Kan AI zelfstandig
beslissingen nemen?

Oh neen, je mist
enkele basisinzichten over AI en
wat het wel/niet
kan.
Je kan onze
brAInfood #1 lezen
over definities van
AI en leren hoe
je een gesprek
over AI overleeft
in onze brAInfood
#2.

BEN JIJ EEN EXPERT IN

ARTIFICIËLE
INTELLIGENTIE

?

Wacht,
wat is AI?

Ja, AI zal de wereld overnemen!

Oeps!

Neen, AI is sterk afhankelijk van mensen.

Kan een AI-systeem sneller dan
mensen patronen herkennen?

Neen, AI-systemen zijn
niet sneller dan mensen.

Ja, snelle analyses zijn voordelen van AI-systemen.

Het hangt ervan af, maar AI is nuttig
voor het uitvoeren van repetitieve taken.

Kan AI ook belangrijke problemen
identificeren om op te lossen?

AI-systemen kunnen worden geprogrammeerd
om specifieke subtaken te identificeren.

Neen, alleen mensen kunnen een
specifiek probleem definiëren.

Natuurlijk, het noemt artificiële intelligentie, dan moet het
slim genoeg zijn om grote problemen te identificeren.

Heeft een AI-systeem veel trainingsgegevens
nodig om efficiënt te kunnen werken?

Wat weet jij over artificiële intelligentie? Test je
kennis in deze quiz en kom te weten of jij een leek of
een expert bent op het vlak van AI.

Ja, het heeft veel gegevens nodig
om goed te kunnen functioneren.

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij
ontwikkelde deze brAInfood om je kennis over AI te
testen en bij te schaven indien nodig.

Voor meer informatie
over AI-gerelateerde
onderwerpen kan je
onze brAInfoods lezen
of aansluiten bij onze
Data-Dates.

Hoe risicovol is het om persoonlijke gegevens te gebruiken in AI-systemen?

Beantwoord de vragen aan de hand van de
antwoordcategorieën en laat je leiden door de
quiz. Aan het eind kom je te weten of jij een AI
expert bent of niet.

Risicovol, maar de AVG omvat maatregelen
om gegevensrecht te waarborgen.

Wil je graag meer informatie over AI? Bekijk dan
zeker onze website voor meer publicaties en tools
over AI.

brAInfood van het Kenniscentrum
Data & Maatschappij

Neen, het is zelflerend training is niet nodig.

Niet slecht, maar je
beantwoordde enkele vragen fout. Je
kennis over AI bevindt
zich nog niet op een
expertenniveau.

Wat moet er gebeuren als een AI-systeem
een verkeerde beslissing neemt?
Gefeliciteerd, je
hebt een gevorderde kennis van
wat AI is (en wat
het niet is)!
Als je nog meer
kennis wil opdoen,
bekijk dan even
onze publicaties
en tools.

AI kan geen definitieve beslissing nemen, want
mensen moeten altijd de controle behouden.

Zeker risicovol, en omdat onze gegevens gebruikt
worden, hebben we er geen controle meer over.

Gegevensmisbruik is altijd mogelijk, maar de EU nam reeds
maatregelen (zoals AVG) om ieders privacy te waarborgen.

De fouten moeten
aangepast worden.

Is het erg als de gebruiker het besluitvormingsproces van het AI-systeem niet begrijpt?

Ja, gebruikers moeten begrijpen hoe het algoritme werkt.

Er zijn geen risico’s omdat AI-systemen
de gegevens goed kunnen verwerken.

Niet erg, AI-systemen presteren nooit uitstekend.

Schade is verricht en kan niet
ongedaan worden gemaakt.

Oh neen, AI wordt gevoed met (persoonlijke) gegevens en daarom
is het belangrijk om problemen steeds op te lossen.

Neen, we weten ook niet alles van mensen, dus
we moeten ons geen zorgen maken over AI.

Geen idee, het gaat meer om het eindresultaat, want
AI-systemen zijn slechts een middel om een doel te bereiken.

Dit is misschien juist, maar gebruikers moeten enig basisinzicht krijgen in de genomen
beslissingen. Transparantie en ‘verklaarbaarheid’ vergroten het vertrouwen bij gebruikers.

