1. Oratie
Mevrouw de rector magnificus, mevrouw de decaan, geachte collega’s,
geachte studenten, gewaardeerde toehoorders.
Ik heb heel wat predikanten in mijn familie, en heb mijn opa heel wat
keren op een preekstoel zien staan.
Maar vandaag is het mijn beurt om te preken in deze mooie Lutherse
kerk.
Mijn preek gaat over een drie-eenheid, niet over een heilige drieeenheid maar over een heidense drie-eenheid.
De drie-eenheid van grote datasets, snelle computers en complexe
modellen.
De synergie die is ontstaan op het snijvlak van deze drie
ontwikkelingen heeft mijn vakgebied, de machine learning tot grote
hoogte opgestuwd.

2.
Mijn verhaal begint bij Big Data.
U heeft de term vast wel eens gehoord.
Sinds Edward Snowden weten we dat Amerikaanse veiligheidsdiensten
op grote schaal data verzamelen over ons.
Maar het verzamelen van big data gebeurt niet alleen bij de NSA.
Facebook, Google, Yahoo, Amazon etc. houden in detail bij wat u
koopt, wie u emailt, waar u op clickt, etc.
Deze bedrijven willen u begrijpen, in het bijzonder wat u drijft om te
kopen, en daar hun voordeel mee doen.
Supermarkten verzamelen u data via een bonuskaart.
De belastingdienst verzamelt uw data over uw belastingaangifte.
Uw bank verzamelt uw data om te voorspellen of u uw lening wel
terugbetaalt.
Uw doctor verzamelt uw data om uw gezondheid te bewaken.

De lijst van data verzamelaars wordt elke dag langer.

3.
Hoeveel data is eigenlijk big data?
Helaas is hier enige verwarring over, want waar de één praat over
data die nog op uw laptop past praat de ander over zoveel data die
nergens meer in zijn geheel opgeslagen kan worden.
De totale hoeveelheid data tot nu toe door de gehele mensheid
gegenereerd wordt geschat op zo’n 4 zettabyte, dat is een 4 met 21
nullen.
Als we al die data op harde schijven zetten van de soort die in uw PC
zit, dan hebben we er 8 miljard van nodig, ongeveer een stapel die zo
hoog is als de afstand tussen de aarde en de maan.

4.
Maar de astronomen zijn toch echt de kampioen in het produceren van
grote hoeveelheden data.
Hun radiotelescoop die rond 2024 operationeel moeten zijn, de square
kilometer array, gaat ongeveer 1 exabyte aan data per dag genereren.
Dat is evenveel data in 10 jaar tijd als die 4 zettabyte die de gehele
mensheid tot nu toe heeft geproduceerd.
Niet al deze data kan worden opgeslagen of getransporteerd wat tot
nieuwe fundamentele vragen leidt: wat gooien we aan de bron weg en
wat bewaren we voor verdere analyse?

5.
De data tsunami komt er dus aan.
Dat lijdt geen twijfel.
Maar wat brengt het ons?
Hoe gaat het onze samenleving veranderen?

Hoe gaat het ons veranderen?
De big data revolutie zal een mes blijken dat aan twee kanten heel
scherp geslepen is:
een krachtig middel om onze samenleving veiliger en eerlijker te
maken, en om ons leven gezonder en gemakkelijker te maken.
Maar zoals met elke nieuwe technologie, kan en zal het ook worden
misbruikt.
Ik zal nu eerst een aantal voorbeelden bespreken van hoe big data
onze samenleving in het algemeen, en ons leven in het bijzonder kan
verbeteren, om daarna een aantal negatieve implicaties te bespreken.
Het eerste voorbeeld: Onze samenleving wordt in toenemende mate
elektronisch gestuurd en daarmee kwetsbaar voor cybercriminaliteit.
De georganiseerde misdaad wordt tegelijkertijd steeds geavanceerder.
De continue stroom DDOS aanvallen op banken is daar een voorbeeld
van.
Slimme virussen kunnen deze virtuele wereld enorm veel schade
toebrengen, van het stilleggen van de financiële markten tot het
verstoren van de stroomvoorziening.
Door het analyseren van patronen kunnen aanvallen vroegtijdig
worden gedetecteerd en voorkomen, en de criminelen worden
geïdentificeerd.
Het tweede voorbeeld: Door enorme hoeveelheden jurisprudentie te
analyseren zal het in de toekomst misschien mogelijk worden om je
door een kunstmatige intelligentie, de elektronische advocaat, te laten
verdedigen.
Deze e-lawyer zal veel beter in staat zijn dan een mens om alle
relevante informatie te vergaren, te combineren en te analyseren.
We hebben al een voorproefje hiervan gezien toen Watson, IBMs
supercomputer, het spel Jeopardy won van de beste menselijke
tegenstanders.
Het is niet ondenkbaar dat kunstmatige advocaten in de toekomst een
betere keus blijken te zijn dan hun menselijke tegenpolen.
Het derde voorbeeld: Door alle gegevens van alle patiënten
wereldwijd centraal op te slaan en te analyseren, zullen we veel beter

in staat zijn nieuwe behandelingen en medicatie op haar effectiviteit te
testen.
Bovendien zullen we op persoonlijk niveau kunnen afleiden welke
combinatie van medicatie en behandelingen het meest effectief blijkt.
Het ultieme doel is om voor iedere persoon per aandoening medicatie
te synthetiseren.
Ook hier is het heel goed mogelijk dat in de verre toekomst een
elektronische dokter op den duur effectiever blijkt dan de menselijke
tegenhanger.
Het laatste voorbeeld. Een greep uit de mogelijkheden die uw leven
mogelijk gemakkelijker zullen maken:
uw mobiele telefoon vertaald voor u in realtime wat een Chinese
voorbijgangen u vraagt in het Chinees,
Facebook begrijpt uw persoonlijkheid zo goed dat het de ideale
levenspartner voor u vindt,
Amazon weet precies welk boek u zin heeft om te lezen en welke film
u vanavond wilt kijken,
uw auto rijdt u volledig autonoom en 100% veilig naar uw werk,
en de Tomtom aan boord projecteert op uw bril de snelste route naar
het Spui, en vindt de beste parkeerplaats.
Was dat vandaag niet handig geweest?
De mogelijkheden zullen onuitputtelijk blijken.

6.
Maar zoals ik al zei, er is ook een donkere keerzijde aan de
mogelijkheden die big data ons brengen.
De privacy schendingen zijn pijnlijk doorgedrongen tot het collectieve
bewustzijn met de onthullingen van Edward Snowden.
Fundamentele vragen werpen zich op: hoe ver mag de AIVD of de NSA
gaan in het verzamelen en opslaan van persoonlijke data om onze
samenleving tegen terrorisme en cybercriminaliteit te beschermen?

Wat mag Facebook doen met de data die ze over ons online gedrag
verzamelt?
Wat betekent het voor de samenleving als iedereen in de toekomst via
een Google-bril zijn hele leven, en dus ook elk gesprek, op video
vastlegt, en daarna eventueel op Youtube neerzet?
Zal ik dan nog vrijuit spreken?
Hoe verandert ons bewustzijn als we 100% van de tijd via sociale
media aan elkaar zijn verbonden, en er geen tijd meer is voor
reflectie?
Technologie is onze samenleving in hoog tempo aan het veranderen,
en big data zal daar een grote rol in spelen.
We doen er verstandig aan om grondig na te denken over de
mogelijke implicaties die deze veranderingen met zich meebrengen.
Ik zal nu een aantal onwenselijke scenario’s de revue te laten
passeren:
Eerste voorbeeld: Iedereen heeft wel eens iets gedaan in zijn jeugd
waar hij of zij niet trots op is.
(Ik althans wel, waarvan sommigen in deze zaal kunnen getuigen,
maar dat om privacy redenen niet zullen doen).
Als alles wat we doen op de één of andere manier wordt geregistreerd,
en als al die databanken gekoppeld worden, dan staat de deur
wagenwijd open tot ernstige chantage, bijvoorbeeld om politieke
tegenstanders zwart te maken.
Het tweede voorbeeld: Over niet al te lange tijd zal iedereen zijn
genetische profiel in een databank zijn opgeslagen.
Uw gezondheidsverzekering kan via dit genetische profiel bepalen of u
een verhoogde kans op kanker heeft en besluiten om uw polis aan te
passen.
Of de politie kan besluiten u vast te arresteren omdat u een grote kans
heeft om te radicaliseren en terroristische aanslagen te plegen.
Preventief arresteren werd mooi verbeeld in de film” Minority Report”
waar een pre-crime afdeling van de politie zich bezig hield met het
voortijdig arresteren van misdadigers in spé.

Een derde voorbeeld: De toenemende automatisering zal vrijwel
zeker bepaalde beroepen overbodig maken.
Zelfrijdende auto’s kunnen vrachtwagenchauffeurs overbodig maken.
Maar digitale dokters kunnen op de lange termijn ook een flink deel
van de taken van huisartsen gaan vervangen.
Operatierobots kunnen chirurgen vervangen.
Massive online open courses kunnen leraren vervangen.
Het vak hoogleraar lijkt relatief veilig, maar toch ook niet immuun
tegen automatisering.
Het gebruikelijke tegenargument is dat automatisering ook weer tot
nieuwe hoogwaardige banen leidt.
Ik betwijfel echter of het aantal nieuwe banen altijd groot genoeg blijkt
om het verlies op te vangen.
Concluderend: nieuwe technologie zal altijd zowel tot voordelen als
nadelen leiden.
Het heeft geen zin om te proberen deze nieuwe ontwikkelingen tegen
te houden.
Net zoals elektriciteit, telefoon en auto zullen nieuwe technologische
ontwikkelingen zich niet laten stoppen.
Maar het is wel belangrijk om de gevaren ervan te onderkennen en
zoveel mogelijk te voorkomen, zo nodig via nieuwe wetgeving.
Ik bied hier geen oplossingen, ik signaleer alleen gevaren.
Het is aan de politiek om de vinger aan de pols te houden.

7.
Terug naar data.
Wat is data?
Data op zichzelf is niets waard.
Het is alleen een ruwe grondstof.
Het is als de gouderts waar het goud nog uit gehaald moet worden.

Het goud zelf is de nuttige informatie die in data verscholen zit.
En deze nuttige informatie moet worden ontsloten door gebruik te
maken van de technieken van de machine learning.
Machine learning is dus het equivalent van het pikhouweel en de
drilboor, het gereedschap waarmee de informatie uit de data wordt
ontgonnen.
De activiteit van het ontsluiten van informatie wordt niet voor niets
ook wel eens data-mining genoemd.

8.
We kunnen dit verder verduidelijken door het concept van de
datascope te introduceren.
Net zoals een microscoop diep doordringt in de details van de echte
materie, zo dringt de datascope door tot de details van de virtuele
data-wereld, de wereld van de enen en nullen.
De algoritmen van de machine learning zijn dus als de lens van een
microscoop, waarmee verborgen verbanden in data kunnen worden
blootgelegd.

9.
Maar het wordt misschien allemaal al wat abstract.
Laat ik daarom het één en ander aan de hand van een voorbeeld
uitleggen.
Een voorbeeld dat voor iedereen waarschijnlijk dicht bij huis is.
We gaan allemaal wel eens shoppen bij een supermarkt.
Als voorbeeld nemen we maar even de moeder der supermarkten
nemen, de Appie.
Ik kies de Albert Heijn overigens niet omdat ik dat een betere winkel
vind dan de Jumbo of de Lidl, maar alleen om de discussie concreet te
houden.
U heeft waarschijnlijk ook wel een bonuskaart.

Met die bonuskaart wordt precies bijgehouden welke boodschappen u
op welke dag heeft gedaan.
Laten we er even vanuit gaan dat 10 miljoen Nederlanders met een
bonuskaart 2 keer per week gaan shoppen en dan ongeveer 10
artikelen kopen per bezoek.
Dat betekent dat de Albert Heijn ongeveer 10 miljard boodschappen
per jaar kan toevoegen aan haar databestand!
Big Data dus!

10.
Wat weet de AH zoal over Gordon?
Zij weet bijvoorbeeld dat Gordon bij de Albert Heijn shopt,
dat hij 45 jaar oud is,
dat hij een zanger is,
dat hij een man is enzovoort.
Ook hier geldt overigens dat ik Gordon niet als voorbeeld-klant heb
gekozen omdat ik vind dat hij zo mooi zingt, maar alleen om concreet
te blijven.
Gordon koopt een pak yoghurt op 29 januari.
De Albert Heijn weet dat yoghurt een zuivelproduct is,
dat het 99 cent kost,
dat er 1 liter in het pak zit enzovoort.
Als Gordon een pak yoghurt koopt dan weet de AH ook precies
wanneer en waar dat pak gekocht is.
Al deze informatie samen, voor alle klanten en al hun bezoekjes naar
de Albert Heijn is wat we dus bedoelen met “data”.

11.
Wat kan de Albert Heijn allemaal met die data?
Hier ziet u een aanbieding die ik een tijdje geleden kreeg via de email.

Deze aanbieding was voor mij alleen bestemd: het was dus een
persoonlijke aanbieding.
De AH probeerde te voorspellen waar ik zoal in geïnteresseerd ben
maar faalde daar helaas behoorlijk in.
(Ik heb niet de minste interesse in kaarsen.)
Het algoritme werkt dus nog niet goed genoeg, misschien omdat ik
wat vaker de boodschappen moet doen thuis, maar de intentie is
duidelijk en het is een kwestie van tijd voor dit wel lukt.
Het is dus belangrijk dat u zich realiseert dat data vergaard wordt via
uw bonuskaart en dat deze data in toenemende mate belangrijk is
voor een supermarkt.
Meer in het algemeen is klantdata belangrijk voor bijna elk bedrijf
aangezien elk bedrijf haar klanten wil begrijpen.

12.
Hoe bevrijden we nu de nuttige informatie uit deze data?
Zoals ik al eerder zei, met behulp machine learning.
Maar hoe werkt zo’n machine learning algoritme nu eigenlijk?
We gaan terug naar ons voorbeeld.
Gerard Joling loopt de winkel binnen.
U begrijpt ondertussen dat ik ook Gerard Joling niet heb gekozen
omdat ik vind dat hij zo mooi kan zingen.
De AH wil Gerard Joling een aanbieding doen.
Hoe kunnen we voorpellen waar hij in geïnteresseerd zal zijn?
Hier is dan uw allereerste machine learning algoritme.
Geer lijkt op Goor: zij hebben namelijk ongeveer dezelfde leeftijd,
beroep, zelfde gevoel voor humor.
Geer heeft al eens vanillevla gekocht.
Vanillevla lijkt op yoghurt: het is een zuivelproduct, een toetje, het zit
in een 1 liter pak enzovoort.

En onze voorspelling is dus: Geer vindt waarschijnlijk yoghurt lekker!
Dit is ongeveer het allersimpelste machine learning algoritme dat er
bestaat!

13.
Maar er zijn natuurlijk veel ingewikkelder modellen en algoritmen.
Zo heeft Google recent een enorm neuraal netwerk getraind.
Een neuraal netwerk is een model dat geïnspireerd is op de menselijke
hersenen.
De bolletjes stellen kunstmatige neuronen voor, en de lijntjes tussen
de neuronen kunstmatige synapsen.
Informatie stroomt tussen neuronen door deze synapsen heen en weer
en hun sterkte kan worden aangepast gebaseerd op data.
Het netwerk van Google had 10 miljard synapsen en werd getraind
met miljoenen Youtube videos gebruik makende van duizenden
computers.
We noemen dit soort modellen “deep neural networks”, en het
vakgebied “deep learning”, dat een ware revolutie heeft ontketend in
mijn vakgebied.

14.
Voorspellingsmodellen, zoals neurale netwerken, zijn sinds hun
ontdekking in 1943 explosief gegroeid in het aantal vrije parameters
(het equivalent van de synapsen).
Ik heb de groeicurve hier in benadering geplot op een log-log plot.
Voor de niet-ingewijden: een rechte lijn in een log-log plot stelt
explosieve groei voor (daarover meer later).
Deze plot laat dus zien dat de capaciteit van voorspellingsmodellen
explosief is gegroeid, misschien zelf super exponentieel (alhoewel u
dat laatste met 4 datapunten gerust met een korreltje zout mag
nemen).

Als we de plot extrapoleren naar de toekomst dan voorspel ik dat
ergens tussen 2020 en 2050 modellen het licht zien die even veel
capaciteit hebben als het menselijk brein: ongeveer 100 triljoen
synapsen.
Maar let wel, ze rekenen dan wel ongeveer 100,000 keer sneller dan
een menselijk brein….
Het punt waarop kunstmatige breinen even slim worden als menselijke
breinen is door Ray Kurzweil gepopulariseerd in zijn boek “the
singularity is near”.

15.
Ik heb zojuist de woorden “explosieve groei” in de mond genomen.
De technische term daarvoor is: “exponentiele groei”.
Om exponentiele groei te illustreren stel ik u de volgende vraag:
“Hoe vaak moet je een krant van 0.1 mm dik vouwen om een stapel te
creëren die even groot is als de doorsnede van het gehele universum?”
Denk er even rustig over na.
Het is natuurlijk wat lastig om u voor te stellen hoe die laatste keer
vouwen nu eigenlijk in zijn werk gaat, maar dat laat ik aan uw fantasie
over.
Bij elke keer vouwen is de stapel twee keer zo hoog, hij groeit dus
exponentieel.
Het verassende antwoord is 103 keer.
Zo snel is dus die exponentiele of explosieve groei.

16.
We identificeren dus drie explosieve groeiwetten:
Explosieve groei van computerkracht: De wet van Moore
Explosieve groei van datavolume: Big Data
Explosieve groei van modelcapaciteit zoals we dat in deep learning
hebben gezien.

En deze de derde wet is nieuw (U heeft de primeur).
De wet van Moore ligt ten grondslag aan deze derde groeiwet want het
beschrijft de computerkracht die het mogelijk maakt is om zulke grote
modellen te trainen.
Ook de tweede groeiwet ligt ten grondslag aan de derde groeiwet
omdat grote modellen gevuld moeten worden met informatie die uit
data komt.

17.
Maar de vraag die we ons dienen te stellen is of onze modellen niet te
snel groeien: is er wel genoeg nuttige informatie in al die data om
zulke grote modellen mee te vullen?
In de metafoor van de goudmijn is het alsof we een enorme
opslagloods hebben aangeschaft die groot genoeg is om alle gouderts
in op te slaan, maar die veel te groot zijn voor het goud alleen.

18.
Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst analyseren hoeveel
nuttige informatie er eigenlijk in ruwe data aanwezig is.
De situatie is enigszins verwarrend omdat Claude Shannon, de vader
van de informatiewetenschap, het begrip informatie gebruikte voor de
gouderts en niet voor het goud zelf.
Ik gebruik daarom hier het begrip nuttige informatie: informatie
waarmee je voorspellingen kan doen.
Volgens Shannon bevat een zwart plaatje het minste informatie en een
plaatje met pure ruis het meeste informatie.
Een natuurlijk plaatje, zoals dit plaatje van een bos, bevat een
hoeveelheid informatie die daar ergens tussen in zit.
Dit kunnen we begrijpen door ons voor te stellen hoeveel bytes ik
nodig zou hebben om één van de plaatjes via email naar een vriend te
sturen.
Het rechter plaatje met ruis kost veel bytes omdat ik voor elke pixel
apart moet aangeven welke waarde het heeft: zwart of wit.

Het zwarte plaatje echter kan worden opgestuurd met 1 kort zinnetje,
namelijk: “alle 1000 pixels zijn zwart”.

19.
Latere ontwikkelingen hebben laten zien dat er in plaatjes van de
natuur veel meer nuttige informatie zit dan in pure ruis.
We kunnen dus veel meer leren uit een plaatje van bomen dan uit een
plaatje met ruis.
Uit het middelste plaatje kunnen we bijvoorbeeld een aantal
eigenschappen van bomen afleiden, bijvoorbeeld dat ze op lange,
dunne, verticale cilinders lijken, en dat is nuttige informatie.
Het goud moet dus worden geïdentificeerd met nuttige informatie, en
niet met de ruwe informatie zoals Claude Shannon die definieerde.

20.
Een goed machine learning algoritme scheidt dus de ruwe data (de
gouderts) in nuttige informatie (het goud) en ruis (het overgebleven
gruis).
Machine learning is dus een soort informatie zeef.

21.
Na het extraheren van de nuttige informatie uit de ruwe data, wordt
de nuttige informatie vervolgens opgeslagen in de parameters van een
model, terwijl de ruis dient te worden weggegooid.
We kunnen het model nu gebruiken om voorspellingen mee te doen.

22.
Om te zien hoe goed wij in dit spelletje zijn vraag ik u om naar dit
plaatje te kijken.
U heeft dit specifieke object vast nog nooit eerder gezien.
Toch weet u waarschijnlijk wat het is.

23.
U heeft de details van de stoelen uit uw verleden genegeerd en in
plaats daarvan een abstractie van het concept stoel gemaakt om te
kunnen generaliseren.
Toen ik nog natuurkunde studeerde zeiden we altijd: “Weten is Meten”.
We kunnen de conclusie van mijn verhaal enigszins gechargeerd
samenvatten met de diepe wijsheid: “Weten is Vergeten”.
Dat moet goed nieuws zijn voor de vele vergeetachtigen onder ons!
We moeten echter niet alles vergeten, we moeten de essentie
onthouden.
We moeten de essentie van het concept stoel in een abstractie vangen.

24.
Maar hoeveel nuttige informatie zit er nu eigenlijk in ruwe data?
Om daar inzicht in te krijgen stellen we ons voor dat we heel lang in
dezelfde goudmijn aan het graven zijn.
Naarmate we langer graven zijn de grote brokken goud weg en
moeten we steeds harder werken om de kleine stukjes goud uit het
erts te bevrijden.
Dit is de wet van de verminderde meerwaarde.

25.
En die wet gaat ook op voor de nuttige informatie in data: hoe meer
data je hebt van één bron, hoe minder extra nuttige informatie deze
bevat.
Met andere woorden het 1 miljoenste data punt voegt veel minder toe
aan de berg nuttige informatie dan het eerste data punt.

26.
En deze feiten leiden tot een paradox.

Onze silo is veel te groot voor alleen het goud, want het kan alle erts
bevatten.
De modellen die we nu gebruiken hebben een enorme overcapaciteit.
En machine learning algoritmen hebben de neiging om hun modellen
te vullen tot ze helemaal vol zijn.
Dat is niet alleen een verkwisting van geld, maar het leidt ook tot
verminderde voorspelkracht.
Door het vullen van een silo met gruis wordt het goud
ontoegankelijker.
We noemen dit overfitten.

27.
Overfitten is een heel fundamenteel concept in de machine learning.
Ik ga dat aan de hand van een experiment proberen nader duidelijk te
maken.
U kunt hier allemaal aan meedoen.
Bekijk de volgende situatie.
Ik heb 6 data punten (de kruisjes) en vraag mij af welke lijn het beste
de relatie tussen deze punten beschrijft.
[eerste plaatje] De rechte lijn gaat niet door alle data.
[tweede plaatje] De groene lijn doet het beter, maar mist het vijfde
punt.
[derde plaatje] De blauwe lijn gaat bijna (maar niet precies) door
alle data.
[vierde plaatje] De gele lijn gaat perfect door alle data.
Welke lijn is het beste?
De gele lijn? Deze gaat tenminste door alle datapunten heen!
Weinig mensen zullen echter de gele lijn kiezen.
Maar waarom?

Omdat u denkt dat het 7e datapunt dat nog moet komen niet op de
gele lijn ligt.
Dit is geheel subjectief.
We noemen het uw inductive bias, ofwel uw aanname over hoe glad de
lijn is.
U bent bereid enige informatie over de locatie van de kruisjes te
negeren ten behoeve van een gladdere lijn.
Met andere woorden, een deel van de informatie in de positie van de
kruisjes heeft geen voorspellende waarde volgens u en bevat dus geen
nuttige informatie.
De rest van de informatie, de nuttige informatie, wordt opgeslagen in
uw model.

28.
We komen nu tot de volgende verassende conclusie en de kern van
mijn betoog: de “Stelling van Welling”.
Ik ben blij dat die er nu eindelijk echt is, want ik ben er vroeger nog
wel eens mee gepest.
Wat zegt deze stelling van Welling:
We leven in een tijd van exponentieel groeiende data omvang, de
zogenaamde big data.
Tegelijkertijd zegt de wet van Moore dat de computerkracht ook
exponentieel toeneemt.
Dit stelt onderzoekers in staat om de capaciteit van hun modellen
exponentieel te laten groeien.
We zagen dit fenomeen bij diepe neurale netwerken.
Maar er zit veel minder nuttige informatie in die data dan verwacht.
Dit leidt tot een sub-exponentiele groei van nuttige informatie.
Onze modellen groeien dus sneller dan de nuttige informatie die we
erin kunnen stoppen, en dat leidt tot overfitting.
De verassende conclusie is dus dat in de tijd van big data, waar
iedereen zou verwachten dat overfitten steeds minder een probleem

zou moeten zijn, het in feite een steeds groter probleem dreigt te
worden.
De ware paradox is dus waarom machine learning onderzoekers er op
staan om toch die grote modellen te gebruiken?
Sterker nog, deze overcapaciteit lijkt zelfs de geheime saus achter de
recente successen van machine learning.
Hoe kan dat?

29.
De resolutie van deze paradox zit ‘m in het impliciet verkleinen van de
capaciteit van de modellen, zodat de ruis eruit geknepen wordt.
De verkleining vindt indirect plaats, niet door het verkleinen van het
aantal parameters maar door andere technieken.

30.
Eén van de manieren om indirect de capaciteit van een model te
verkleinen is om een aantal modellen te trainen en dan hun
voorspellingen te combineren.
De modellen moeten wel van elkaar verschillen, bijvoorbeeld door ze
te trainen op verschillende delen van de data.
Maar elk model apart mag wel overfitten.
Dit idee is vergelijkbaar met een fenomeen dat bekend staat als de
wijsheid van de menigte.
Om dat te illustreren doen we weer even een experiment.

31.
Dit is de Eiffeltoren.
U allen welbekend.
We gaan nu samen het gewicht in kilogrammen schatten.

Helaas hebben we geen tijd om het in het echt te doen, dus ik vraag u
om uw voorstellingsvermogen te gebruiken.
Eerst maakt iedereen een schatting zonder met uw buurman of
buurvrouw te praten en zonder af te kijken.
(U weet inmiddels dat fraude en plagiaat heel serieus wordt genomen
in de academische wereld.)
Als ik al uw schattingen heb verzameld, dan kies ik de middelste getal.
Het middelste getal in het rijtje 1,2,3,4,5 is bijvoorbeeld 3.
Wat blijkt, in veel gevallen heffen fouten elkaar op: er zijn evenveel te
grote als te kleine schattingen en het eindresultaat is dat de middelste
schatting heel dicht bij het echte antwoord ligt!
Als u nieuwsgierig was naar het antwoord: dat was 9 miljoen.

32.
In plaats van mensen laten we nu computers verschillende
voorspellingen doen.
Elke lijn in dit plaatje is bijvoorbeeld verkregen door een lijn te fitten
op een ander deel van de oorspronkelijke dataset.
Elke lijn apart is een slechte voorspeller omdat hij overfit.
Maar het gemiddelde van de lijnen is een hele precieze fit.

33.
We kunnen dit ook uitleggen met de volgende analogie.
Stel u voor: u probeert pijltjes in de roos te gooien.
Elk rood pijltje correspondeert met de voorspelling van een ander
model.
We kunnen bijvoorbeeld elk model trainen op een verschillend deel
van de data.
De pijltjes op het linkerbord komen van simpele modellen en zijn
slechte voorspellers omdat het model een systematische fout bevat.

De pijltjes aan de rechterkant komen van een erg complex model. De
individuele voorspellingen zijn ook slecht omdat elk model ernstig
overfit.
Maar het gemiddelde blauwe pijltje op het rechterbord is veel preciezer
dan de individuele pijltjes.
Concluderend kunnen we dus stellen dat het middelen over ensembles
de capaciteit van het model verkleint en het overfitten tegengaat.
Er zijn ook nog andere manieren om de overcapaciteit van modellen te
verkleinen, maar daar zal ik hier niet verder op in gaan.
Hiermee hebben we de paradox dus opgelost.

34.
Laat ik de kern van mijn betoog nog even samenvatten in het
volgende beeld.
Er zijn drie exponentiele groeiwetten te ontwaren in de informatica.
Die van data, computerkracht en modelcapaciteit.
De groei van de modelcapaciteit gaat eigenlijk te snel om alleen de
nuttige informatie uit de data in op te slaan.
Deze overcapaciteit kan tot overfitting leiden, maar door
voorspellingen te middelen over ensembles van modellen kan dit
worden voorkomen.
De combinatie van hele complexe modellen en ensemble learning heeft
tot spectaculaire successen geleid.
Een goed voorbeeld daarvan is “deep learning”.
Het is dus op het snijvlak van deze drie groeiwetten dat mijn vak
machine learning bezig is de kunstmatige intelligentie te
transformeren.
De drempel van werkelijk interessante toepassingen lijkt nu namelijk
echt gepasseerd.

35.
En de grote bedrijven staan in de rij om een graantje mee te pikken.

Op de grootste machine learning conferentie waar ik dit jaar de
program-chair was, verscheen Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook.
U kunt mij (met Nederlands biertje) op deze foto ontdekken, dromend
dat mijn eigen startup Scyfer ooit zo groot als Facebook mag worden.
“Zuck” zo als Zuckerberg liefkozend wordt genoemd, maar wat niet zo
heel prettig in het Nederlands vertaalt, heeft besloten om een nieuwe
deep learning onderzoeksgroep te beginnen bij Facebook.
Maar ook Google, Microsoft, Apple, Yahoo, IBM en Baidu hebben zwaar
geïnvesteerd in deze nieuwe technologie.

36.
En nog maar 2 dagen geleden kocht Google deze startup
gespecialiseerd in deep learning voor 500 miljoen dollar.
Waarom zijn bedrijven zo geïnteresseerd in deze technologie?
De spraakherkenning op uw iPhone gebruikt bijvoorbeeld al deep
learning.
Na jaren van stagnatie in de spraakherkenning waren het de diepe
neurale netwerken die ineens voor spectaculaire vooruitgang zorgde.
Het zelfde lijkt nu te gebeuren voor het herkennen van objecten in
foto’s en video’s, wat weer handig is voor de zoekmachines van Google
of Bing.
En zo zijn er nog vele andere toepassingen te noemen waar deep
learning wordt toegepast.

37.
Machine learning staat ook aan de wieg van een nieuwe revolutie in
het onderwijs: de zogenaamde massive open online courses, of terwijl
MOOCs.
MOOCs bieden gratis onderwijs aan via internet aan soms wel 100,000
studenten tegelijkertijd.
Een algoritme doet aanbevelingen omtrent de meest leerzame
volgende stap: een video om een nieuw concept te leren, een oefening,
of misschien toch een programmeeropdracht?

38.
En de mensen zijn enthousiast.
Vooral studenten zoals dat meisje in Afghanistan dat niet naar school
mocht.
De revolutie bestaat hieruit dat MOOCs hoogwaardig onderwijs
ontsluiten in gebieden waar dat voorheen niet aanwezig was.
Letterlijk iedereen met een computer en internet kan gratis meedoen.
De vraag die wij ons moeten stellen is wat de impact zal zijn op het
meer traditionele onderwijs.
Maken we dadelijk onszelf overbodig?

39.
Een gelijksoortige vorm van burgerparticipatie is nu ook tot het
onderzoek doorgedrongen.
Veel onderzoekers laten tegenwoordig via internet en voor een
habbekrats simpele taken oplossen door willekeurige mensen uit de
hele wereld.

40.
Er vindt hier een interessante omkering van taken plaats: in plaats van
computers worden hier menselijke hersenen ingezet om bepaalde
rekentaken op te lossen.
Luis von Ahn noemde dit (vrij vertaald): “de menselijke computer”.

41.
Dezelfde Luis von Ahn bedacht ook dat in 2003 mensen samen
ongeveer 9 miljard uur Tetris hadden gespeeld online.
Ter vergelijking, de aanleg van het Panama kanaal kostte ongeveer 20
miljoen manuren, minder dan een dag Tetris…

Om die inspanning te kanaliseren bedacht hij een aantal ingenieuze
spelletjes waarin mensen ongemerkt nuttig werk deden, zoals het ESP
spel waar objecten in foto’s werden geïdentificeerd en reCaptcha waar
stukjes tekst werden gedigitaliseerd.

42.
Ten slotte noem ik nog even de webservice Kaggle, waar veel
bedrijven hun problemen uitbesteden aan het grote publiek door ze als
competities te definiëren.
En dat kan behoorlijk lucratief zijn: de bovenste competitie in dit rijtje
levert 3 miljoen dollar op bij winst.

43.
En ook hier geldt, iedereen met een computer en internet kan
meedoen en winnen.
Ook dat meisje in Afghanistan.

44.
Concluderend: Data Science is “booming business”.
Het McKinsey Global Institute schreef in 2011 een rapport met de titel:
“Big data: The next frontier for innovation, competition, and
productivity”
De Harvard Business Review kopte in 2012 met de titel:
“Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century.”
Het Instituut voor informatica aan de universiteit van Amsterdam,
samen met de Vrije Universiteit en het Centrum voor Wiskunde en
Informatica hebben dit jaar het “Data Science Research Centrum”
opgericht.
Dit Amsterdamse initiatief zal ons fantastisch positioneren om de
nieuwe uitdagingen rond big data aan te pakken.

45.
Zoals ik in deze oratie heb aangegeven zullen de tools van machine
learning daarin een belangrijke rol gaan spelen.
En het vakgebied bruist van leven.
Elk jaar stijgt het aantal bezoekers bij machine learning conferenties
spectaculair.
We zien op het plaatje alweer een exponentiele groeicurve in actie!

46.
De beloften zijn groot en de verwachtingen hooggespannen:
Betere gezondheidszorg, een veiliger samenleving, meer gemak.
Maar in ons enthousiasme mogen we de gevaren niet vergeten:
grootschalige privacy schendingen door overheid en bedrijfsleven,
misbruik van informatie in de politiek, een grotere werkeloosheid en
ga zo maar door.
Onze uitdaging is daarom om de beloften waar te maken en de
gevaren in te dammen.
Ik heb daar veel vertrouwen in.

47.
Dan nog een paar woorden over het Nederlandse academische
landschap.
Ik ben 10 jaar professor in Amerika geweest en ben nu sinds anderhalf
jaar terug in Nederland.
Ik heb dus een redelijk goede basis om beide academische werelden te
vergelijken.
Ten eerste maak ik me zorgen over de financiering van onderzoek.
Onderzoekers spenderen heel veel tijd aan het schrijven van beurzen
met maar een kleine kans van slagen.

Financiering voor wetenschappelijk onderzoek gaat in toenemende
mate naar toegepast onderzoek, of wordt in clusters uitgedeeld aan
grote coalities.
Waar is het geld gebleven voor fundamenteel onderzoek met één AIO?
De vrije competitie heeft NWO er helemaal uitgesneden, waarschijnlijk
om het onderzoek in de TOP sectoren mee te financieren, wiens
agenda door het bedrijfsleven wordt gedicteerd.
Begrijp me goed, ik vind toegepast onderzoek geweldig en doe er
lustig aan mee, maar de balans is wel wat zoek.
Verder denk ik dat het Nederlandse systeem van onderzoeksgroepen
die zijn gedefinieerd rond leerstoelen aan heroverweging toe is.
Er zijn hier een paar redenen voor aan te dragen:
1. Onderzoek is dynamisch en laat zich moeilijk in hokjes opdelen.
Als een onderzoeker besluit van onderzoeksrichting te veranderen kan
hij zomaar ineens niet meer binnen de muren van zijn bestaande
onderzoeksgroep passen.
Of als een hoogleraar met pensioen gaat en wordt vervangen door een
opvolger met een iets andere onderzoeksagenda, dan kan de
samenhang binnen zo’n groep ook zoek raken.
2. UDs representeren het aanstormend talent en verversen het
intellectuele gedachtengoed binnen de vakgroep met frisse ideeën.
Hun ambities mogen op geen enkele manier gefrustreerd of zelfs maar
gestuurd worden, ook niet in de voorkeursrichting van een hoogleraar.
3. Het aantal hoogleraarsplaatsen is erg schaars, zeker in deze
economie.
Veel UHDs komen vroeg of laat dus in aanraking met het plafond in
hun carrière, wat niet bepaald bevorderlijk is voor de motivatie.
Mijn advies is daarom: breek de muren tussen de onderzoeksgroepen
weg en vlak de hiërarchie af.
Definieer onderzoeksgroepen rond een enkele UD, UHD of Hoogleraar,
samen met zijn of haar postdocs en AIOs.
Deze groepen organiseren zich in een lappendeken van grotere secties
die met elkaar samenwerken, beurzen schrijven, colloquia organiseren,
etc.

Deze secties zijn overlappend, dynamisch, en organiseren zich vanzelf.
Daar hoort bij dat naast hoogleraren ook UDs en UHDs hun eigen AIOs
mogen promoveren.
Ze zijn ook allemaal in gelijke mate verantwoordelijk voor het bestuur
van de vakgroep.
De fusie van de beta-faculteiten van de UVA en VU vormt een unieke
kans om deze transitie te maken.

48.
Voordat ik mijn verhaal afsluit wil ik graag een aantal mensen
bedanken. Allereerst wil ik het College van Bestuur van de Universiteit
van Amsterdam, en het bestuur van de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en in het bijzonder de
decaan van de faculteit bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
Verder wil ik het Instituut voor Informatica en in het bijzonder de
directeur Jan Bergstra bedanken voor het creëren van deze leerstoel.
Daarnaast wil ik de leden van mijn groep “Intelligent Autonomous
Systems” (IAS), en met name de secretaresse Petra bedanken voor
een prettige samenwerking. De organisatie en structuur van deze
groep is wat veranderd het afgelopen jaar en dat vergde enige
aanpassing van iedereen. Hartelijk dank voor jullie geduld in deze.
In het bijzonder wil ik mijn huidige AIO’s Durk en Taco en mijn
postdoc Ted bedanken voor de vele interessante discussies. Ik wil
hierbij ook mijn AIOs in Amerika niet vergeten: Ian, Yutian, Anoop,
Sungjin, Levi en Andrew.
Ik ben ook dank verschuldigd aan een aantal briljante wetenschappers
die mij in mijn carrière hebben begeleid: Gerard ’t Hooft, Pietro Perona
en Geoffrey Hinton. Jullie lichtend voorbeeld hebben mij in
wetenschappelijke zin vormgegeven.
Ik ben diep geroerd door het feit dat mijn beide ouders van
respectievelijk 79 en 87 jaar oud hier vandaag aanwezig zijn. Pa en
ma, jullie hebben voor mij een stabiele en warme omgeving weten te
creëren waarin mijn wetenschappelijke ambities goed konden gedijen.
Hiervoor mijn welgemeende dank.
En dan mijn lieve gezin, Marga, Eline en Sera. Het is elke dag weer

een feest om te mogen thuiskomen in de warmte van jullie
aanwezigheid. De verhuizing naar Nederland vanuit Amerika was geen
sinecure, maar ik denk dat we er samen iets heel moois van gaan
maken.
Ook aan mijn broer Hans heb ik veel te danken. Onze lange
gesprekken over alles wat ons bezig houdt, inclusief de details van
mijn onderzoek, heb ik altijd gekoesterd.
Verder ben ik dank verschuldigd aan de medeoprichters van mijn
startup, Scyfer, namelijk Jörgen, Taco en Tijmen. We gaan er een
prachtig bedrijf van maken en rijden over 5 jaar allemaal in een Ferrari
rond, maar daar gaat het natuurlijk niet om.
Dan wil ik mijn jeugdvriend Robert nog noemen. We kennen elkaar
ruim 40 jaar en nog steeds lachen we heel wat af. Ook mijn trouwe
vriend Michel en de leden van de “Visclub” wil ik graag bedanken voor
hun vriendschap.
Ik bedank de volgende mensen voor hun nuttige feedback met
betrekking tot deze oratie: mijn vader, mijn moeder, Jörgen, Noud, en
vooral Anja, die ondanks haar ziekbed de moeite heeft genomen deze
tekst van commentaar te voorzien. Ten slotte dank ik al mijn vrienden
en familie voor hun steun.

49.
Mijn opa eindigde zijn dienst met het zegenen van zijn gemeente.
Ik gun deze gemeente ook het allerbeste, dank u voor uw aandacht en
zeg op mijn eigen manier amen:
Ik heb gezegd

