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Zwakke en sterke AI
• Zwakke AI
• Vermogen om één specifiek taak uit te voeren
• Siri die vragen van een gebruiker beantwoorden
• Sterke AI
• Kan een reeks van functies uitvoeren
• Is onafhankelijker dan zwakke AI en kan leren en zich aanpassen aan verschillende situaties
• Geen duidelijke voorbeeld, omdat veel kunstmatige intelligentiesystemen zijn sterk op het ene gebied en zwak op het
andere
• AlphaGo heeft een sterke AI als het gaat om het spelen van go, maar omdat het geen andere taken kan uitvoeren, zoals
het schrijven van een boek, is het niet echt een sterke AI

• Computers die kunnen schaken
• Zelfrijdende auto's

Toepassingen
van
kunstmatige
intelligentie

• Financiële sector
• Ongebruikelijk gebruik van bankkaarten en
grote stortingen op rekeningen te detecteren
• Gebruikt om de handel te helpen stroomlijnen
en vergemakkelijken (door vraag, aanbod en
prijsvorming van effecten beter in te schatten)
• Gezondheidszorg sector
• Röntgenscans van patiënten te evalueren
• Het doseren van medicijnen en verschillende
behandelingen bij patiënten,
• Chirurgische procedures in de operatiekamer

Natural Language Processing (NLP)

Belangrijkste
componenten
van kunstmatige
intelligentie

• In staat menselijke taal en spraak te interpreteren, te
herkennen en te produceren
• Doel: interactie met machines mogelijk te maken om
menselijke taal in een context te begrijpen en logische
antwoorden te produceren

Spraakherkenning
• De computer kan ons horen en een aantal reacties geven,
zoals het vertalen van onze woorden in tekst (Google
stemherkenning)

Computer vision
• In staat visuele gegevens te identificeren, verwerken en
interpreteren
• Toepassing: in gezondheidszorg sector om sneller diagnoses
te stellen bij patiënten

Hoe kan deze misvatting
worden weerlegd?
• "Zullen robots de mens vervangen?"
• https://www.youtube.com/watch?v=f2aocK
WrPG8&t=85s&pp=sAQB
• AI is nog niet ver genoeg om volledig
afhankelijk van de mens te zijn
• Leidt naar een andere vorm van werken
• Heeft nog steeds toezichthouders nodig en laat
zien dat kunstmatige intelligentie niet kan
uitbreken en gevaarlijk is (niet zoals in films)

Conclusie
• Dus waar komt dit idee van AI in
plaats van mensen vandaan?
• Weinig kennis over AI
• Uit films of boeken negatieve ideeën
verweven
• Het moet worden gezien als AI en
mensen, omdat het de bedoeling is
efficiënter en optimaler te werken, niet
om mensen te vervangen

