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wekkend gedrag. We zijn op de hoogte van vele negatieve 'deugden' van zo'n aanpak: het is een onverklaarde
verklaring en dus al filosofisch in de kiem gesmoord.
Bovendien zijn de biologische theorieen, waaruit wij
de 'juiste' beperkingen m.b.t. verklaring proberen te
destilleren, even zo feilbaar als ieder andere empirische theorie. En hoewel dergelijke evolutionair biologische theorieen geschikte informatie zouden kunnen
opleveren over voorwaarden waaronder soorten overleven en zich ontwikkelen, kunnen we er niet van uit
gaan dat dit soort bruikbare informatie ook maar iets
van doen heeft met waarheid of coherentie. Zelfs de
suggestie dat waarheid en/of coherentie een significante overlevingswaarde heeft, heeft de onmiskenbare
geur van een vooraf bepaald, goed-geordend teleologischmysterie. (Want is het niet immers even waar dat
de waarheid, hoe die er ook uit moge zien, even zo goed
tot de dood als tot overleving kan leiden?) Bovendien is
zo'n interpretatie van biologische evolutie erg moeilijk te onderscheiden van creationisme.
De tweede van mijn weinig wereldschokkende opmerkingen betreft de speciale plaats van psychologische verklaring. Wanneer je zegt dat de conceptuele
ruimte van dergelijke verklaringen bepaald wordt door
hetkarakterende context van de beschrijvingen van de
explananda, dan zeg je niets meer dan dat sommige
gebeurtenissen 'juist' beschreven kunnen worden
(t.a.v. wat we willen weten) en dus juist verklaard
kunnen worden in die contexten die wij identificeren
met het mentale en, in het bijzonder, zijn eigen speciale kenmerk, d.w.z. intentionaliteit. Maar wat zijn dan
die contexten en wat is dan de maatstaf voor geschiktheid? Wat kunnen we zeggen over die 'dasein'-achtige
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ciale belang van het antwoord. Het is van meer dan
academisch belang dat wij helder leren denken over de
feitelijke cognitieve vermogens van computers, want
ze warden nu gei:ntroduceerd in een verscheidenheid
van gevoelige sociale roll en waarin hun vermogens tot
het uiterste op de proef gesteld zullen worden. Op veel
verschillende gebieden staan we op het punt onszelf
afhankelijk te maken van die cognitieve vermogens.
Het overschatten van hun talenten zou ons zeer duur
kunnen komen te staan.
Een van de belangrijkste uitvinders van de computer
was de grate Britse mathematicus, Alan Turing.1&_
was hij, dieals eerste bedacht (inzeer abstracte ter~
hoe een programmeerbaar computatie-mechanisme
ontworpen kon worden - wat we nu een universele
Turing-machine noemen. Alle programmeerbare
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computers die vandaag in gebruik zijn zijn in wezen
Turing-machines. Meer dan dertig jaar geleden, bij het
aanbreken van het computertijdperk, began Turing
een klassiek artikel 'Computing Machinery and Intelligence'1 met de woorden 'Ik stel voor dat wij ons
buigen over de vraag, "Kunnen machines denken?" maar hij vervolgde zijn betoogmet te stellen datdit een
slechte vraag was, een vraag die slechts leidt tot een
steriel de bat, en een gekibbel over definities, een vraag
die, zoals hij zei, 'te weinig betekenis heeft om een
bespreking waard te zijn'.
In plaats daarvan stelde hij een, in zijn ogen, veel
betere vraag, een vraag die krachtig te beantwoorden
en intui:tief bevredigend zou zijn-in ieder opzicht een
acceptabele vervanger voor de filosofische puzzel
waarmee hij begonnen was.
Eerst beschreef hij een soort conversatiespel, het
'Imitatie Spel', dat gespeeld wordt door een man, een
vrouw en een beoordelaar (van beiderlei kunne). De
man en de vrouw kunnen niet door de beoordelaar
ien warden, maar ze kunnen met de beoordelaar
municeren via teletype; het is de taak van de
beoordelaar om, na een tijdlang iedere deelnemer ondervraagd te hebben, te raden wie van de deelnemers
aanhet gesprek de man of de vrouw is. De man probeert
de beoordelaar ervan te overtuigen dat hij de vrouw is
(en de vrouw probeert de beoordelaar te overtuigen van
de waarheid), en de man wint als de beoordelaar de
verkeerde identificatie geeft. Met een beetje nadenken
zal, ongetwijfeld, iedereen ervan overtuigd zijn dat,
afgezien van gelukkige meevallers, het een slimmerik
moet zijn die de beoordelaar doet geloven dat hij de
vrouw was - ervan uitgaande dat de beoordelaar ook
slim is natuurlijk.
Stel nu, zei Turing, dat wij de man of vrouw vervangen door een computer en de beoordelaar de taak geven
om uit te maken wie het menselijke wezen is en wie de
computer. Turing beweerde dat iedere computer die
regelmatig of vaak een beoordelaar in het maken van
onderscheidingen, zoals in dit spel, voor de gek kan
houden, zonder meer intelligent zou zijn-een computer zou zijn die denkt. Welnu, het is belangrijk je te
realiseren dat falen op deze test niet opgevat wordt als
eentekenvangebrekaanintelligentie. Veelintelligente mensen immers zouden niet aan zo'n imitatiespel
willen of kunnen meedoen, en we zouden computers
oeten toestaan om eveneens van de gelegenheid af te
n zichzelf te bewijzen. Dit is dus een one-way test,
et falen daarop bewijst niets. Bovendien was Turing
zelf zeker niet de opvatting toegedaan, ook al zou je
misschien denken van wel, dat denken is denken pre-
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cies zoals een menselijk wezen dat doet-zomin als hij
van mening was dat het denken van een man identiek
zou zijn met dat van een vrouw. Mannen en vrouwen,
en computers, kunnen allemaal zeer verschillende
manieren van denken hebben. Maar het is zeker zo,
dacht Turing, dat als je op je eigen bijzondere wijze zo
goed kunt denken dat je een denkende man of vrouw
kunt imiteren, je inderdaad goed kunt denken. Deze
denkbeeldige oefening staat bekendals de Turing-test.
Het is een droevige ironie dat Turings voorstel precies het tegenovergestelde effect op de discussie had
van wat hem voor ogen stond. Om een eind te maken
aan een ogenschijnlijk oneindig terugkerend twistpunt, stelde hij in de geest van 'Put up or shut up' een
eenvoudige test voor het denken voor, die zeker sterk
genoeg was om de koppigste scepticus tevreden te
stellen (tenminste, dat dacht hij). Hij zei als het ware:
'Waarom zijn wiL in plaats van eindeloos te twisten
over de uiteindelijke aard en het wezen van het denken, het er niet allemaal over eens dat, wat die aard ook
moge zijn, alles wat voor deze test zou kunnen slagen
die aard zeker zou hebben; dan zouden wij ons op de
vraag kunnen richten hoe en of een machine ontworpen en gebouwd kan warden die de test eerlijk kan
doorstaan' . Maar helaas, filosofen-amateur en professioneel - hebben in plaats daarvan het voorstel van
Turing als voorwendsel gebruikt voor juist dat soort
gekibbel over definities en eindeloze argumentatie
over denkbeeldige tegenvoorbeelden die hij hoopte de
kop in te drukken.
Deze dertig jaar durende preoccupatie met de Turing-test is daarom des te meer te betreuren omdat zij
de aandacht op de verkeerde kwesties heeft gericht.
Levensechte problemen duiken op wanneer wij de
kracht en de zwakheid van de Turing-test beschouwen, maar deze zijn verborgen gebleven achter een
rookgordijn van misleidende kritiek. Het feit dat men
er niet in slaagde om imaginair te denken over de test
die Turing voorstelde, heeft ertoe geleid dat velen de
strengheid van de test onder<Schatten ende test verwarden met veel minder interessante voorstellen.
Ik wil daarom eerst laten zien dat de Turing-test,
opgevat zoals hij hem opvatte, voldoende sterk is (zoals
hij dacht) als een test voor denken. Ik daag iedereen ui t
om hem te verbeteren. Maar hier is het punt dat bijna
universeel over hethoofd wordtgezienindeliteratuur:
er is een algemene verkeerde toepassing van het soort
van toetsen dat door de Turing-test wordt uitgevoerd
en die heeft er vaak toe geleid dat de vermogens van
feitelijke bestaande computersystemen drastisch
overschat werden. De dwaasheden van deze bekende
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manier van denken over computers kunnen het best
geillustreerd worden door de Turing-test zelf opnieuw
te bekijken.
In de eerste plaats is er niets heiligs aan het specifieke spel dat door Turing voor deze test gekozen werd;
het is slechts een slim gekozen test van meer algemene
intelligentie. De assumptie die Turing wilde maken
was deze:
Nietskan mogelijkerwijs voor de Turing-test slag en
door het winnen van het Imitatie Spel zonder tegelijk ertijd onbepaald vele andere duidelijk intelligente
daden te verrichten.
Laten we die assumptie de Eerste-Blik-Assumptie
noemen. Turing realiseerde zich, zoals iedereen, dat
we honderden en duizenden pregnante tekens van intelligent denken kunnen waamemen in onze medeschepselen en men zou, als men dat zou willen, een
enorme batterij van verschillende toetsen kunnen samenstellen ten einde het vermogen voor intelligent
denken te me ten. Maar succes in de door hem gekozen
test zou, zo dacht hij, een grote voorspellende kracht
hebben voor kans op succes in vele andere intui:tief
acceptabele intelligentietoetsen. Let wel, falen op de
Turing-test voorspelt niet het falen op die andere toetsen, maar succes zou zeker succes voorspellen. Zijn
test was zo streng, dacht hij, dat niets wat daarvoor zou
slagen op een eerlijke manier ons zou teleurstellen op
andere gebieden. Oh, misschien zou het niet alles doen
wat wij hoopten - misschien zou het niet van ballet
houden of quantumfysica begrijpen begrijpen of een
goed plan hebben voor de wereldvrede, maar wij zouden allemaal inzien da t het zeker een van de intelligente, denkende entiteiten in de onmiddellijke omgeving
ZOU zijn.
Is deze hoge dunk van de strengheid van de Turingtest misleidend? Zeker, velen hebben dat gedacht maar dat was meestal te wijten aan het feit dat ze zich
de test niet in voldoende detail voorstelden, en hem
dus onderschatten. Ten einde dit scepticisme te voorkomen, bedacht Turing verschillende specifieke vragen van een bepaald karakter die een beoordelaar in dit
spel zou kunnen gebruiken - over het schrijven van
poezie of het spelen van schaak- en die inderdaad veel
inspanning vergden, maar nu wij dertig jaar ervaring
achter de rug hebben m .b. t. defeitelijke talenten en de
zwakke punten van computers, kunnen wij daar misschien nog wat lastiger vragen aan toevoegen.
Terry Winnograd, een aanvoerder in de pogingen om
in een computer het vermogen tot conversatie te produceren, richt onze aandacht op een tweetal zinnen2 •
Zij verschillen slechts in een woord van elkaar. De

eerste zin is deze:
H et comite gaf de groep geen toestemming voor een
demon stratie omdat het geweld voorstond.
Hier is de tweede zin:
Het comite gaf de groep geen toestemming voor een
demonstratie omdat het geweld vreesde .
Het verschil zit alleen in het werkwoord 'voorstond'
of 'vreesde'. Winnograd wijst er dan ook op dat het
voomaamwoord 'het' in ieder van beide zinnen officieel ambigu is. Beide lezingen van het voomaamwoord zijn altijd toegestaan. Wij kunnen ons dus een
wereld voorstellen waarin regeringscomites, belast
met het toestaan van demonstraties, geweld in de straten voorstaan en om een of andere vreemde reden dit
als voorwendselgebruiken omgeen toestemmingvoor
een demonstratie te geven. Maar de normale, redelijke,
intelligente lezing van de eerste zin luidt dat het de
groep is die geweld voorstond. Bij de tweede zin wordt
bedoeld dat het comite angst voor geweld had. Welnu,
als dergelijke zinnen in een conversatie ingebed worden, dan moet de computer uit zien te vinden we
lezing van het voomaamwoord bedoeld wordt wil
intelligent antwoorden. Zuiver en alleen de regels van
de grammatica of het vocabulair zullen de juiste lezing
niet vastleggen. Wat de juiste lezing vastlegt voor ons
is kennis omtrent de wereld, omtrent politieke zaken,
sociale omstandigheden, comites en hun attitudes,
groepen die willen demonstreren, hoe ze zich zullen
gedragen, enz. Men moet, kortom, kennis omtrent de
wereld hebben ten einde een dergelijke zin op een
zinvolle wijze van zijn ambigui:teit te ontdoen.
In het jargon van Artificiele Intelligentie (AI) heeft
een computer die kan converseren een heleboel wereldkennis nodig om zijn werk te verrichten. Als een
computer op de een of andere manier begiftigd is met
wereldkennis op velerlei gebieden, dan heeft het er
echter alle schijn van dat hij meer zou moeten kunnen
doen met die wereldkennis dan alleen maar iets zinvols te maken van een con versa tie die precies zo'n zin
bevat. De enige manier waarop een computer die zin
kan disambigueren en een conversatie kan onderhouden die gebruik maakt van zo'n zin is, naar het schijnt,
gelegen in een meer algemeen vermogen om intelligent te reageren op informa tie om tren t sociale en politieke omstandigheden, en vele andere kwesties. Door
een beroep te doen op dergelijke vermogens zijn dat
soort zinnen dus exemplarisch voor de Eerste Blik. DJi..
wil zeggen, ze zijn een test voor een meer omvatte9
competentie.
Het is frappant dat mensen de mogelijkheid over het
hoofd zien dat de beoordelaar vreemde of buitenissige
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vragen stelt in de Turing-test en zij onderschatten zodoende de competentie die een computer moet bezitten om te slagen voorde test. Maar letwel, deregels van
het Imitatie Spel, zoals Turing die presenteerde, staan
een beoordelaar toe om iedere vraag, die je maar kunt
stellen aan een menselijk wezen, te stellen, en dat
zonder beperkingen. Stel nu dat wij aan een deelnemer
· in dit spel deze vraag voorleggen: Hier is een raadsel:
'Waarom stak de punk-rock musicus de straat over?'
Het antwoord is, 'Omdat hij aan de kip vastgebonden
zat'. Leg dit raadsel uit*.
Zelfs een kind zou kunnen uitdrukken, hoewel misschienniet in ergfraaie bewoordingen, wat nodig is om
dit grapje te kunnen begrijpen. Maar denk je eens in
hoeveel iemand moet weten en begrijpen van de menselijke cultuur, om het maar eens hoogdravend te zeggen, om een verklaring te kunnen geven van de aardigheid van dit grapje. Ik suggereer niet dat de computer
zou moeten (glim)lachen om de grap. Maar als hij het
Imitatie Spel wil winnen - en dat is, per slot van reke' de test- dan zou hij er veel baat bij hebben als hij,
ijn eigen vreemde, humorloze manier, voldoende
kennis had van de menselijke psychologie en cultuur
om met succes de indruk te wekken dat hij zich amuseerde en uit te leggen waarom hij zich amuseerde.
Je zou kunnen denken dat wij een betere test kunnen
ontwerpen. Laten we de Turing-test eens vergelijken
met andere kandidaten.
Kandidaat 1: Ben computer is intelligent als hii het
Wereldkampioenschap Schaken wint.
Di tis geen goede test, zoals zal blijken. Schaaktalent
blijkt een gei:soleerd talent te zijn. Er zijn heden ten
dage programma's die aardig schaak kunnen spelen
maar verder niets anders kunnen. Dus de Eerste Blikassumptie is onwaar voor de test m.b.t. het winnen
met schaken.
Kandidaat 2: De computer is intelligent als hij een
oplossing biedt voor het Israelisch -Arabische conflict.
Dit is ongetwijfeld een strengere test dan die van
Turing. Maar er zitten wat gebreken aan: de test is niet
herhaalbaar wanneer men eenmaal voor de test is geslaagd; hij is, ongetwijfeld, langzaam; en het is niet
zonneklaar wat de doorslaggevende factor zou zijn
voor het slagen van die test.
Hier is dan een andere gegadigde.
andidaat3: Ben computer is intelligent alshii erin
• Haast iedereen die Engels als moedertaal spreekt kent het
grapje 'Why did the chicken cross the road?' answer, 'To get to
the other side'.
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slaagt de Britsekroonjuwelen te stelen zonder gebruik
te maken van brute kracht of geweld.
Dit ziet er beter uit. In de eerste plaats kan de test
steeds maar weer herhaald worden, hoewel natuurlijk
iedere herhaling vermoedelijk moeilijker zou zijn maar dit is een kenmerk dat overeenkomt met de Turing-test. In de tweede plaats is de maatstaf voor succes
duidelijk-je kunt 6f de juwelen la ten zienals resultaat
van je inspanning 6f je kunt dat niet. Maar het is duur,
langzaam, op zijn best een sociaal dubieuze gril en
ongetwijfeld zou de geluksfactor een te grote rol spelen.
Met vindingrijkheid en inspanning zou men andere
kandidaten kunnen voorstellen die de Turing-test in
strengheid, eerlijkheid, en efficientie zouden kunnen
evenaren, maar ik denk dat deze weinige voorbeelden
voldoende zijn om ons ervan te overtuigen dat het een
harde dabber zou zijn om Turings oorspronkelijke
voorstel te verbeteren. Maar toch, zo zou je kunnen
tegenwerpen, zou iets voor de Turing-test kunnen slagen en niet intelligent, geen denker zi jn. Wat heeft /zou
kunnen' hier te betekenen? Als je daarmee bedoelt dat
door een kosmisch toeval, door een bovennatuurlijke
samenloop van omstandigheden, een domme persoon
of een domme computer een slimme beoordelaar herhaaldelijk voor de gek zou kunnen houden, dan ja,
maar wat dan nog? Dezelfde frivole mogelijkheid van
'in principe' gaat op voor iedere willekeurige test. Laten wij ervan uitgaan dat een speelse god of een kwaadaardige duivel de wetenschappelijke gemeenschap van
de wereld bij de neus zou kunnen nemen, m.b.t. de
aanwezigheid van H 2 0 in de Stille Oceaan. Hoe dan
ook, de toetsen waarop zij vertrouwen om vast te stellen of er H 2 0 is in de Stille Oceaan, zijn toch wel boven
iedere redelijke kritiek verheven. Als de Turing-test
voor het denken niet slechter is dan iedere andere
betrouwbare test, dan kunnen wij het scepticisme naar
de zijkant sturen en overgaan tot serieuzere zaken.
Bestaat er een grotere waarschijnlijkheid voor een 'onjuist positief' resultaat t.a.v. de Turing-test dan bijv.
t.a.v. de toetsen die tegenwoordig gebruikt warden
voor het vaststellen van ijzer in een ertsmonster?
Deze vraag wordt vaak verdoezeld door een 'draai'
die filosofen daar soms aan gegeven hebben, het zgn.
'operationalisme'. Turing en degenen die zijn test
goedgezind zijn worden er vaak van beschuldigd dat ze
operationalisten zijn. Operationalisme is de tactiek
van het definieren van de aanwezigheid van de een of
andere eigenschap, bijv. intelligentie, als voor eens en
voor altijd vastgesteld door aan alle voorwaarden van
een test te voldoen. La ten we di t even ill us treren aan de
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hand van een antler voorbeeld.
Stel dat ik de volgende test geef - laten wij het de
Dennett-test noemen - voor het bepalen of een stad
groat is.
Een stad is groat wanneer men, op een willekeurig
gekozen dag, alle drie volgende dingen kan doen:
1. Een symphonieorkest beluisteren.
2. Een Rembrandt zien en een wedstrijd van profatleten.
3. Voor lunch quenelles de brochet ala Mantua eten.
De operationalistische draai zou hierin bestaan dat wij
verklaren dat iedere stad die voldoet aan de voorwaarden van de Dennett-test per definitie een grate stad is.
Wat een stad groat maakt is zuiver en alleen het voldoen aan de voorwaarden van de Dennett-test. Oke
dan, als de Kamer van Koophandel van Great Falls,
Montana, de behoefte zou voelen - en ik kan me niet
voorstellen waarom - om hun eigen stad op mijn lijst
van grate steden te plaatsen, dan zouden ze dit voor
elkaar kunnen krijgen op de volgende, relatief goedkope manier: het in dienst nemen van ongeveer 10 basketbalspelers op full-time basis, 40 musici, een quickorder quenelles kok en het huren van een goedkope
Rembrandt van een of antler museum. Welnu, een
maffe operationalist zou halstarrig blijven beweren dat
Great Falls, Montana, inderdaad een grate stad was,
omdat alles wat hem in grate steden interesseert het
feit is dat ze aan alle voorwaarden van de Dennett-test
voldoen.
Een verstandige operationalist (die om juist die reden waarschijnlijk in het geheel geen operationalist is
omdat 'operationalist' een vies woord schijnt te zijn)een verstandige operationalist zou vol vertrouwen aan
zijn test blijven vasthouden, maar alleen omdat hij,
volgens hem, over erg goede redenen beschikt om te
denken dat de kansen t.a.v. een onwaar positief resultaat, zoals het geintje van de Kamer van Koophandel,
astronomisch zijn. Ik ontwierp de Dennett-test natuurlijk met het besef dat niemand zowel dam als rijk
genoeg zou zijn om dergelijke belachelijke stappen te
ondememen ten einde de test in de war te schoppen.
Waar je oak maar in de actuele wereld symphonieorkesten aantreft, quenelles, Rembrandts en professionele sport, daar zul je ook dagbladen, parken,
theaters, bibliotheken, mooie architectuur en alle andere dingen die een stad groat maken aantreffen. Mijn
test was simpel en alleen ontworpen voor het bepalen
van pregnante factoren die niets anders danrepresentatief zouden kunnen zijn voor de overige waardevolle
zaken van de stad. Ik zou met alle plezier het minuscule risico lopen dat mijn bluf uitgedaagd wordt. Natuur-

denken~

lijk zijn de testonderdelen niet de enige die mijn interesse opwekken in een stad. In feite is het zo dat ik om
een aantal van hen niets geef. Ik denk alleen dat zij
goedkope en gemakkelijke richtlijnen zouden zijn
voor de subtiele dingen waartoe ik mij wel degelijk
voel aangetrokken in steden. Evenzo denk ik dat het
volledig onredelijk zou zijn om te veronderstellen dat
Alan Turing party-games buitensporig leuk vond of
een te hoge waarde hechtte aan vaardigheid in partygames in zijn test. In zowel de Turing-test als de Dennett-test wordt een gok met erg weinig risico 's genomen: de gok dat de Eerste Blik-assumptie in het algemeen veilig gesteld is.
Maar nu kunnen er twee dit gokspelletje spelen. Stel
dat een computerprogrammeur, om welke reden dan
oak, vastbesloten is om mij bij de neus te nemen zodanig dat ik oordeel dat een entiteit een denkend intelligent ding is, terwijl ze dat niet is. Een dergelijke grappenmaker zou evenzo goed als ik vertrouwen kunnen
stellen in onwaarschijnlijkheid en een paar gokjes wagen. Als hij dus kan verwachten dat het niet i
minst waarschijnlijk is dat ik, als de beoord
~
kwesties zou aanroeren als verjaardagpartijtjes van
kinderen of honkbal of maans ten en, dan kan hij zich de
moeite besparen om wereldkennis m .b.t. diezakenin
het datasysteem in te bouwen. Maar als ik, hoe onwaarschijnlijk ook, wel dergelijke kwesties naar voren
breng, dan levert zijn sys teem een mislukking op en ik
zal de 'alsof-doener' gemakkelijk ontmaskeren. Maar
gegeven alle kwesties die ik zou kunnen aanroeren,
zou de moeite die hij zich getroost had ongetwijfeld te
verwaarlozen zijn. Maar als wij het idee helemaal anders benaderen, dan heeft de grappenmaker met grote
inspanning kans op succes. Stel dat hij redenen heeft
om te geloven dat ik alleen maar iets vraag over verjaardagpartijtjes of honkbal of maanstenen - allerlei
andere zaken zijn, om welke reden dan ook, verboden
terrein. Niet alleen vermindert dat zijn taak veelzeggend maar er bestaan al systemen of voorlopige schetsen van systemen in Artificiele Intelligentie die, met
ogenschijnlijke intelligentie, zeer verrassend reageren
op precies die gespecialiseerde onderwerpen.
Het Lunar-programma van William Wood, dat wellicht het beste voorbeeld is, beantwoordt vragen van
wetenschappers over maanstenen, vragen die gesteld
zijn in gewoon Engels. In een test beantwoordde het
programma op een correcte en juiste manier ongev r
90% van de vragen die geologen en andere ex
dachteneraan tekunnenstellenm.b.t. maanstenen m
12% van die correcte antwoorden ging het om triviale,
te corrigeren foutjes) . Natuurlijk was het niet Wood's
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mo ti et bij het creeren van Lunar om geologen, die niet
op hun hoede waren, te misleiden zodanig dat zij dachten dat zij met een intelligent wezen converseerden.
En als dat wel zijn motief was geweest, dan zou zijn
project nog een lange weg hebben moeten afleggen
alvorens er sprake van succes zou zijn.
Want het is gemakkelijk genoeg om Lunar te ontmaskeren zonder ook maar een keer af te dwalen van
het vooraf bepaalde onderwerp maanstenen. Zet Lunar
in de ene kamer en een maansteenspecialist in een
andere kamer en vraag ze beide naar hun mening over
bijv. de sociale waarde van expedities die maanstenen
verzamelen. Of vraag de deelnemers naar hun mening
over de geschiktheid van maanstenen als asbakken, of
vraag hen of mensen die maanstenen hebben aangeraakt al of niet dienstplichtig zijn. Elke intelligente
persoon weet heel veel meer over maanstenen dan
zuiver en alleen hun geologische structuur. Hoewel
het misschien niet eerlijk zou zijn om van een maansteenspecialist-computer te eisen dat hij deze extra
is zou bezitten, zou het een gemakkelijke manier
om hem te laten falen op de Turing-test.
Maar stel alleen maar dat iemand Lunar zo verregaand zou kunnen uitbreiden dat hij zich zou kunnen
indekken tegen zijn kwetsbare zwakheden, zolang het
onderwerp, hoe indirect dan ook, nog steeds over
maanstenen gaat. We zouden dan kunnen gaan denken
<lat hij heel wat meer op de menselijke maansteenspecialist lijkt dan in werkelijkheid het geval is. De moraal hiervan is dat wij ons als Turing-testbeoordelaars
tegen iedere beperking en verwatering van de Turingtest zouden moeten verzetten. Zij maken het spel te
gemakkelijk - veel gemakkelijker dan de originele
test. En op die manier lopen wij het risico dat wij het
feitelijke begrip van het te toetsen sys teem overschatten.
Laten wij een andere beperking op de Turing-test
beschouwen - eentje die een wantrouwende snaar in
ons zou moeten raken zodra we daarvan horen. Dit is
een variatie op een thema zoals dat ontwikkeld is in
een recent artikel van Ned Block3 . Stel dat iemand het
voorstel doet om de woordenschat van de beoordelaar
te beperken tot, pakweg, de 850 woorden van het 'Basis
Engels' en tot 1-zin-toetsen-d.w.z. 'zetten'-vanniet
meer dan 4 woorden. Bovendien moeten de deelnemers met niet meer dan 4 woorden per zet reageren op
eze 1-zin-toetsen, en een test mag ui t niet meer dan 40
agen bestaan.
Is dit een onschuldige variant van Turings oorspronkelijke test? Deze restricties zouden het Imitatie Spel
duidelijk eindig maken. Dat wil zeggen het to tale aan-
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tal van alle mogelijke toegestane spelletjes levert een
groot, maar eindig getal op. Men zou kunnen vermoeden dat een dergelijke beperking de 'grappenmaker' de
gelegenheidzou geven om simpel, in alfabetische volgorde alle mogelijk goede conversa ties binnen de beperkingen op te slaan en om de beoordelaar te verslaan met
zoiets sophisticated als een sys teem van het opzoeken
van tabellen. Maar dat is uitgesloten. Zelfs als deze
strenge, onwaarschijnlijke en verdachte beperkingen
aan het Imitatie Spel worden opgelegd, dan blijft nog
het aantal toegestane spelletjes, hoewel eindig, duizeligmakend groot. Ik heb niet geprobeerd om het uit te
rekenen, maar het overtreft zondermeer astronomisch
het aantal mogelijke schaakspelletjes van niet meer
dan 40 zetten - een aantal dat volgens berekeningen
van John Haugeland4 in de buurt van 101 20 moet liggen.
(Ter vergelijking: Haugeland suggereert dater slechts
1018 seconden voorbijgegaan zijn sinds het ontstaan
van het universum.) Natuurlijk vormt het aantal goede, verstandige conversaties onder deze beperkingen
een heel kleine fractie - la ten we zeggen 1 op een kw art
triljoen? - van het aantal puur grammaticale, wel gevormde conversaties; laten we dan, ten einde ons te
beperken, zeggen dater 'slechts' 1050 van die verschillende slimme conversaties zijn die een computer zou
moeten opslaan - een taak die niet meer dan een paar
biljoen jaar zou omspannen, gegeven een genereuze
regeringsondersteuning. Eindige nummers kunnen
erg groot zijn.
Terwijl we ons dus geen zorgen hoeven te maken dat
deze specifieke true om alle slimme conversaties op te
slaan effect zou sorteren, kunnen wij inzien dat er
geweldig veel manieren zijn, die op het eerste gezicht
onschuldig lijken, om de taak gemakkelijker te maken. Wij hebben zodoende ook een overtuigende maatstaf in handen m.b.t. strengheid van de niet-beperkte
Turing-test door onze gedachten te la ten gaan over het
meer dan astronomische getal van zelfs dat uiterst
beperkte eindige spel.
N aar mijn we ten is dan ook de enige serieuze in teressan te poging van een programma-ontwerper om zelfs
van een uiterst gemodificeerde Turing-test te winnen,
die van Kenneth Colby. Colby is een psychiater en
onderzoeker in de Artificiele Intelligentie aan de
UCLA en hij heeft een programma, Parry genoemd, dat
een computersimulatie is van een paranoide patient
die waandenkbeelden heeft over de Mafia die achter
hem aan zou zitten. Evenals bij de andere conversatieprogramma's sta je ermee in contact via het over en
weer intypen van vragen en antwoorden. Een aantal
jaren geleden onderwierp Colby Parry aan een zeer
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ingeperkte test. Hij liet Parry interviewen door echte
psychiaters. Hij liet niet doorschemeren dat zij zouden
praten of typen met een computer. Hij gaf ze daarentegen een plausibel verhaaltje waarom zij aan het communiceren waren met een echte levende patient via
teletype en verzamelde vervolgens de transscripten
van die therapeutische interviews. Hij liet ook echte
menselijke paranoi:de personen via teletype interviewen door de psychiaters. Hij nam vervolgens een Parry-transscript, stopte dat tussen een verzameling van
teletype-transscripten met echte patienten, gaf die aan
een andere groep van experts - eveneens psychiateisen zei, 'Een van deze was een conversatie met een
computer. Kun je erachter komen welke dat was?' Dat
konden ze niet. Ze deden het niet beter dan te verwachten was met puur gokwerk, als ik me goed herinner.
Colby presenteerde dit met nogal wat poeha, maar
critici vonden zijn suggestie dat dit een legitieme Turing-test zou zijn, bespottelijk. Mijn favoriete commentaar hierop is afkomstig van Joseph Weizenbaum
in een brief gericht aan de Communications of the
Association of Computing Machinerys, waarin hij zegt
dat hij, geinspireerd door Colby, een nog beter programma had ontworpen dat voor dezelfde test kon
slagen. Zijn programma had tevens de verdienste dat
het erg goedkoop was, gezien de schaarse tijden waarin
we Ieven. In feite had jeer niet eens een computer voor
nodig. Alles wat je nodig had was een elektrische typemachine. Zijn programma gaf een model van autisme
bij kinderen weer. De experts konden de transscripten
-je typt je vrageninenhet ding zit daarmaar enneuriet
wat voor zich uit-niet onderscheiden van transscripten van levensechte conversaties met autistische kinderen.
Wat er natuurlijk fout was aan Colby's test was het
gegeven dat de nietsvermoedende interviewers totaal
niet gemotiveerd Waren om ook maar een Van de typen
vragen te stellen die Parry gemakkelijk ontmaskerd
zouden hebben. Colby liet zich niet uit het veld slaan
en nadat Parry door zijn team verbeterd was, onderwierp hij hem aan een veel strengere test- een verrassend strenge test. Deze keer kregen de interviewers alweer psychiaters - al op voorhand de taak om uit te
maken wie de computer en wie de echte patient was.
Zij werden opgesteld in een klassieke Turing-Machine
Test: de patient in de ene kamer, de computer Parry in
de andere kamer, en terwijl de beoordelaars van hen
beiden interviews afnamen (op achtereenvolgende dagen) was het hun taak om erachter te komen wie de
computer was en wie de echte patient. Zij deden het,
hoogst verwonderlijk, niet veel beter, wat voor sommi-

gen de aanleiding is om te zeggen, 'Dat bevestigt nu
precies mijn indruk van de intelligentie van psychiaters!' Maar serieus nu, was dit eenzuivere Turing-test?
Waren er stilzwijgende beperkingen op de soort vragen die de beoordelaars mochten stellen? Net zoals bij
de geologen diemet Lunar converseerden, warenhetde
professionele besognes en gewoonten van psychiaters
die hen ervan weerhielden om <lat soort onwaarschijnlijke vragen te stellen die Parry gemakkelijk ontmaskerd zouden hebben. Per slot van rekening realiseerden zij zich <lat het gegeven dat een van de deelnemers
een levensechte paranoi:de persoon was hun praktisch
verbood, vanuit het gezichtspunt van de medische
ethiek, om met hun deelnemers een spelletje te spelen,
ze overstuur te maken of in verwarring te brengen.
Bovendien wisten ze dat dit een test voor een model
van paranoia was, dus er waren bepaalde vragen die
niet relevant geacht werden voor het testen van het
model als een model van paranoia . Zij stelden dus de
soort vragen die therapeuten typisch stellen aan hun
patienten en natuurlijk was Parry ingenieus en
zorg geprepareerd om juist met dat soort vragen o
gaan.
Een van de psychiater-beoordelaars deed inderdaad
een nogal lauwe paging om het patroon te doorbreken
en stelde een aantal indrukwekkende vragen: 'Misschien heb je ooit de uitdrukking gehoord 'Gedane
zaken nemen geen keer'. Wat betekent dat volgens
jou?' Parry antwoordde: 'Misschien moet je op jehoede
zijn voor de Mafia'. Wanneer hem vervolgens gevraagd
werd 'Oke, stel dat je in een bioscoop zat te kijkennaar
een film en iets rook als verbrand hout of rubber, wat
zoujedandoen?'Parryantwoordde: "Weetje,zeweten
wie ik ben'. Een volgende vraag luidde: 'Als je een
geadresseerde briefop je weg zou vinden terwijl je over
straat liep, wat zou je dan doen? ' Parry antwoordde:
'Wat wil je nog meer weten?' Het is duidelijk dat Parry
als het ware deze vragen, die voor hem onbegrijpelijk
waren, pareerde door ze in meer of mindere stereotype
paranoi:de formules te gieten. We zien een stukje van
een vernuftig apparaat, dat in aanleg werkt en in aanleg
plausibel schijnt te zijn voor de beoordelaar, enkel en
alleen omdat de deelnemer verondersteld wordt paranoi:de te zijn en men van zulke mensen verwacht datze
in dergelijke kwesties niet van harte zullen meewerken. Inderdaad riepen deze nietszeggende reactiesniet
in het bijzonder het wantrouwen op van de beoord laar, zoals zij waarschijnlijk wel hadden moeten do
En stel <lat een van de beoordelaars geprobeerd ha
om Parry's kennis van de Mafia te onderzoeken- 'Hij
zegt dat de Mafia achter hem aan zit, dus laten we dat
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eens nader bekijken'. Stel dat men bijv. aan Parry gevraagd had, 'hoe zou het klinken als de Mafia je op
zekere dag in een hoek zou drijven en eerst met een
machinegeweer en daama met een geweer met afgezaagde loop op je zou schieten?' Zou Parry dan met
zoiets reageren als: Ack, ack, ack, . . . . blam!' Ik wed
van niet. Waaram hen ik hier zo zeker van? (Het is
tenslotte alleen maar speculatie van mijn kant.) Welnu, omdat Parry, zoals alle andere grate computerpragramma's, inzeer hogemate bepaald wordt door beperkingenm.b.t. dekosten/baten, dieermeegepaardgaan.
Voor Colby en zijn team was van belang het simuleren van zijn model van paranoia. Dit was een geweldige
opgave. Parry heeft een lexicon of dictionaire van ongeveer 4500 woorden en 700uitdrukkingen, eneengrammaticale competentie om er gebruik van te maken een 'parser' in het jargon van computationele lingui:stiek. Hethele Parry-pragrammaheeft een computergeheugen van ongeveer 200.000 woorden, alle met zorg
ingebouwd door een pragrammeursteam. Toen eenal alle inspanningen gericht waren op het ontwervan dit model van paranoi:de denkpracessen en
lingu'i$tische competentie, was er weinig of geen tijd,
energi.e, geld of interesse over voor het inbouwen van
die soort geweldige hoeveelheid aan wereldkennis
waaraver een 'echte' paranoi:de persoon natuurlijk zou
beschikken. Daarmee is nietgezegd dat iemand al weet
hoe je zo'n wereldkennis in de eerste plaats moet inbouwen. Inbouwen van wereldkennis, zo men dat al
zou kunnen doen, zou Parry ongetwijfeld onvoorstelbaar veel grater en langzamer gemaakt hebben. En wat
zou hiervan het punt geweest zijn, gegeven de theoretische doelstellingen van Colby?
Parry is een theoretisch model van een psychologisch fenomeen : paranoia. Het is niet bestemd voor
praktische doeleinden. Maar in de afgelopen jaren is er
een afdeling van AI op de markt verschenen die zgn.
expertsystemen ontwikkelt (ofwel 'knowledge engineering' ). Expertsystemen worden juist wel ontworpen om van praktisch nut te zijn. Het zijn typische
software superspecialistische consulanten, aan wie
gevraagd kan worden medische prablemen te diagnostiseren, geologische gegevens te analyseren, de resultaten van wetenschappelijke experimenten te analyseren en meer van dat soort zaken. Een aantal van hen
zijn erg indrukwekkend. SRI in Califomie kondigde
paar maanden geleden aan dat Prospector, een door
ontwikkeld expertsysteem in geologie, correct het
bestaan voorspeld had van een grote belangrijke mineraalreserve, iets wat menselijke geologen, die de gegevens ingevoerd hadden in de computer, totaal niet
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voorzien hadden. Mycin, misschien de meest beraemde van deze expertsystemen en nu een paar jaar oud,
diagnostiseert infecties van het bloed en hij doet dit
waarschijnlijk even goed als en wellicht beter dan welke medicus ook. En andere expertsystemen zijn onderweg.
Alle expertsystemen zijn, zoals andere grate Al-pragramma's, wat je zou kunnen noemen Potemkin-dorpen. Dat wil zeggen, zij zijn knap geconstrueerde fac;:ades, als een film-achtergrand. Het feitelijke invullen
van de details vanAI-pragramma's is een dermate tijdravend en kostbaar karwei dat, economisch gezien,
alleen die kanten van hetfenomeen, die waarschijnlijk
onderzocht of geobserveerd warden, gerepresenteerd
worden.
Neem bijv. het Cyrus-pragramma dat een aantal
jaren geleden ontwikkeld werd in het laboratorium
van Roger Schank aan de Yale Universiteit. Cyrus was .
bedoeld als een 'demonstratiemodel' en niet als praktisch bruikbaar systeem. Misschien ging men er zelfs
van uit dat het een theoretisch interessant systeem
was. Cyrus werd beschouwd als een model van het
geheugen van Cyrus Vance, die toenministervan buitenlandse zaken was in de regering-Carter. Hier is het
imponerende gedeelte: zijn data werden dagelijks aangevuld via de nieuwsdienstberichten van de Associated Press die melding maakten van Vance en hij kreeg
deze gegevens direct ingevoerd, zonder dat er iets aan
gesleuteld werd en zonder tussenkomst van een persoon. Hij kon ieder verhaal precies zoals het binnenkwam via de nieuwsdienst opnemen en er gebruik van
maken om zijn basisgegevens up to date te maken,
zodat het meer vragen kon beantwoorden. Je kon Cyru s dan vragen stellen in het Engels door ze in te typen
op een terminal. Je stelt ze in de 'tweede persoon', alsof
je aan het spreken bent met Cyrus Vance zelf. De
resultaten kwamen grofweg hierap neer:
'Wanneer was u voor het laatst in Geneve?'
'Ik was daar heel kart op mijn reis naar Landen na een
gesprek met Sadat afgelopen februari' .
'Sprak u met mevrauw Begin toen u laatst in Jerusalem was? '
'Ja, wij zaten naast elkaar tijdens het diner'.
Cyrus kon duizenden vragen correct beantwoorden
- bijna iedere, eerlijke, vraag die je maar kunt bedenken. Maarwanneeriemanderfeitelijk opuit wasom de
grenzen van zijn fac;:ade te onderzoeken en vragen te
stellen die Cyrus boven zijn pet gingen, dan kon men
die al gauw bedenken. 'Hebt u ooit een vrauwelijk
staatshoofd ontmoet?' was een vraag die ik hem stelde
in de wetenschap dat Cyrus wist dat Indira Gandhi en
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Margaret Thatcher, personen die Vance alle twee ontmoet had, vrouwen waren. Maar om de een of andere
reden kon hij de verbinding niet leggen. Het was een
merkwaardig gebrek van het systeem. Die vraag was
niet voorzien, ondanks hetfeit dat Cyrus een heleboel,
wat je zou kunnen noemen naburige vragen onberispelijk kon beantwoorden. Men ziet al gauw aan dergelijke kleine onderzoekingen dat het heel erg moeilijk is
om van een klein stukje gedrag dat men geobserveerd
heeft, te extrapoleren naar de totale competentie van
een sys teem. Het is ook erg moeilijk om je te weerhouden van al te genereuze extrapolaties.
Toen ik in de lente van 1980 een bezoek bracht aan
het laboratorium van Schank, gebeurde er iets opzienbarends. De echte Cyrus Vance trad plotseling af. Het
effect daarvan op het programma Cyrus was schokkend. Hij was volstrekt niet in staat om de toevloed van
'ongewone' nieuwsberichten omtrent Cyrus Vance te
hanteren. Dit was evenmin te voorzien als wanneer de
AP zou hebben bericht dat een boze heks Vance in een
kikvors had omgetoverd. In feite zou Cyrus waarschijnlijk het laatste bericht en passant hebben meegenomen. Men kan gissen hoe de conversatie waarschijnlijk zou gaan.
'Hallo, meneer Vance, wat is er voor nieuws?'
'lk werd gisteren in een kikvors omgetoverd'.
Maar hij zou natuurlijk niet genoeg weten over wat
hij zojuist geschreven had om in de war te raken of
ontsteld te zijn of zich te generen. De reden is duidelijk.
Wanneerjede binnenkantvan Cyrus bekijkt, danzulje
bemerken dat hij skeletachtige definities van duizenden woorden heeft, maar deze definities zijn minimaal. Zij bevatten net zoveel en net zo weinig als de
systeemontwerpers denken daarmee uit de voeten te
kunnen. Zo zou waarschijnlijk 'advocaat' gedefinieerd
worden als synoniem met 'rechtsgeleerde' en 'procureur', maar afgezien daarvan is alles wat men zou ontdekken omtrent advocaten de omstandigheid dat zij
volwassen menselijke wezens zijn en dat zij verscheidene functies op rechtsgebied vervullen. Als je dan het
pad zou volgen dat leidt naar 'menselijk wezen', dan
zou je bemerken dat Cyrus verscheidene vanzelfsprekende dingen 'wist' omtrent menselijke wezens (en
dus omtrent advocaten), maar dat is niet een heleboel.
Dat advocaten universitair gevormd zijn, <lat zij beter
betaald worden dan kamermeisjes, dat zij wetenhoe zij
hun schoenveters moeten dichtknopen, dat het niet
erg waarschijnlijk is dat zij aangetroffen worden in het
gezelschap van houthakkers - deze triviale, zo niet
rare, feiten omtrent advocaten zal men nergens expliciet of impliciet aantreffen in het sys teem. Met andere

woorden, een erg mager stereotype van een advocaat
zou in het systeem ingebouwd zijn, zodat bijna niets
wat je het systeem zou kunnen vertellen omtrent advocaten, een verrassing zou opleveren daarvoor.
Zolang er geen verrassende dingen gebeuren, zolang
meneer Vance bijv. een typisch diplomatertleven leidt,
aan staatsdiners aanzit, toespraken houdt, van Cai'.ro
naar Rome vliegt, etc., zolangfunctioneert dit sys teem
vrij goed. Maar zodra zijn pad gekruist wordt door iets
uitzonderlijks is het sys teem niet in staat te functioneren en kan het zich niet 'herstellen' zonder tamelijk
ingrijpende menselijke interventie.
Er zijn talloze manieren om de prestaties van dergelijke systemen te verbeteren en sommige systemen
zijn, vanzelfsprekend, veel beter dan andere. Maar alle
Al-programma's hebben op de een of andere manier
dezefa<;ade-achtige kwaliteit, zuiver om economische
redenen. Zo werken bijv. de expertsystemen voor medische diagnose die tot nu toe ontwikkeld zijn, met
statistische informatie. Ze hebben geen diepe of zelfs
ook maar oppervlakkige kennis van de onderligge
causale mechanismen van de verschijnselen die -r
diagnostiseren. Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat een expertsysteem dat gevraagd werd om buikpijn te diagnostiseren, het mogelijk belang van het feit
dat de patient onlangs tegenstander bij een oefenwedstrijd met Mohammed Ali was geweest over het hoofd
zou zien - omdat het immers geen statistische gegevens heeft over de hoeveelheid nierstenen die assistenten van atletenhebben. Dat is ongetwijfeld een sprookjesachtig geval - wellicht te zeer in het oog springend
om tot een feitelijk falen in de diagnose en de praktijk
te leiden. Maar meer subtiel en moeilijker te ontdekken beperkingen aan het begripsvermogen zijn altijd
aanwezig, en zelfs experts, zelfs de ontwerpers vanhet
sys teem, kunnen er onzeker over zijn waar en hoe deze
beperkingen de gewenste werkzaamheden van het systeem zullen verstoren. Nogmaals, er zijn en worden
stappen ondemomen om in deze lacunes te voorzien.
Zo werkt bijvoorbeeld mijn collega Benjamin Kuipers
bij Tufts momenteel aan een expertsysteem in nephrology - voor het diagnostiseren van nierkwalen - dat
gebaseerdzal zijn op een uitgebreid sys teem van causale redenering over de te diagnostiseren verschijnselen.
Maarditiseenergambitieus, verstrekkendprojectvan
een aanzienlijke theoretische moeilijkheidsgraad. En
zelfs als alle redelijke, rendabele stappen ondemom
worden om de oppervlakkigheid van expertsystem
te minimaliseren, dan zullen zij nog steeds fa<;ades
blijven, alleen ietwat dikkere of bredere (fa<;ades).
Toen we spraken over het fantastische geval van de
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dwaze Kamer van Koophandel van Great Falls, Montana, konden wij ons niet indenken dat iemand ook maar
een plausibel motief zou hebben om zich de moeite te
getroosten met de Dennett-test grapjes uit te halen. De
Eerste Blik Assumptie voor de Dennett-test leek tamelijk goed gewaarborgd. Maar wanneer wij kijken naar
expertsystemen dan zien we dat hun ontwerpers, hoe
onschuldig ook, wel degelijk een motief hebben om
precies dat soort grapjes uit te halen die een niets vermoedende afnemer van de Turing-test voor het lapje
zouden houden. Omdat expertsystemen allemaal superspecialisten zijn die geacht warden alleen iets te
weten over een nauw begrensd onderwerp, zullen gebruikers van dergelijke systemen, vanwege tijdgebrek,
zich uberhaupt niet bezighouden met het aftasten van
grenzen. Ze houden zich niet bezig met het stellen van
'dwaze' of irrelevante vragen. In plaats daarvan concentreren zij zich - niet onredelijk - op het onderzoeken van de sterkte van het systeem. Maar zouden ze
niet evenzo goed moeten pro beren om een held er beeld
ijgen van de zwakheden ervan? Wanneer wij met
ar converseren dan veronders tel t de normale menselijke denkgewoonte een algemeen begripsvermogen, rationaliteit en, bovendien, dat de Eerste Blik
Assumptie in het algemeen valide is. Deze beminnelijke denkgewoonte leidt bijna onvermijdelijk tot het
stellen van teveel vertrouwen in computersystemen,
met name in gebruiksvriendelijke systemen die zichzelf op een uitermate antropomorfe wijze presenteren.
Een deel van de oplossing voor dit probleem ligt
hierin dat alle gebruikers van computers, met name
gebruikers van expertsystemen, geleerd wordt hoe ze
hun systemen moeten aftasten alvorens erop te vertrouwen, hoe de grenzen van de fa~ade te ontdekken en
te onderzoeken. Dit is een oefening die niet alleen om
intelligentie en verbeeldingskracht vraagt, maar tevens om speciaal begrip voor de beperkingen en de
feitelijke structuur van computerprogramma's. Het
zou natuurlijk helpen als we een waarheidsmaatstaf
voor reclameclaims voor computersystemen hadden.
Zo zou bijvoorbeeld ieder van die systemen begeleid
moeten zijn van speciale demonstratieregels, die de
soort tekortkomingen en feilen zou aangeven waarvan
de ontwerper weet dat die in het systeem zitten. Dit
zou echter geen substituut zijn voor de behoedzame,
bijna obsessieve sceptische houdingvan de kant van de
ruikers, omdat ontwerpers zich vaak, zo niet altijd,
t bewust zijn van de subtiele tekortkomingen in de
produkten diezij produceren. Dat is onvermijdelijk en
natuurlijk, gegeven de wijze waarop systeemontwerpers moeten denken. Ze zijn opgeleid om positief -
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constructief zou je kunnen zeggen - te denken over de
ontwerpen die ze maken.
Ik kom nu dan tot mijn conclusies. In de eerste plaats
een filosofische of theoretische conclusie. De Turingtest, in onvervalste, niet beperkte vorm, zoals Turing
die voorstelde, is voldoende sterk als hij goed gebruikt
wordt. Ik wil eronder duizend tegen een verwedden dat
geen computer in de komende twintig jaar zal slagen
voor de niet beperkte Turing-test. Ze kunnen misschien het wereldkampioenschap schaken winnen of
zelfs een Nobelprijs in fysica, maar ze zullen niet slagen voor de niet beperkte Turing-test. Maar het is,
denk ik, onmogelijk dat in principe een computer op
een eerlijke wijze voor de test zal slagen. Ik blijf niet
steken bij een van die a priori argumenten dat 'computers niet kunnen denken'. Sterker nog, ik beweer ongegeneerd dat iedere computer die werkelijk slaagt voor
de onbeperkte Turing-test in elke theoretisch interessante betekenis een denkend ding zal zijn.
Maar als we ons voor ogen houden hoe uitermate
sterk de Turing-test is, dan moeten wij tevens erkennen dat er ook interessante soorten van denken of
intelligentie kunnen zijn die niet zodanig uitgebalanceerd zijn dat ze het Imitatie Spel spelen en winnen.
Het feit dat er vooralsnog geen niet-menselijke winnaar van de Turing-test aan de horizon verschenen is,
betekent niet dat er geen machines zijn die reeds een
aantal van de belangrijke kenmerken van het denken
tentoonspreiden. Het is waarschijnlijk nutteloos om
aan hen de vraag uit mijn titel te stellen. Denken ze ?
Denken ze echt? In sommige opzichten wel, in sommige opzichten niet. Slechts een gedetailleerd onderzoek
naar wat ze doen en hoe zij gestructureerd zijn, zal naar
voren brengen water belangwekkend aan hen is. Oordelen over hun intelligentie of hun vermogen tot denken of bewustzijn zouden niet meer informatief of
overtuigend zijn dan de theorieen over intelligentie of
denken of bewustzijn waarop de oordelen gebaseerd
zijn, en omdat het onze taak is om dergelijke theorieen
op te stellen, zouden we daarmee moeten doorgaan en
het laatste oordeel bewaren voor een andere gelegenheid. Als iemand ondertussen een nagenoeg zekere,
gegarandeerde test voor het denken van een computer
wil hebben, dan voldoet de Turing-test daar mooi aan.
Mijn tweede conclusie is praktisch en derhalve in
een belangrijk opzicht significanter. Overal komen we
waardeloze versies van de Turing-test tegen. Turings
test is niet alleen effectief, hij is ook volmaakt natuurlijk- dit is tenslotte de manier waarop wij dagelijks de
intelligentie van elkaartoetsen. En omdat onvoorzichtig gebruik van dergelijke oordelen en dergelijke toet-
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sen aan de orde van de dag is, lopen wij een aanzienlijk
gevaar om al te gemakkelijk te extrapoleren en al te
genereus te oordelen over bet begripsvermogen van de
systemen die wij gebruiken. Het probleem van bet
overschatten van cognitieve bekwaamheid, bet begrijpen van intelligentie, is dan ook niet alleen een filosofisch probleem, maar een werkelijk sociaal probleem,
en we zouden daarvoor alert moeten zijn en stappen
ondememen om dat tegen te gaan.
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De basis van het 'Copycat' -project

Douglas Hofstadter

In het Copycat-project proberen we een meer flexibel

model van het proces van analogisch denken uit te
werkendanooittevorengedaanis.Wijzijnvanmening
dat goede analogieen het resultaat zijn van de interactie van vele subtiele en onbewust ervaren 'pressies'.
Analogieen kunnen goed of slecht zijn, dwingend of
zwak, diep of oppervlakkig, elegant of lelijk etc. Zij
komen niet tot stand door middel van redeneren en
evenmin zijn zij een type redenering. Analogieen zijn
infeite een vorm van perceptie en opgeroepenherinneringen, en de bes te manier om daarvoor een model op te
zetten is via technieken die opgaan voor perceptie en
andere vermeende 'perifere' aspecten van mentaliteit.
Je zou kunnen zeggen dat analogie werkzaam is op bet
raakvlak van perceptie en geheugen, vooral wanneer
het bij de perceptie om een aanzienlijke mate van
abstractie gaat.
Het is zonder meer duidelijk dat alle analogieen
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subjectief zijn. Wat niet zo algemeen begrepen lijkt te
worden is dat de subjectieve kwaliteit van analog·
niet te onderscheiden is van die van de normale per _
tie. De meeste mensen denken dat subjectieve oordelen en kwesties als smaak geen rol spelen in visuele of
spraak herkenningsprogramma's, maar ieder goed programma in die domeinen zou een subjectief aspect
moeten hebben. Ons 'vatten' van de wereld is gebaseerd op de categorieen die we daarop toepassen. Taal
geeft ons namen voor vele categorieen, maar geen regels die ons vertellen of iets al dan niet lid is van een
bepaalde categorie. Wat maakt iets tot een stoel of een
hond? Veel mensen huldigen de opvatting dat dergelijke filosofische vragen niet relevant zijn voor het artificiele intelligen tieonderzoek, maar dat zijn ze wel degeli jk, als je tenminste gei:nteresseerd bent in bet opstellen van een werkzaam visueel programma. Maar veronderstel nu eens dat iemand al een 'honden-herkennings'machine had vervolmaakt. Dan zitten we nog
met veel moeilijker problemen opgescheept. Beschouw bet probleem hoe we definieren wat vrouwzijn en man-zijn is. Het begrip 'mannelijk-zijn' en
'vrouwelijk-zijn' tref je overal in de biologie aan, maar
er zijn maar een handjevol mensen die je zou kunnen
vertellen wat precies bet verschil is. Wat hebben mannelijke bloemen, mannelijke zeepaardjes, mannelijke
inktvissen, en mannelijke mensen gemeenschappelijk? Zelfs wanneer je je beperkt tot dieren, zal
antwoord nog tamelijk abstract zijn - maar toch
vol. Soortgelijke vragen kunnen we stellen over abstracte categorieen, zoals 'een antler Vietnam'. Is El
Salvadorof Li banon 'een and er Vietnam' voor de VS? Is

