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Betrouwbare 
info uit 
onzekere 
data

In de Rotterdamse haven is het 
een komen en gaan van schepen. 
Elke dag varen er honderden de 
haven in en uit. Hoe pik je uit al 
die schepen dat ene verdachte 
schip waar misschien wel op 
gesmokkeld wordt? Dé uitdaging 
voor informaticus Steffen Michels. 

Tekst edda heinsman
Foto jan willem steenmeijer

aan zijn lichte accent is te horen dat michels 
geen geboren hollander is. hij komt uit het 
kleef net over de grens in duitsland. Zijn keuze 
voor de radboud universiteit nijmegen was dan 
ook een praktische, het was de dichtstbijzijnde 
universiteit. de studie: computer science. ‘het 
fijne aan computers is dat je snel resultaat hebt 
van je werk. de tijd tussen idee en realisatie is 
heel kort. je hebt een leuk idee en kunt het met-
een uittesten in de praktijk’, aldus michels.

VERDAcHTE ScHEPEN
michels ontwikkelde voor zijn promotieonder-
zoek een algoritme om automatisch verdachte 
schepen aan te wijzen. ‘soms zie je een schip 
vreemde patronen maken, bijvoorbeeld van 
koers wijzigen voor een rendez-vous met een an-
der schip. dat kan duiden op smokkelen, maar 
ook op technische problemen. ontvang je vage 
gegevens van een schip, dan kan het zijn dat ze 
de boel willen bedonderen, maar ook dat er iets 
mis is met de zender. je hebt altijd te maken 
met een bepaalde onzekerheid. je wil algoritmes 
ontwikkelen die op basis van de kennis die je 
van een schip hebt conclusies kunnen trekken. 
op een geautomatiseerde manier, want in je 
eentje honderden schepen in de gaten houden, 
dat kan niet.’ 

het model waar michels aan werkte is gebaseerd 
op kansberekening. ‘je zou dit soort modellen 
kunnen toepassen op veel meer vakgebieden. er 
zijn bijvoorbeeld medische toepassingen: je wil 
weten of iemand met bepaalde symptomen een 
bepaalde ziekte heeft. dan vul je de symptomen 
in en de kans dat het een bepaalde ziekte is 
komt er uit.’

ANDERS DENkEN
michels werkte voor zijn onderzoek nauw samen 
met thales, daar kwam hij dan ook regelmatig. 
een totaal andere omgeving dan de universiteit. 
‘dat je met zo veel verschillende mensen en par-
tijen samenwerkt om één product te maken, dat 
is tof. het leidde aan het begin wel tot eindeloze 
discussies, je komt van een andere achtergrond 
en denkt anders. dat liep moeizaam aan het be-
gin, maar achteraf gezien was het heel leerzaam 
voor mij en hopelijk ook voor hen, het is echt 
een andere manier van denken.’

‘Om als 
mens je 
aandacht te 
richten op 
vierhonderd 
schepen, 
is bijna 
onmogelijk’

TESTEN
het testen van zijn model in de praktijk, met 
echte schepen, bleek nog lastig. ‘helaas hebben 
we geen enorme database met voorbeelden van 
dit is een smokkelaar en dit niet. We werkten 
niet samen met de kustwacht. dat zou eigenlijk 
wel moeten, samenwerken met mensen die echt 
elke dag smokkelaars oppakken. ik zou graag 
de kennis uit de hoofden van die experts halen’, 
lacht michels. ‘We hebben wel naar realistische 
data gekeken en daar zaten zeker interessante 
schepen tussen. maar of het nu echt smok-
kelaars waren, dat kan ik helaas niet zeggen. 
het demonstratiemodel dat we ontwikkelden 
lijkt goed te werken. maar er moet nog een slag 
gemaakt worden om van onderzoeksprototype 
te gaan naar echt prototype.’ 

oNzEkERHEiD
dankzij zijn onderzoek realiseert michels zich 
dat er ontzettend veel onzekerheid bestaat over 
dingen die veel mensen klakkeloos aannemen. 
‘de meeste mensen gaan naar het internet, zoe-
ken iets op en denken dit is de waarheid. Wij heb-
ben heel veel data vergeleken van webpagina’s 
die iets over schepen vertellen. als je die allemaal 
vergelijkt zie je de inconsistenties, je ziet dat 
bijna alle informatie die je hebt toch onzeker is.’ 

RoBoTS
uiteindelijk vindt michels zijn bijdrage klein, 
maar toch noemt hij het een stapje in de goede 
richting. ‘je neemt werk uit handen door te 
automatiseren. daardoor kun je veel efficiënter 
werken. het monotone werk verdwijnt.’ bang 
dat robots het werk van mensen overnemen, 
is hij niet. ‘integendeel, de robots nemen het 
minder leuke denkwerk over. om als mens je 
aandacht te richten op vierhonderd schepen, is 
bijna onmogelijk. nu pikt de computer er tien 
verdachte schepen uit, waar je vervolgens al je 
aandacht op kunt richten. het echt creatieve 
werk blijft over.’ 

lachend geeft hij toe: ‘en tja, de computers 
moeten natuurlijk geprogrammeerd worden, 
dus voor mij is er sowieso werk.’•
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