen, krijg je in zo wat elk programma een 

19 How Mac OS X Works, (http://computer.howstuffworks.com/macs/mac-os-x1.htm), geraadpleegd op 1 september 2015.



Kris Merckx Hello <digital/> World! 72

gelijkaardig dialoogvenster te zien, met dezelfde functionaliteit. Die mogelijkheden om bestanden te openen, te
bewaren, af te drukken… worden geleverd door de API van het OS. Cool of verwarrend? 

Het printdialoogvenster in LibreOffice onder Mac OS X.

Het printdialoogvenster in Voorvertoning onder Mac OS X.
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De meeste programma’s gebruiken dezelfde dialoogvensters en bijna identieke knoppenbalken. 
Programmeurs maken namelijk gebruik van de api’s die het besturingssysteem biedt. Een API maakt het 
immers mogelijk om op eenvoudige wijze systeemtaken (bestanden openen, opslaan, afdrukken) uit 
te voeren. De programmeur schrij bijvoorbeeld een stuk code dat het print-dialoogvenster van Windows 
opent. 

Omdat niet alleen de processor, maar ook het besturingssysteem en de corresponderende api’s 
verschillen, is het niet zonder meer mogelijk om een Windowsprogramma op pakweg een Mac OS X-
of Linuxmachine te installeren en omgekeerd. 

Heel wat ‘programmeurs’ gebruiken een visuele IDE (Integrated Development Environment). Daarin kunnen ze
grafisch aan de slag volgens het wysiwyg-principe (what you see is what you get). In zo’n omgeving kan de 
ontwikkelaar bedieningselementen zoals vensters, knoppen, menubalken enzovoort naar zijn ontwerpvenster 
slepen en de nodige functionaliteit programmeren. De ontwikkelaar moet zorgen voor een gemakkelijk te 
bedienen gui (Graphical User Interface) zoals vensters, knoppen enz. en die bedieningselementen moet hij 
laten ‘samenwerken’ met achterliggende verwerkings- en opslagfuncties. Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld op 
een knop drukt, leest het programma gegevens uit een databank of bestand in of kan het nieuwe gegevens 
opslaan. Voor Windows en Mac OS X bestaan IDE’s die standaard voorzien zijn van toegang tot de API-functies
van het besturingssysteem en de standaard-gui-elementen (knoppen, vensters, menu’s). Een programmeur kan 
ook gebruikmaken van een platformonafhankelijke IDE, bijvoorbeeld Qt, waarin hij codes kan schrijven voor 
meerdere besturingssystemen. De ide neemt in dat geval de vertaalslag voor de verschillende systemen voor 
zijn eigen rekening. Daarnaast kan een ontwikkelaar zich ook bedienen van een widget toolkit, een widget 
library of gui toolkit. Zo’n toolkit is een stuk soware dat de programmeur de mogelijkheid biedt om vensters, 
menubalken, knoppen en andere gui- elementen in zijn code op te nemen. Sommige van deze toolkits 
(bijvoorbeeld gtk) hebben ‘huiseigen’ dialoogvensters voor de gecompileerde programma’s.

3.3.2 Open en gesloten besturingssystemen bij de vleet
Het miniaturiseren van de computer en zijn onderdelen hee ertoe geleid dat de computer is uitgegroeid tot 
een product dat vooral sinds de jaren 1990 in zowat elke huiskamer staat. Niet alleen de hardware, maar ook de
programma’s zijn een bron van inkomsten voor firma’s. Naast commerciële soware, waarbij de gebruiker 
enkel de gecompileerde versie kan kopen maar niet de originele broncode, bestaat er ook een tweede circuit, 
waarbij eveneens de broncodes beschikbaar worden gesteld. Deze opensourcesoware is een doorn in het oog 
van veel commerciële sowareontwikkelaars. 

Via internet werken ontwikkelaars over heel de wereld samen aan de succesvolste opensourceprogramma’s, 
tegenwoordig vaak via een open sowareplatform dat speciaal is bedoeld om met groepen mensen aan 
dezelfde code te werken nl. GIT, zogenaamde “versie controle beheer” -soware.  De gebruikers downloaden de 
gecompileerde versie, en installeren en gebruiken die soware gratis. Ontwikkelaars duiken in de code en het is
zelfs toegelaten de code voor andere doeleinden te gebruiken of er blokjes code uit te gebruiken. Zo lang ze de 
originele auteur maar blijven vermelden … en dat is niet meer dan normaal, toch? 

Een van de belangrijkste opensourceprojecten is gnu/Linux. Dit besturingssysteem werd als hobby ontwikkeld
door Linus Thorvalds (1969) als alternatief voor Microso Windows. Hij gooide de basiscode van zijn systeem 
in 1991 op het internet. Sindsdien werken wereldwijd ontwikkelaars en bedrijven aan verbeteringen en 
uitbreidingen van het systeem. Om programmeurs die elkaar niet persoonlijk kennen via internet met elkaar te 
laten samenwerken en overlappingen te voorkomen, werden versiecontrolesystemen ontwikkeld. Dit zijn 
sowareprogramma’s die het beheer van de code automatiseren en controleren. Daar de code vrij is, is het aan 
anderen toegestaan hun eigen versie te schrijven en publiceren. Linux wordt vooral op internetservers en door 
kenners gebruikt. Sinds de jaren negentig van de 20e eeuw beheerst het besturingssysteem Windows van 
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Microso de markt van de ‘personal computers’. Microso sluit hiervoor overeenkomsten met producenten en 
leveranciers, zodat nieuwe computers steevast geleverd worden met een installatie van Windows. 

Een alternatief voor Windows is de Applecomputer, met het Mac OS-besturingssysteem. Daarnaast bestaan er 
nog tal van kleine besturingssystemen, vaak hobbyprojecten van individuele ontwikkelaars of ‘community’s’ 
(groepen van ontwikkelaars die zich organiseren via internet), en professionele systemen op basis van UNIX, 
een besturingssysteem dat het levenslicht zag in Bell Labs (Bell Telephone Laboratories) in 1969. Een 
besturingssysteem is in werkelijkheid een stuk soware dat bij het starten van de computer in het geheugen 
wordt geladen. Hierdoor kunnen andere programma’s die voor dat systeem zijn geschreven op een afgesproken
manier bepaalde functies van de computer aanspreken en gebruiken. Om dit mogelijk te maken bevat het 
systeem zogenaamde api’s (application programming interface) of door het systeem vastgelegde codes of 
functies die je vanuit je eigen code kunt oproepen. 

Klassieke ‘desktopprogramma’s’ bestaan vaak uit duizenden, zo niet honderdduizenden regels code. Voordat die
code door een computer uitgevoerd kan worden, moet ze – zoals eerder werd gezegd – worden gecompileerd. 
Dit wil zeggen dat de code door een stuk soware (de compiler) in machinetaal (nullen en enen) wordt 
omgezet. De gecompileerde code kan rechtstreeks door de processor worden uitgevoerd. 

Het succes van GSM's en later smartphones en tablets deed de nood ontstaan aan mobiele compacte 
besturingssystemen. Het is een zeer veranderlijke wereld. Mobiele besturingssystemen verdwijnen al even 
snel van de markt als de repsectieve merken die ze gebruiken. Een populaire systemen zoals Symbian, Windows
Mobile, Palm OS, webOS, Maemo, MeeGo, LiMo… worden niet langer ontwikkeld.  Op dit moment zijn 
Android, Apple iOS, Windows Phone, BlackBerry, Firefox OS, Sailfish OS, Tizen en Ubuntu Touch OS in 
gebruik. Mobiele toestellen met Android overheersen op dit moment (anno 2015) de markt. Android is een open
source besturingssysteem ontwikkeld door Google Inc. op basis van de Linux-kernel. De open source-licentie 
hee ertoe geleid dat ook andere fabrikanten het OS inzeen op hun toestellen. Google bundelt Android met 
een reeks closed source-applicaties zoals Google Play, Google Music, Google Search…20

Interesse in de geschiedenis van Operating Systems? Dan vormen de volgende pagina's een leuke intro: 

• hps://en.wikipedia.org/wiki/History_of_operating_systems

• hps://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_operating_systems

• hp://www.linux-
netbook.com/linux/timeline/
Bron: hp://www.linuxfoundation.org/news-
media/infographics/memorable-linux-
milestones21

20 "Mobile operating system", (https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_operating_system#World-Wide_Share_or_Shipments), Geraadpleegd op 8 
september 2015.

21 (http://www.linuxfoundation.org/news-media/infographics/memorable-linux-milestones), Gedownload op 1 september 2015.
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3.3.3 Basisbesturing: BIOS, UEFI, firmware en 
bootloader

Je doet het natuurlijk niet, want als je een computer koopt in
een standaard computerwinkel of mediaketen, koop je het
toestel met een kant-en-klaar geïnstalleerd besturingssysteem.
Een PC of laptop komt met Windows, een Applecomputer met
Mac OS X. Bij tablets of smartphones stellen we ons nog
minder vragen:  een iPad of iPhone komt met iOS, een andere
tablet of smartphone met Android of Windows. Als je een
desktopcomputer zelf samenstelt, moet je het
besturingssysteem zelf nog installeren. Toch toont zo'n OS-loze
computer ook de nodige output als je hem opstart. Je kent het
heus wel van op een Windowstoestel. Bij het opstarten kan je
één of andere functietoets indrukken om in een setup- of
bootscherm terecht te komen. Hetzelfde geldt wanneer je voor de eerste keer een Raspberry Pi aan je 
televisiescherm koppelt. Wat je op dat moment te zien krijgt is de firmware. De firmware is een interface die 
zich als een dun schilletje over de hardware heen legt. Het vormt dus geen onderdeel van het besturingsysteem
zelf. Het doel van dit firmwareprogramma is te controleren of alles ok is met de hardware. Zo'n beetje als de 
conciërge van een winkel of school die 's morgens de deuren opent en alles nog eens controleert om te zien of 
zich nergens problemen hebben voorgedaan. Op die manier controleert de firmware of de processor, het 
geheugen, de schijfstations en poorten geen fouten vertonen.  Op een Mac heet deze firmware UEFI 
(Unified Extensible Firmware Interface)22, op een Windowstoestel sprak men tot voor kort steevast over het 
BIOS (Basic Input Output System)23. 

Na de firmware laat standaard de bootloader die op zoek gaat naar beschikbare besturingssystemen (op de 
harde schijf, in een schijfstation, op een USB-stick). Op de meeste systemen is slechts één besturingssysteem 
aanwezig, vindt de bootloader er meerdere dan laat hij de gebruiker de keuze welk systeem hij wil opstarten. 

Praktisch: oefenen met Linux live distro's

3.4 Software en SaaS
Soware? Over soware valt heel wat te zeggen. Soware bestaat in maten en gewichten: van dure 
professionele pakkeen tot al even professionele open source soware waarvoor je niets hoe de betalen. In 
Deel 6 bekijken we soware vanuit multimediaperspectief. We gebruiken soware voor het verwerken en 
bewerken van tekst, drukwerk, beelden, film, animatie, 3D, audio…

Meer en meer soware werkt online of maakt op zijn minst de combinatie tussen offline en online 
mogelijkheden. Meer en meer zien commerciële bedrijven hun soware niet als een te verkopen afgewerkt 
product, maar als dienstverlening (SaaS= soware as a service). De soware staat in de “cloud” en kan, mits je 
over de juiste licentie beschikt (en voldoende betaalt), van waar ook gebruikt worden. 

Heel wat sowaretoepassingen draaien volledig op het web: Gmail, Google Docs, Facebook enz. zijn enkele van
die veelgebruikte online services. Die dienstverlening kan tegen betaling gebeuren of volkomen “gratis” zijn. De 

22 UEFI, (https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface#/media/File:Efi-simple.svg), gedownload op 1 september 2015.
23 UEFI boot: how does that actually work, then? (https://www.happyassassin.net/2014/01/25/uefi-boot-how-does-that-actually-work-then/), 

geraadpleegd op 1 september 2015. 
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producent/leverancier haalt zijn inkomsten uit reclame die vaak op basis van de inhouden van de gebruiker 
gegenereerd worden. 

Die evolutie naar het zien van soware als het leveren van een dienst is overal aanwezig. Weinig eindgebruikers
zijn nog bereid om een paar duizend euro (of zelfs een paar tientallen euro) te betalen voor één licentie op een 
bepaald sowareproduct. Die evolutie kent vermoedelijke meerdere oorzaken:

1. De groei van het internet en de toegenomen snelheid door snelle verbindingen. 

2. De kracht van open source soware: Waarom betalen als je even goed kan werken met een gratis 
product?

3. Soware die als “product” werd verkocht op bijvoorbeeld een CD-rom kon gemakkelijk gekopieerd 
worden. Soware die je via een “huiseigen” installatieprogramma op je computer plaatst en bij elk 
gebruik de licentiegegevens online controleert, is veel minder makkelijk te kopiëren. 

4. Lang niet iedereen hee alle functionaliteit nodig. Veel gebruikers zijn tevreden met kleine apps met 
een welbepaalde mogelijkheid. Kijk maar naar het succes van de appstores van Apple en Google. 


