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Eén van de heilige gralen binnen het onderzoek naar computerprogramma’s die 
met mensen communiceren in natuurlijke taal is het doorstaan van de Turing 
test. De computer zou zo natuurlijk moeten communiceren dat het voor mensen 
onmogelijk is om te weten of ze met een computer of een ander mens in gesprek 
zijn. Het onderzoeksgebied van natural language understanding — dat 
bestudeert hoe computers teksten in natuurlijke taal kunnen begrijpen — speelt 
een centrale rol in dit onderzoek. Natural language understanding kan op 
verschillende niveaus worden bestudeerd. In dit proefschrift wordt een bijdrage 
gedaan aan het onderzoek naar het automatisch begrijpen van natuurlijke taal 
op het niveau van woorden, korte teksten (zoals zinnen) en volledige 
documenten.  
Taal begrijpen op woordniveau betekent begrijpen hoe betekenissen van 
woorden zich tot elkaar verhouden. Bijvoorbeeld, betekenen twee woorden 
hetzelfde? Heeft een woord dezelfde betekenis die het, zeg, 50 jaar geleden had? 
Of, zoals de centrale vraag in het eerste deel van dit proefschrift is: kunnen we er 
op een automatische manier achter komen welke woorden mensen door de tijd 
heen gebruiken om een bepaald concept beschrijven?  
Wanneer de betekenis van woorden goed gevangen kan worden, kunnen we 
proberen om langere stukken tekst, zoals zinnen, te gaan begrijpen. De vraag die 
we stellen in het tweede deel van dit proefschrift is: kunnen we, door de 
betekenissen van woorden in twee zinnen met elkaar te vergelijken, bepalen of 
de zinnen hetzelfde betekenen?  
Het derde en laatste deel van dit proefschrift gaat over tekstbegrip op document- 
niveau. De taak die we bestuderen kan omschreven worden als “begrijpend lezen 
voor computers,” waarbij de computer een document leest en er vragen over 
beantwoordt.  
Het tekstbegrip van computers is op dit moment beter dan ooit. Een van de 
toepassingen waarin dit tot uitdrukking komt is dialoogsystemen. Voor het eerst 
in de geschiedenis kunnen mensen op enigszins redelijk niveau communiceren 
met zogenaamde digital assistants zoals de Google Assistant, Amazons Alexa, Siri 
van Apple en Microsofts Cortana. We zijn echter nog ver verwijderd van 
alwetende systemen als de Star Trek computer of andere hyperintelligente 
kunstmatige intelligenties die in science fiction boeken en films voorkomen, en 
de huidige systemen zullen waarschijnlijk niet bin- nenkort de Turing test 
doorstaan. Waar ze wel goed in zijn is het helpen in allerlei alledaagse taken, 
zoals wekkers zetten, afspraken maken in elektronische agenda’s, het licht 
aandoen, een televisieprogramma aanzetten en weersvoorspellingen geven. En 
dit alles simpelweg doordat het ze gevraagd wordt in natuurlijke taal. Nu er meer 
en meer functionaliteiten worden toegevoegd aan dit soort systemen zal de tijd 
uitwijzen welke daarvan aanslaan. Dit proces zelf heeft op zijn beurt weer 
invloed op de manier waarop we met computers zullen communiceren. Zullen 
het handige assistenten blijven die alledaagse taken voor ons kunnen verrichten? 
Of zullen we uiteindelijk een uitgebreide conversatie met ze kunnen voeren, 
zoals die waar de kunstmatige wezens op de omslag in verwikkeld lijken te zijn?  


