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3 Gradaties en vormen van AI 
Artificiële intelligentie komt in diverse gradaties en vormen voor. Hierna worden de meest 
voorkomende toegelicht. 

3.1 Gradaties en types 
Hierna volgen enkele gradaties die in de literatuur worden gehanteerd. 

Sommige auteurs hanteren drie niveau’s: 

 Niveau 1: Automatisering. Het eerste niveau, de heel ‘zwakke’ AI, heeft te maken met het 
automatiseren en het sneller en accurater uitvoeren van routinetaken. Ook de elementaire 
vormen van data mining zou men hieronder kunnen thuisbrengen. Het gaat hier over het 
systematisch doorzoeken van diverse databestanden, vaak ook in diverse vormen, om, waar 
mogelijk, patronen en verbanden te distilleren. De volgende stap (waar al meer intelligentie 
voor nodig is) behelst dan het maken van voorspellingsmodellen op basis van die patronen 
en verbanden. 

 Niveau 2: Intelligentie. Het tweede niveau is het verrijken van typisch menselijke activiteiten 
(augmentation). AI-systemen zorgen voor een betere interactie met mensen die de 
apparaten of computers gebruiken. Ze zorgen vooral voor betere analyses en voorspellingen 
en doen dit op basis van nieuw binnengekomen informatie. Dit is machine learning in de 
meest eenvoudige vorm. Op een wat hogere trap wordt informatie niet alleen opgeslagen, 
ze wordt ook gebruikt om als het ware de instructies zelf te wijzigen. Dat is wat men de 
zelflerende capaciteit van een systeem noemt. Aan de informatie wordt een laag intelligentie 
toegevoegd. Machines passen dus niet meer slaafs de instructies toe die ze in het begin 
hebben gekregen. Echte artificiële intelligentie is in staat om op basis van zelflerende 
algoritmes autonoom beslissingen te nemen of beslissingen te wijzigen of alternatieven te 
tonen. De wetenschap bestudeert thans de mogelijkheden om ‘echte’ intelligentie na te 
bootsen, maar heeft op dat vlak nog een lange weg te gaan. De beschikking over 
(kwalitatieve) data is essentieel voor  artificiële intelligentie. Zelflerende systemen zonder 
voldoende achterliggende en dynamische data zijn tot mislukken gedoemd. Gekoppeld aan 
de sterk toegenomen rekenkracht en de gigantische opslagcapaciteiten in de cloud maakt 
dat de mogelijkheden van artificiële intelligentie nu veel groter zijn dan enkele decennia 
geleden. Een verdere stap op de ladder is cognitive computing waarbij men probeert een 
computer uit te rusten met de mogelijkheden om te reageren ‘zoals’ een menselijk brein dat 
zou doen. Er worden zogenaamde neurale netwerken gebruikt met meerdere lagen waarop 
de neuronen zich kunnen bevinden, een beetje naar analogie met de manier waarop de 
neuronen in onze hersenen geschikt zijn en elkaar signalen doorgeven.  

 Niveau 3: Superintelligentie. Een derde niveau van AI is dat van de amplificatie. Het betreft 
dan het volledig autonoom beslissen door machines op een veel breder niveau en de volledig 
zelfstandige organisatie van werkzaamheden. Men streeft ernaar het menselijk brein te 
imiteren (en niet alleen voor specifieke toepassingen, zoals bij cognitive computing) en de 
menselijke capaciteiten zelf op een hoger niveau te brengen. Niet meer alleen zelf leren en 
nieuwe instructies ontwerpen, maar bovendien een soort menselijke creativiteit ontwikkelen. 
Het ultieme is hier (maar voorlig is dit nog toekomstmuziek) dat een machine of een systeem 
van machines als het ware zelf een AI-systeem kan ontwerpen. Zo een machine zou 
paradoxaal dan allicht de laatste machine zijn die door de mens zelf is uitgedacht, omdat 
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vanaf dan de machines het als het ware ‘overnemen’. Om het kort te stellen: op niveau 2 
worden computers even slim als de mens en snellere uitvoerders voor welbepaalde 
voorgeschreven opdrachten. Op niveau 3 zou theoretisch de computer slimmer en creatiever 
en bewuster worden dan de mens, en bovendien voor algemene opdrachten. Dit is echter 
voorlopig nog sciencefiction. 

Andere auteurs hebben het over weak en strong AI. Hiermee wordt een grof onderscheid gemaakt 
in AI op basis van capaciteiten. Men deelt AI dan in in twee soorten. 

 Weak of narrow AI. Deze vorm kan heel goed zijn in het oplossen van een specifiek probleem 
en is geprogrammeerd om te functioneren binnen een smalle bandbreedte. Maar zo’n 
systeem kan buiten dit domein vrij weinig. Vandaar de term ‘narrow’: het systeem kan 
‘slechts’ binnen een specifiek domein functioneren. Een goed voorbeeld is Deepblue II, een 
rule-based AI-systeem van IBM dat in 1997 de beste schaker van die tijd, Kasparov, 
versloeg. Deze computer kan in korte tijd alle mogelijke miljoenen zetten berekenen en de 
beste uitkiezen door ze te vergelijken. Die vaardigheid overstijgt de cognitieve vermogens 
van mensen. Alle AI-systemen zijn vandaag de dag nog ‘narrow’.  

 Strong of deep AI. Hieronder vallen systemen die beter kunnen omgaan met onverwachte 
situaties. Ze lijken niet alleen intelligent, maar bezitten daadwerkelijk een soort intelligentie 
die wij zouden kwalificeren als ‘menselijk’. Een voorbeeld van strong AI is Artificial General 
Intelligence (AGI). Een AGI systeem is in principe in staat elke intellectuele taak uit te voeren 
die de mens ook kan uitvoeren. Wanneer AGI tot volledige wasdom komt, zal het systeem 
in staat zijn om complexe ideeën te begrijpen door abstract en logisch te denken. Het 
moment waarop een AGI de menselijke intelligentie evenaart en vervolgens overstijgt, wordt 
ook wel de singularity genoemd. 

Imec onderscheidt vier niveaus met almaar complexer gebruik van AI. 

 Niveau 1: helpen bij ingewikkelde beslissingen. In zijn meest bescheiden vorm ondersteunt 
artificiële intelligentie het menselijke beslissingsproces. Bijvoorbeeld: dokters helpen bij hun 
diagnoses door een grote dataverzameling zoals het menselijke genoom te analyseren. 

 Niveau 2: autonoom beslissen aan de rand van het IoT. AI-toepassingen zoals genomische 
analyse vragen om massaal veel rekenkracht. Daarom gebeuren die meestal in de cloud. 
Maar wat met AI-systemen die instantbeslissingen nemen – zoals zelfrijdende auto’s of 
fabrieksrobotten? Dan is een omweg naar verafgelegen servers geen optie. In dat geval is 
er nood aan IoT-sensors die voorzien zijn van geoptimaliseerde hardware en algoritmes. 
Hier gaan rekenkracht en energiezuinigheid hand in hand om een intelligent web doorheen 
onze omgeving te weven. 

 Niveau 3: autonoom onderhandelen met andere systemen. Eenmaal AI-systemen onze 
wereld bevolken, komen ze elkaar vroeg of laat tegen. Ze moeten met elkaar kunnen ‘praten’ 
en samenwerken – zonder hulp van een centrale instantie. Een typisch voorbeeld van zo’n 
multi-agent system is een vloot van autonome voertuigen die voortdurend informatie delen 
met elkaar en met de weginfrastructuur. 

 Niveau 4: naadloos communiceren met mensen. Computers met elkaar laten praten is een 
opgave. Maar ze vloeiend met mensen laten communiceren en samenwerken, is nog veel 
moeilijker, mede omdat computers ook contextuele informatie – zoals sociaal gedrag en 
culturele achtergrond – moeten detecteren en interpreteren. Sinds de beroemde test van 
Alan Turing in 1950 is dit het AI-niveau dat het meest tot de verbeelding spreekt. Er is 
ondertussen al veel vooruitgang geboekt. Toch blijft er nog een lange weg te gaan. 
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Kaplan en Haenlein17 stellen dat AI geen monolitische term is maar op genuanceerde wijze moet 
benaderd worden: ofwel vanuit een evolutionaire invalshoek (narrow intelligence, general 
intelligence en super intelligence) ofwel door te focussen op de divers types van AI-systemen: 

 Analytische AI heeft enkel eigenschappen die consistent zijn met cognitieve intelligentie, 
genereert een cognitieve voorstelling van de wereld en gebruikt leren op basis van vorige 
ervaringen om toekomstige beslissingen te beïnvloeden. De meeste AI-systemen die 
tegenwoordig door bedrijven worden gebruikt, vallen onder deze groep. Voorbeelden zijn 
systemen die worden gebruikt voor fraudedetectie in financiële diensten, beeldherkenning of 
zelfrijdende auto's. 

 Mens-geïnspireerde AI bevat aspecten van cognitieve en emotionele intelligentie. Dergelijke 
systemen kunnen, bovenop cognitieve elementen, menselijke emoties begrijpen en deze 
meenemen in hun besluitvorming. Affectiva, een AI-bedrijf opgericht door MIT, gebruikt 
geavanceerde visiesystemen om emoties zoals vreugde, verrassing en woede te herkennen 
op hetzelfde niveau (en vaak beter) als mensen. Bedrijven kunnen dergelijke systemen 
gebruiken om emoties te herkennen tijdens klantinteracties of bij het werven van nieuwe 
medewerkers.   

 Vermenselijkte AI toont kenmerken van alle soorten intelligentie (d.w.z. cognitieve, 
emotionele en sociaal-culturele intelligentie). Dergelijke systemen, die zelfbewust kunnen 
zijn in hun interacties met anderen, zijn nog niet beschikbaar. Hoewel er vooruitgang is 
geboekt bij het herkennen en nabootsen van menselijke activiteiten, is het bouwen van AI-
systemen die de werkelijkheid effectief op een menselijke manier ervaren een project voor 
de (potentieel verre) toekomst. 

Hieronder worden enkele voorbeelden van deze systemen geïllustreerd. 

 
17  Kaplan, A., Haenlein, M. Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, 

and implications of artificial intelligence, Business Horizons, Volume 62, Issue 1, January–February 2019, 
Pages 15-25  



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
38 

 

 

 

 

 
Een studie van het Europees Parlement18 benadert AI vanuit de chronologie van de 
ontwikkelingen. Er worden drie golven onderscheiden: 

 De eerste golf van vroege AI-technieken staat bekend als ‘symbolische AI’ of 
expertsystemen. Zij zijn gebaseerd op precieze door mensen voorgeschreven (‘rule-based’) 
procedures (algoritmen) die een computer stapsgewijze volgt om op een intelligente wijze te 
kunnen reageren op een gegeven situatie. Symbolische AI functioneert het best in een 
beperkte omgeving die doorheen de tijd weinig of niet aan verandering onderhevig is, met 
strikte commando’s en met variabelen die  ondubbelzinning en kwantificeerbaar zijn. 

 De tweede golf van AI omvat meer recente datagedreven benaderingen die zich de laatste 
twee decennia snel hebben ontwikkeld en in ruime mate verantwoordelijk zijn voor de huidige 
(her)opleving van AI. Deze toepassingen automatiseren het leerproces van algoritmen. 
Artificiële neurale netwerken zijn geïnspireerd door het functioneren van het brein. Inputs 
worden vertaald in signalen die door een netwerk van artificiële neuronen passeren teneinde 
outputs te genereren die geïnterpreteerd worden als antwoorden op de inputs. Hoe meer 
neuronen en lagen worden toegevoegd, hoe complexere problemen kunnen worden 
aangepakt. Machine Learning en Deep Learning zijn toepassingen van deze golf van AI. 

 Een derde golf van AI refereert naar speculatieve mogelijke toekomstige ontwikkelingen van 
AI. Terwijl de eerste en de tweede golf van AI-toepassingen bekend staan als ‘weak’ of 
‘narrow’ AI in de zin dat zij zich intelligent gedragen in specifieke situaties of opdrachten, 
verwijst ‘strong’ of ‘general’ AI naar algoritmen die intelligentie vertonen in een ruime 
contextwaaier of probleemsituaties. Dergelijke ‘algemene’ AI is met de huidige technologie 
niet mogelijk en veronderstelt een geavanceerde paradigmashift op het vlak intellectuele 

 
18  Boucher,P., European Parliamentary Research Service, Artificial intelligence: How does it work, why does it 

matter, and what can we do about it?, Study – Panel fort he future of Science and Technology, June 2020. 
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capaciteit. Er zijn reeds benaderingen overwogen zoals op het vlak van geavanceerde 
evolutionaire methoden, kwantum computing en breinnabootsingen. Andere vormen van 
futuristische AI zoals zelfverklarende en contextuele AI kunnen bescheiden lijken qua 
ambitieniveau, maar hun potentiële impact mag niet onderschat worden. 

Een andere eenvoudige manier om AI te typeren, is volgende onderverdeling: 

 Software: virtuele assistenten, software voor beeldanalyse, zoekmachines, spraak- en 
gezichtsherkenningssystemen. 

 "Embodied" AI: robots, zelfrijdende auto's, drones, Internet of Things. 

Nog een gehanteerde typering gebeurt op basis van onderscheid tussen kennis- en datagedreven 
AI: 

 Kennisgedreven AI is gebaseerd op kennis en deductief, en maakt gebruik van logische en 
mathematische modellen. 

 Datagedreven AI is gebaseerd op data en inductief, en maakt gebruik van neurale netwerken 
die leiden tot machine learning. Vooral de datagebaseerde benadering neemt vandaag een 
hoge vlucht omdat steeds meer data worden vergaard en beschikbaar gemaakt. 

Hierbij aansluitend en tot slot, wordt nogmaals benadrukt dat praktisch alle AI-systemen op dit 
ogenblik ’narrow’ zijn. Er is dus nog lang geen sprake van artificieel gecreëerde menselijke 
intelligentie. Het gaat eerder om computertools waarmee de output van menselijke intelligentie 
wordt geïmiteerd (en steeds vaker overtroffen). Bij artificial narrow intelligence (ANI) is het 
werkingsdomein beperkt en dus makkelijker behapbaar voor de huidige generatie AI-algoritmes. 
Intussen zijn er veel gesofisticeerde ANI-algoritmes beschikbaar bv. voor medische diagnose van 
tumoren, het bepalen van strafmaten voor misdadigers, het autonoom redigeren van artikels over 
sportwedstrijden of het bepalen van een citizen score (cf. het Social Credit system van de Chinese 
overheid dat vanaf 2020 verplicht werd).19 Wat vandaag AI wordt genoemd, is eigenlijk Machine 
Learning, een zeer gesofisticeerde manier om aan data-analyse te doen. 

3.2 Vormen 
 Rule-based AI-systemen. Zulke systemen functioneren door het opvolgen van vooraf 

bedachte regels, zoals het commando: als A gebeurt, doe dan B. Hoe complexer de situatie, 
hoe meer mogelijke situaties en reacties er zijn waarmee de computer te maken kan krijgen. 
Het ideaal is uiteraard een AI-systeem dat de wereld om zich heen begrijpt en dat niet regel 
voor regel moet worden geprogrammeerd. Rule-based AI behoort inmiddels bij de ‘klassieke’ 
kunstmatige intelligentie.   

 Machine learning. Machine learning is een toepassing van artificiële intelligentie die 
gebaseerd is op statistische technieken, waardoor informaticasystemen automatisch iets 
kunnen “leren” uit data en door ervaring beter kunnen worden, zonder dat ze daar expliciet 
voor geprogrammeerd zijn. Bij machine learning wordt het proces van het menselijk brein 
nagebootst in een computer via neurale netwerken. Bij machine learning bestaat een neuraal 
netwerk uit een aantal kunstmatige neuronen die ‘aan’ of ‘uit’ staan, afhankelijk van de 
signalen die ze binnen krijgen van hun buren. Als er veel signaal binnenkomt, gaan ze ‘aan’ 
en geven ze een signaal door naar hun buren. Een aantal ‘invoerneuronen’ ontvangt het 

 
19  De Win, P. Ben ik een bot? Opmars van AI-toepassingen zoals chatbots in de communicatiesector, Ad Rem, 

Tijdschrift voor zakelijke communicatie. Themanummer: Artificiële Intelligentie, 2019/6. 
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signaal direct van de data, bijvoorbeeld een plaatje met de afbeelding van een hond. 
Neuronen die hun informatie van de pixels van het plaatje ontvangen, worden actief en 
activeren hun buren enz. Diep in het neurale netwerk bevinden zich ‘uitleesneuronen’, die 
actief worden en aangeven of er een hond in het plaatje aanwezig is. Om neurale netwerken 
te trainen, zijn er heel veel data nodig. Een klassiek algoritme bestaat uit regeltjes die 
opeenvolgend worden uitgevoerd. Een neuraalnetwerkalgoritme bestaat uit signalen tussen 
neuronen om patronen te herkennen in data. Een belangrijk verschil is dat een klassiek 
algoritme moet geschreven worden door mensen, terwijl een neuraal algoritme zijn eigen 
programma kan aanpassen door van data te leren. Het is m.a.w. een soort van leeralgoritme 
dat zichzelf continu aanpast aan de hand van data. De zelflerende systemen worden met 
data gevoed en weten vervolgens zelf inzichten te genereren en voorspellingen te doen. Met 
machine learning is men in staat patronen te herkennen in grote hoeveelheden data en deze 
kennis toe te passen op nieuwe data, zonder dat het systeem expliciet geprogrammeerd 
wordt om iets te doen. De kwaliteit van de data is daarbij van groot belang: er moet over 
gewaakt worden dat de data die verzameld worden, aansluiten bij het probleem dat moet 
opgelost worden. Voedt men het systeem met onjuiste data, dan zal het resultaat ook 
navenant zijn. Alpha Go, een AI-programma ontwikkeld door DeepMind voor het spel Go, 
heeft het spel Go geleerd door dertig miljoen spelbewegingen uit historische toernooidata te 
halen en het spel vervolgens miljoenen keren tegen zichzelf te spelen. Het systeem leerde 
uit en van zichzelf, eerst van voorbeelden en toen door zichzelf te spelen. AlphaGo is dus 
niet regel voor regel en mogelijke zet voor mogelijke zet geprogrammeerd, het heeft zelf 
uitgevonden wat de beste wijze was om te spelen. AlphaGo ontdekte daarbij een zet die niet 
eerder door mensen was gedaan en verrijkte daardoor het spel.  

 Deep learning. Machine learning-algoritmen die aan zeer intellectuele uitdagingen kunnen 
voldoen, maken gebruik van neurale netwerken met ‘diepere’ lagen. In elke laag wordt door 
middel van recursieve leeralgoritmes trapsgewijs geleerd. Deep learning is een onderdeel 
van machine learning. Een deep learning-systeem moet echter niet gevoed worden met 
algoritmes, maar kan zichzelf algoritmes aanleren. Het vangt iets op, denkt erover na en trekt 
er dan conclusies uit. Deep learning gebruikt verschillende lagen van zogenaamde 
kunstmatige neurale netwerken, waarvan de werking losjes is geïnspireerd op de 
hersencellen van levende wezens (zie hierboven). Doordat de lagen van deze neurale 
netwerken samenwerken, wordt het systeem steeds slimmer. Een neuraal netwerk kan niet 
worden geprogrammeerd om een bepaalde taak stap voor stap uit te voeren, maar leert door 
het zien van voorbeelden. Elke laagt draagt bij aan een betere patroonherkenning. De ene 
laag herkent bijvoorbeeld randen, een andere herkent kleuren, weer een andere herkent 
bewegingen. Diepere lagen herkennen de meest concrete kenmerken, ondiepere lagen 
herkennen abstractere kenmerken. Samen zorgen al die lagen dan voor een betrouwbaar 
beeld van hetgeen de robot of computer zou moeten herkennen zonder het van tevoren 
‘ingeprogrammeerd’ te hebben gekregen. Het netwerk wordt getraind met heel veel 
voorbeelden. Deep learning is dan ook een complexe vorm van machine learning. Zo worden 
er meerlaagse neurale netwerken en niet-lineaire transformaties gebruikt. Anders gezegd: 
deep learning bestaat uit algoritmen die het mogelijk maken om computers te trainen door 
blootstelling van meerlaagse neurale netwerken aan enorme hoeveelheden data (Big Data). 

 Supervised learning. Bij deze vorm is van tevoren bekend wat de juiste uitkomst is en leert 
men het algoritme wat de relaties zijn tussen gegevens. De gebruikte gegevens zijn allemaal 
door mensen gelabeld. Supervised learning is een vorm van machine learning en kan 
omschreven worden als een trial-and-errorproces gebaseerd op gelabelde data. Het filteren 
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van spam uit e-mailberichten wordt bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door een grote database 
met voorbeeldberichten samen te stellen die allemaal het label ‘spam’ of ‘geen spam’ 
meekrijgen. De machine leert van voorbeelden, van ‘wel’ en ‘niet’. Het doel van supervised 
learning is het bouwen van een model dat voorspellingen doet op basis van gelabelde data. 
Men voedt het systeem met een bekende reeks invoergegevens en een bekende uitkomst 
op die invoergegevens. Vervolgens wordt het algoritme getraind om een model te maken dat 
goede voorspellingen kan doen bij de invoer van volledig nieuwe data. Een supervised 
learning-systeem kan worden getraind om telkens de voorbeelden in de database te 
doorlopen en aan de hand daarvan de criteria in het neurale netwerk te verbeteren, 
bijvoorbeeld om spraak te herkennen of spam te identificeren. 

 Unsupervised learning. Deze vorm gaat over het trainen van een netwerk door het te 
confronteren met een groot aantal voorbeelden, maar zonder te zeggen wat het moet 
zoeken. Een systeem van unsupervised learning zal zelf de structuur of relaties tussen 
verschillende data kunnen vinden door vergelijkbare voorbeelden te clusteren. Op deze wijze 
kan het systeem verborgen groepen, verbanden of patronen in de data opmerken. Deze 
vorm van AI kan dus zelf relaties leggen op basis van input. Die relaties zijn soms 
onwaarschijnlijk voor ons, maar soms ook niet. Men weet dus niet altijd met welke 
antwoorden het systeem zal komen, antwoorden die men mogelijk nooit op een andere 
manier had kunnen verkrijgen. Bij deze vorm van AI heeft men geen gelabelde data nodig. 
Men laat het systeem zelf een trend vinden in een berg data door de data te groeperen in 
subgroepen, ook clusters genoemd. Naast data heeft het systeem dus ook nood aan de 
hoeveelheid clusters die het moet maken. Bijvoorbeeld, als een bedrijf zijn klantenbestand 
wil opdelen om gerichte reclame te mailen, dan moet er aangegeven worden hoeveel 
klantgroepen of clusters men wil onderscheiden. Het algoritme analyseert vervolgens welke 
klanten de meeste overeenkomsten hebben en stopt hen vervolgens bij elkaar in dezelfde 
groep. 

 Semi-supervised learning. Vaak dient gewerkt te worden met een enorme ongelabelde 
dataset en een kleine subset met labels. Bijvoorbeeld medische beelden waarbij maar van 
een deel bekend is wat de uiteindelijke diagnose is. Er zijn machine-learningtechnieken die 
de gelabelde en ongelabelde data samen inzetten om een beter voorspellingsalgoritme te 
trainen. De kern van het idee is dat er met ongelabelde data toch al heel nuttige 
representaties kunnen verkregen worden die de onderliggende concepten van de data 
beschrijven. Die concepten, ook features genoemd, kunnen dan gebruikt worden om daarna 
de classifier te trainen met de veel kleinere gelabelde dataset. 

 Reinforcement learning. Dit is een vorm van machine learning die gebeurt aan de hand van 
feedback. Dit houdt in dat het systeem steeds een oplossing uitprobeert voor een probleem 
en dan de succesvolle strategieën volgt en de onsuccesvolle laat vallen. De succesvolle 
oplossingen worden waardevoller en opgeslagen voor de volgende keer dat dezelfde situatie 
zich voordoet. Het systeem leert dus van eerdere successen en tegenslagen. Fabrieksrobots 
die apparaten oppakken en in containers stoppen zijn hier een voorbeeld van. Deze robots 
onthouden of de bewegingen die ze maakten om het apparaat in de container te stoppen, 
succesvol waren of niet. Een ander voorbeeld is het AI-systeem Libratus dat ontworpen werd 
voor het pokerspel. Terwijl AlphaGo dertig miljoen zetten van menselijke spelers uit 
bestaande partijen analyseerde, leerde Libratus poker uit het niets, door met behulp van een 
algoritme het spel lukraak te spelen totdat er na maanden van training en miljarden 
pokerspellen een niveau was bereikt waarop het menselijke spelers kon uitdagen. Libratus 
leerde zichzelf een unieke manier van spelen aan. Het kon zich verbeteren door de regels 
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van het spel te analyseren in plaats van te proberen menselijke spelers te kopiëren. Daardoor 
kwam het op nieuwe speelwijzen om het tegenstanders moeilijk te maken. In een trial-and-
errormethode speelde het systeem telkens een spel tegen zichzelf en leerde van zichzelf, 
zijn menselijke trainers en met name van zijn fouten. 

 Recommendersystemen. Computers kunnen ook geprogrammeerd worden om ons gedrag 
te analyseren en ons te helpen met het nemen van beslissingen. Dergelijke 
recommendersystemen zij gebaseerd op het type algoritme dat aanbevelingen doet, zoals 
bijvoorbeeld op de websites of apps van Amazon, Bol, Netflix of Spotify. Deze algoritmen 
analyseren de interactiegeschiedenis van iemand met deze websites of apps. Wat heeft die 
persoon eerder gekocht, bekeken of beluisterd? Hoe heeft hij dat gewaardeerd? Hoeveel 
sterren gaf hij dat product? Keek hij de film helemaal uit? Aan de hand van het gedrag en 
andere metadata (leeftijd, woonplaats, geslacht,…) wordt iemand geprofileerd en vergeleken 
met andere personen of klanten. Zo wordt bijvoorbeeld een product aangeraden dat mensen 
die een gelijkenis vertonen, ook leuk vonden. 

 Expert systemen. Expert systems, kennissystemen of expertsystemen zijn technieken van 
AI die gebaseerd zijn op logica. Het simuleert het denkproces van een menselijke expert om 
complexe problemen binnen een specifiek domein op te lossen en dient daarom ook wel als 
beslissingsondersteuning. In tegenstelling met machine learning wordt er geen gebruik 
gemaakt van een zelflerend algoritme, maar van een algoritme op basis van reeds bekende 
expertise.  

  




