
AI & ML



AI… any task performed by a 
program or a machine that, if a human 
carried out the same activity, we 
would say the human had to apply 
intelligence to accomplish the task.
Minsky & Mc Carthy



Begrip van wat “AI” is,  
verandert doorheen de tijd
Schaken
Turingtest
Quiz met open vragen
Go-bordspel



Wat is menselijke intelligentie?
Planning?



planning, learning, reasoning, 
problem solving, knowledge 
representation, perception, motion, 
and manipulation and, to a lesser 
extent, social intelligence and 
creativity



Ai of AAI?
narrow AI of Artificial General Intelligence



Narrow AI
Narrow AI is what we see all around us in computers 
today: intelligent systems that have been taught or 

learned how to carry out specific tasks without being 
explicitly programmed how to do so.



Voorbeelden
Shazam



Voorbeelden
Zelfrijdende auto’s



Voorbeelden
Spraak



Unlike humans, these systems can only 
learn or be taught how to do specific tasks, 

which is why they are called narrow AI.





“narrow” of “broad” 
maar ook 

“weak” of “strong”







Van AGI tot Superintelligence
"any intellect that greatly exceeds the 
cognitive performance of humans in 

virtually all domains of interest"
Nick Bostrom



MACHINE LEARNING
Neurale netwerken



Machine learning is where a computer system is 
fed large amounts of data, which it then uses to 
learn how to carry out a specific task, such as 

understanding speech or captioning a photograph.





Paraplu open?
Wanneer neem je een paraplu mee?



if(weather(today) == “rain”){ 
umbrella.take(); 
if(rain){ 
        umbrella.open(); 
} 

}





Realiteit niet altijd te herleiden 
tot if/else of XOR-situaties

Hoe erg is het bewolkt? 
Hoe groot is de kans op regen? 

Moet je wel buitenkomen? 
Als je met de fiets gaat, is het niet handig om een paraplu mee te nemen. 

Misschien ben je thuis voor de regen. 
Misschien kan je de bus nemen. 

Je kan bij je vriend(in) blijven slapen. 
Je vindt het niet erg om nat te worden. 

Je hebt geen paraplu. 
Je hebt geen armen.



Beslissingen nemen  
(paraplu meenemen of niet)

Output (meenemen of niet) hangt af van heel wat “afwegingen” (inputs).



Menselijke hersenen





100 miljard neuronen 
en nog veel meer verbindingen





Vlak na de geboorte is de plasticiteit het grootst.
Onze hersenen worden razendsnel aangepast aan onze leefomgeving. 

Maar ook op volwassen leeftijd blijft er nog  een zeker 
aanpassingsvermogen bestaan zodat we in staat blijven nieuwe dingen te 

leren. Hoe meer we ons ontwikkelen hoe meer nieuwe verbindingen 
aangelegd worden. Hoe vaker bepaalde 'routes' in de hersenen gebruikt 
worden, hoe sneller contact met die bepaalde gebieden gelegd wordt. 

Omgekeerd worden weinig gebruikte, dus onrendabele, routes opgeheven.  



Dankzij dit aanpassingsvermogen is er ook een kans (meer of minder)  te 
herstellen van een beperkt hersenletsel. De complexiteit van het netwerk -

er zijn veel meer verbindingen dan nodig zijn- maakt het mogelijk 
'omwegen' aan te leggen als de 'rechtstreekse route' naar bepaalde 

hersengebieden afgesloten is.  
Reorganisatie, dat wil zeggen overname van functies door andere 

gebieden, en gebruik van onbenutte hersencapaciteit is dus mogelijk.  







1. Tel het gewicht 
van alle inputs 
op…  
2. Doe er iets mee 
(een berekening) 
3. Bepaal de 
output (op basis 
van vooraf 
getoonde 
voorbeelden)



https://www.schoolvoorbeeld.be/experimental/ocr/
OCR met Neuraal netwerk



3 ML-technieken
1. Supervised learning 
2. Unsupervised learning 
3.Reinforcement learning



AI-firms

https://www.tensorflow.org/

https://teachablemachine.withgoogle.com/



But one of the most visible manifestations of this AI war has 
been the rise of virtual assistants, such as Apple's Siri, 

Amazon's Alexa, the Google Assistant, and Microsoft Cortana. 



• AI 

• Deep Learning 

• Machine Learning 

• NLP Platforms 

• Predictive APIs 

• Image Recognition 

• Speech Recognition





China
Chinese firms Alibaba, Baidu, 
and Lenovo are investing 
heavily in AI in fields ranging 
from ecommerce to 
autonomous driving. As a 
country China is pursuing a 
three-step plan to turn AI into 
a core industry for the country, 
one that will be worth 150 
billion yuan ($22bn) by 2020.



Robots &  
drones
Single purpose  
Narrow AI 
Intelligentie in de cloud 

Wat ze leren via ML, 
opgeslagen in de cloud 

Als ze stuk zijn, gaat 
intelligentie of “functie” 
niet verloren



Werkgelegenheid Robots, automatisering, 
AI: duur in aankoop maar 
wordt niet ziek. Geen 
beschermende 
wetgeving nodig. 

Inzetten op STEM of 
creativiteit in onderwijs?





— John Smith, Manager of Multimedia and Vision at IBM Research

“It’s easy for AI to come up 
with something novel just 
randomly. But it’s very hard to 
come up with something that 
is novel and unexpected and 
useful.” 



— Jason Toy, CEO, Somatic 

“Can we take what humans 
think is beautiful and creative 
and try to put that into an 
algorithm? I don't think it's 
going to be possible for quite 
a while.” 



Creatief zijn… 
niet noodzakelijk 
nieuw of kunstzinnig



- ik

Mensen blijven uniek omdat ze doodgaan. 
Omdat ze plannen. Omdat ze weten dat alles eindig is. 

Daarin zullen ze altijd het verschil maken. 
Misschien hebben ze net daarom AI bedacht, om die 

“gebreken” te overbruggen.  

Om niet meer eindig te zijn.


