
DEEP DIVE AI: MOGELIJKHEDEN
VEILIG EN ETHISCHE TOEPASSING

Leon Kester



Deep dive AI



DRIE GOLVEN IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Deep dive AI

Redeneren
Automatiseren

Leren

BewustheidMens

Zelf

Cultuur

Ethiek
Wet



REDENEREN AUTOMATISEREN

Algoritmes om waar te nemen: informatie verwerking, object herkenning
Algoritmes om problemen op te lossen: control en besluitvorming

Ontwikkelingen: meer rekenkracht, efficientere algoritmes, betere samenwerking tussen systemen

Voordelen: snel, transparent

Nadelen: 
Niet goed om kunnen gaan met onverwachte en snel veranderende situaties
Moeilijk om complexe situaties te modelleren
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LEREN

Leren tijdens het gebruik (learning on the job) 
Inleren voor het gebruik (training)

Ontwikkelingen: sneller leren (snellere computers, efficiëntere algoritmes)
Voordelen: makkelijk toe te passen, goed om snel complexe problemen te modelleren
Nadelen: 

Erg traag voor complexe systems in complexe omgevingen
Moeilijk om te begrijpen hoe het werkt en waarom het werkt
Onvoorspelbaar en te misleiden
Niet goed omgaan met systeemfalen en onverwachte situaties
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UITDAGINGEN

Hoe kunnen we systemen maken die in samenwerking met mensen in complexe situaties, complexe 
doelen bereiken?

Veilig
Efficient
Ethisch gedrag binnen de wet
Kunnen zichzelf uitleggen (explainability, responsibility)
Validatie en verificatie

Het onderliggende probleem is: een explosie van het aantal mogelijke situaties en te nemen acties.
Way out: probeer niet a priori alle gedrag te specificeren of te leren maar laat het systeem zelf 
begrijpen hoe goed het werkt en begrijpen hoe het zichzelf aan kan passen aan de situatie 
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ZELF-BEWUSTHEID

Kunnen waarnemen van zichzelf
Hoe nuttig zijn mijn sensoren, rekenkracht, communicatie en actuatoren?
Hoe goed ben ik in staat mijn doelen te bereiken door te redeneren en door wat ik geleerd heb? 

Kunnen managen van zichzelf
Nu dat ik mijzelf begrijp hoe kan ik mij kan aanpassen aan de nieuwe situatie?

Voordelen
Snel aanpassen aan fouten en onvoorziene snel veranderende situaties
Redeneren met onzekerheid en actie ondernemen om effecten ervan te minimaliseren
Uitleggen wat ze doen en waarom ze iets doen (aan mensen en aan andere machines)
Doelgericht redeneren over veilig en ethisch gedrag.
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Sensor management

Intelligent autonomous system

AI ALS INTELLIGENT 
AUTONOOM SYSTEEM
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VOOR ARTIFICIAL 
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DE TOEKOMST

Hoe houden we controle??
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VRAGEN?
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