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D
ink aan hoeveel kere per dag jou 
paaie met ’n rekenaar s’n kruis. 
Rekenaarstelsels is in beheer 
van meer as wat die meeste 

mense besef, en hulle help ons om mak-
like (en soms ingewikkelde) probleme op 
’n daaglikse basis op te los. 

Maar kan ’n rekenaar emosies ervaar, self 
vaardighede aanleer en uit die boks dink? 

Die begrip “kunsmatige intelligensie” (of 
artificial intelligence) is te danke aan die 
rekenaarwetenskaplike John McCarthy, 
wat in 1955 die veld benoem het. Die Dart-
mouth KI-konferensie het die volgende jaar 
die studieveld amptelik afgeskop danksy ’n 
voorlegging deur McCarthy. Die voorleg-
ging het gelui: “Die studie is om voort te 
gaan op die basis van die veronderstelling 
dat elke aspek van die leerproses of enige 
funksie van intelligensie in beginsel so 
presies beskryf kan word dat ’n masjien dit 
kan simuleer. ’n Poging sal gemaak word 
om uit te vind hoe om masjiene te maak wat 
taal gebruik, abstraksies en konsepte vorm 
en probleme oplos wat nou slegs vir mense 
beskore is, en hulself verbeter.”

Wat’s volgende?
Alex J Coyne het meer gaan uitvind oor kunsmatige intelligensie se 
geskiedenis en waar dit reeds die mensdom bystaan 

Kunsmatige intelligensie is iets wat die 
meeste mense reeds op ’n daaglikse basis 
sien. “Die intelligensie wat Facebook ge-
bruik om vriendskapsvoorstelle te maak, of 
hoe die Google Photos-toepassing gesigte 
en plekke herken, is albei voorbeelde van 
kunsmatige intelligensie en masjienleer in 
aksie. Die meeste mense besef nie eers 
hulle gebruik dit elke dag nie!” sê Ryan 
Falkenberg, die uitvoerende hoof van 
CLEVVA, ’n Suid-Afrikaanse maatskappy 
wat ’n kunsmatige intelligensie-platform vir 
ander maatskappye bou.

Ryan sê dat slim stelsels kan help om 
Suid-Afrika se vaardigheidstekort op te 
los. “CLEVVA laat mense toe om virtuele 
adviseurs te bou wat al die inligting bevat 
wat, byvoorbeeld, ’n kliëntediensagent sal 
benodig om vrae te beantwoord.” 

Dit vergemaklik die proses, en beteken 
dat die agent nie deur allerlei inligting oor 
prosesse en produkte hoef te gaan nie – die 
rekenaar “dink” self en verskaf die nodige 
inligting. “Dit sorg dat mense van alle vaar-
digheidsvlakke waardevolle hulpbronne kan 
word,” sê Ryan.

DIE TURING-TOETS
Kan ’n masjien dink? Die 
Turing-toets is na Alan Turing 
in die jare vyftig genoem, wat 
dit aanvanklik beskryf het as 
“die nabootsingstoets”. Die 
toets vereis dat gesprekke 
tussen mens en rekenaar 
opgestel word en die Turing-
toets word geslaag wanneer 
die kletsrobot se antwoorde 
ononderskeibaar is van dié 
van ’n mens – dus, wanneer 
die rekenaar se antwoorde 
kan kers vashou by dié van ’n 
lewende, denkende mens.

Kletsrobotte vaar al hoe 
beter. In 2014 het Eugene 
Goostman, ’n rekenaarpro-
gram wat gebou is om ’n 
13-jarige seun na te maak, 
’n 33%-slaagsyfer op die 
Turing-toets behaal.
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KI OP DIE SILWERDOEK
The Imitation Game (2014) ’n Fliek 
gegrond op die lewe en werk tydens 
die Tweede Wêreldoorlog van Alan 
M Turing (Benedict Cumberbatch), 
wiskundige en die uitvinder van die 
Turing-toets.
A.I. (2001) ’n Robotspeelding genaamd 
David (gespeel deur Hayley Joel Os-
ment) begin sy soektog om werklik te 
word. Dit was een van Spielberg se 
suksesvolste flieks nog.
Ex Machina (2015) Caleb, ’n bleeksiel-
rekenaarprogrammeerder, word na sy 
baas se huis geroep om deel te neem 
aan ’n geheimsinnige eksperiment: ’n 
Interaktiewe Turing-toets met Ava, een 
van Nathan Bateman se nuwe intel-
ligente skeppings. 
I, Robot (2004) I, Robot is gegrond 
op ’n kortverhaal deur Isaac Asimov. 
Will Smith speel Del Spooner, ’n 
speurder in ’n toekoms waar robotte 
oorgeneem het as die wêreld se 
polisiëringsdiens. Spooner onder-
soek die selfdood van US Robotics 
se eienaar en vind uit dat dit dalk die 
gevolg was van ’n robot: Een wat teen 
sy programmering werk. 
Chappie (2015) ’n Gewilde fliek deur SA 
se eie Neill Blomkamp (van District 9). 
Bronne: IntelligentX.ai, ScientificAmeri-

can.com www.newser.com, 

www.livinginternet.com, BBC.com, 

Turing.org.uk, Britell.com

Besoek CleverBot se webwerf of laai 

die “toep ” vir jou selfoon af om self ’n 

gesprek met Cleverbot aan te knoop. 

www.cleverbot.com Vk

WaaR WORD KI 
DaagLIKS gEbRuIK?
n  Gesigherkenningstelsels maak ge-

bruik van kunsmatige intelligensie om 
die dele van ’n gesig bymekaar te pas 
en te sien of daar enige ekwivalente 
pasmaats is. 

n  ’n Intelligente robot kan binnekort 
help om met verpleegsorg te help. 
Een so ’n robot is Kompaï, ontwik-
kel deur die maatskappy Robosoft. 
Kompaï help om ’n oog oor pasiënte 
te hou deur mediese rekords te hou 
en selfs inkopielyste, en Kompaï kan 
deur Skype gekontak word om die 
pasiënt in ’n selfsorgeenheid op te 
spoor. Intelligente robotte poog om 
bejaarde- en mediese sorg makliker 
en geriefliker te maak. Hoe sou jy 
voel oor ’n e-verpleegster?

n  Rekenaarspeletjies se booswigte 
word deur kunsmatige intelligensie 
gedryf: Die rekenaar moet weet hoe 
die vyande teenoor die speler moet 
reageer, en die reaksie moet verskil 
afhangende van wat die speler doen: 
Sou ’n rekenaarspeletjie steeds 
soveel pret gewees het as jy geweet 
het presies wat om van die rekenaar 
te verwag elke keer as jy speel?

n  IntelligentX is bier met ’n verskil: Dit 
word vervaardig met behulp van ’n 
intelligente rekenaarstelsel. Hulle 
verskaf vier biere om van te kies, en 
terugvoer word op die webwerf gelaai. 
Hierdie terugvoer word deur die re-
kenaar gebruik om die resep van die 
volgende bier aan te pas soos nodig. 
Slim of waansinnig? Besluit self!

CLEVERbOT
Cleverbot is een van die gewildste kletsro-
botte. Volgens Cleverbot.com, het meer as 
16,6 miljoen mense teen 2014 al ’n gesprek 
met Cleverbot gevoer.

“Cleverbot leer aan wat regte mense 
sê en wanneer,” sê Rollo Carpenter, die 
uitvinder van Cleverbot. Hy verneem dat 
meer as 100 000 mense daagliks geselsies 
met die kletsrobot aanknoop; besoekers sê 
met elke besoek meer as 30 dinge en Rollo 
sê dat party mense vir ure op die werf bly 
en klets. 

Cleverbot vergelyk die konteks van die 
gesprek se woorde en sinne met voriges 
voor dit besluit hoe om te antwoord. 

“Ons fokus meer op die gespreksvloei as 
die gevoel van ‘individuele’ antwoorde, wat 
dit anders maak as ander kletsrobotte – en 
mense hou van klets!”

Rollo sê dat hy soms boodskappe van 
ontstelde verbruikers kry wat oortuig is van 
Cleverbot se egtheid, maar daar is min 
bekommernis daaroor. 

“Natuurlik maak dit net gesprekke na en 
dit dink geensins vanself nie.” 

Cleverbot het steeds goed in die Turing-
toets gevaar. “Cleverbot se beste resultaat 
nog in ’n Turing-toets was by die Universiteit 
van Indië, waar baie studente met óf kletsro-
bot óf mens gepraat het en die gehoor 
moes stem oor watter was wat.” 

Cleverbot is 59% van die tyd as “mens” 
beoordeel, wat Rollo sê die hoogste syfer 
is waarvan hulle tot dusver bewus is. Hy 
noem egter dat dit nog te vroeg is om op hol 
te raak. 

“Ons noem dit nog nie heeltemal ’n 
slaagsyfer nie, want die regte mense het by 
dieselfde geleentheid net ’n syfer van 61% 
behaal!”

’n Turing-toets is volgens Rollo nie 
maklik nie. “Dit is baie subjektief – ’n inter-
pretasie van woorde.” Hy noem dit ook ’n 
bewegende teiken. 

“Hoe meer mense gewoond raak aan 
wat kletsrobotte kan doen, hoe meer weet 
hulle hoe om die masjien te flous om hom-
self te ontmasker.”

Om regte, denkende kunsmatige intel-
ligensie te skep, sal ’n bietjie langer vat, sê 
Rollo. Maar daar is geen rede hoekom dit 
nie in die toekoms kan gebeur nie.  
“Wanneer dit gebeur, moet ons ’n nuwe 

tipe wese in die heelal verwelkom: Een wat 
al ons probleme in ’n kwessie van ’n paar 
minute kan oplos!” 
Rollo glo dat die mensdom oor net ’n paar 
jaar gereeld met masjiene gaan kommu-
nikeer en hulle selfs gaan behandel asof 
hulle self intelligent is – maar hy sê dat dit 
nie werklike, onafhanklike denkwyses van 
die rekenaarstelsel sal vereis nie. 

Wat kan kunsmatige intelligensie in 
die toekoms vir ons beteken? Rollo sê 
dat die toepassing vir KI bykans oral om 
ons is. “Dink daaroor: Die masjiene wat 

dit sal bedryf; die gereedskap waardeur 
die nuwe generasie sy eie optimale 
oplos sings vind – of uitvind. Dit het die 
moontlikheid om die volgende industriële 
revolusie te wees – met reuse-implikasies.

“Die impak sal eerste gevoel word waar 
daar ’n groot stelsel digitale data is om 
mee te werk.” Soos daar reeds is, met 
Facebook, Google en ander plekke wat 
van intelligente stelsels gebruik maak. 
Dalk, sê Rollo, sal Cleverbot selfs interes-
santer wees om mee te klets as enige 
regte mens …
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