
Het internet beschikt nog

maar over een fractie van de

mogelijkheden van het web

van de toekomst. Over een

paar jaar begrijpt het internet

zijn eigen inhoud, stelt

Jacopo Urbani. Enmaakt

Google de huisarts overbodig.
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D
e charmes vaneenNeder-
landse medestudente de-
den Jacopo Urbani naar
Nederland verhuizen,
maar eenmaal hier werd

de Italiaanse computerexpert voor
een tweede keer verleid: door het on-
derzoek van de VU naar de toekom-
stige ontwikkelingen van het inter-
net, het semantische web. Urbani
ontving onlangs een NWO-beurs om
dit onderzoek voort te zetten.
“Het huidige web kent een groot

probleem,” stelt Urbani. “Computers
begrijpen niet wat er op internet
staat. Als jij met een zoekmachine op
het woord ‘jaguar’ zoekt, krijg je een
lange lijst met links naar websites
waar dat woord op voorkomt, maar
de zoekmachine heeft geen idee wat
‘jaguar’betekent. Zoek jeeen roofdier
of een luxe auto? Hij kent het verschil
niet.”
Onze taal, met al zijn metaforen,

zegswijzen en onregelmatigheden, is
voor computers veel te ingewikkeld.
Het idee achter het semantische web
is om de informatie op internet zo te
structureren en te categoriseren, dat
computers leren begrijpen wat al die
informatie nou betekent. Vervolgens
kunnen ze nieuwe redeneringen ma-
ken.
Urbani illustreert het met een sim-

pel voorbeeld. “Opmijn persoonlijke
website staat dat ik ben geboren in
Italië. Op de site van de VU staat dat
ik werkzaam ben op de VU. Tik in de
toekomst in Google mijn naam in, en
je zult lezen dat ik een migrant ben.
Terwijl geenmens die informatie ooit
op internet heeft geplaatst.” Google
heeft het dan zelf beredeneerd.
Zoekmachines zullen in staat zijn

om impliciete informatie te achterha-
len –met alle gevolgen van dien voor

de privacy. Facebook-oprichter Mark
Zuckerberg stelde onlangs al dat het
tijdperk van privacy voorbij is. Voor
Urbani een interessante kwestie.
“Het idee dat een repressieve over-
heid alles van je te weten kan komen
is eng. Aan de andere kant kan een
grenzeloze informatiestroom het in-
formatiemonopolie van een dicta-
tuur ondermijnen. Dit zijn echter po-
litieke kwesties. Wij als wetenschap-
pers creërenslechtsnieuwemogelijk-
heden.”
Nieuwe mogelijkheden, die voor

een gedeelte al werkelijkheid zijn ge-
worden. Apple, IBM en Google ge-
bruiken de technologie nú al. Tik op
Google de naam van een beroemd

persoon in en rechts verschijnt een
kader met beredeneerde informatie.
Het werkt nog niet foutloos, want het
blijkt ingewikkeld om feitelijk juiste
informatie te onderscheiden van on-
juiste informatie.

Maar Urbani verwacht dat we bin-
nenkort allemaal zo’n eigen kader
krijgen. “En over vijf jaar zal Google
op jouwvraagnietmeer reagerenmet

een lijst met links, maar met échte
antwoorden. Op elk gebied.” Biolo-
gen zullen meteen antwoord krijgen
als ze vragen welke genen geassoci-
eerd zijn met welke mutaties. Artsen
zullen accuraat kunnen opvragen
welkemedicijnen bij bepaalde symp-
tomenhoren.
“Het zou huisartsen zelfs overbodig

kunnen maken. Zodra blijkt dat een
machine beter medicijnadvies ver-
strekt dan eenmenselijke arts, dan is
de keuze toch simpel? Wellicht dat
onze generatie daar nog moeite mee
heeft, maar we passen ons snel aan.
Bij financiële transacties speelt te-
genwoordig ook geenmens meer een
rol.”

Maar stel dat het web jouw dochter
een verkeerdmedicijn voorschrijft en
ze wordt daardoor nog zieker, wie is
er dan verantwoordelijk? Wie kun je
aanklagen?Nieuwe technologie creë-
ert nieuwe problemen, beseft Urbani
terdege.
“Het semantischeweb zal repercus-

sies hebben voor onze wetgeving, ge-
zondheidszorg, filosofie, technolo-
gie, wetenschap en, belangrijker, het
dagelijks leven van ons allemaal.
Daarom doe ik dit onderzoek zo
graag. Onze technieken zijn nog lang
niet klaar en onze computers crashen
regelmatig, maar hier aan de VU zijn
we bezig vorm te geven aan de toe-
komst.”
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’s Avonds aspirientje kan
hartaanval voorkomen
Een aspirientje voor het slapengaan
kan een acute hartaanval bij het op-
staan voorkomen, zeggenAmeri-
kaanse onderzoekers. Een lage dosis
aspirinewerd al langer voorgeschre-
ven bij hoge bloeddruk. De pijnstiller
zorgt er namelijk voor dat het bloed
wordt verdund,wat de vorming van
bloedproppen tegengaat.

Alzheimer opsporen door
onderzoeken van de ogen
Amerikaanse en Chinese onderzoe-
kers hebbenhet verband tussen de
ziekte vanAlzheimer en de achteruit-
gang van de ogen bestudeerd. Het
netvlies is immers een verlengstuk
van de hersenen. Door de neuronen
in de ogen te bestuderen, denken ze
de ziekte in de toekomst sneller op te
kunnen sporen.

Ook supergeheugens
zijn te manipuleren
Zelfs de herinneringen vanmensen
met een uitzonderlijk goed geheugen
kunnenworden gemanipuleerd. Dat
hebben onderzoekers uit Californië
ontdekt. Zij slaagden erin bij proef-
personenmet hyperthymesia, die ex-
treem specifieke details over hun ei-
gen leven kunnen onthouden, valse
herinneringen te planten.

33ZATERDAG 23 NOVEMBER 2013

Melk verkleint kans op
heupfractuur niet
Wie als tiener veelmelkt drinkt, ver-
mindert daarmee niet het risico om
op latere leeftijd een heupfractuur op
te lopen. Sterker nog, uit onderzoek
van onder andere deHarvard-univer-
siteit blijkt dat jongens die regelma-
tig een glasmelk achteroverslaan
zelfsmeer risico lopen op een gebro-
ken heup.

wetenschap

Een datacentrum van Google in de Amerikaanse staat Georgia. Over een paar jaar zijn computernetwerken in staat om zelf informatie te beredeneren. FOTO CONNIE ZHOU/AP

Internet van toekomst begrijpt alles
Semantisch web Amsterdamse wetenschappers werken aan intelligent netwerk

Over vijf jaar geeft
Google echt antwoord
op elke vraag


