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CLiPS
https://www.uantwerpen.be/clips/

• Computertaalkunde
• Biomedische en klinische NLP
• Tekstanalyse in sociale media

• Hate Speech detectie
• Profilering

• (Politiek) sentiment
• Dialoogsystemen
• Machine Learning / Deep NN

• Psycholinguïstiek
• Sociolinguïstiek

https://www.uantwerpen.be/clips/




Spraak Tekst Beelden

Tekst

Betekenis

AI voor taalverwerking

Spraakherkenning

Spraaksynthese

Beeldgeneratie uit tekst

Beeldbeschrijving in tekst

Automatische Vertaling Samenvatting en vereenvoudiging

Chatbots, dialoogsystemenVraag-Antwoord systemen



Multimodale Netwerken
• Input: afbeelding 
• Output: beschrijving in 

tekst

Two pizzas sitting on top of a stove
top oven

A group of young people playing a 
game of frisbee



Multimodale netwerken

• Input: beschrijving in tekst
• Output: fotorealistische afbeelding

• This bird is red and brown in color, with a stubby beak



Gebaseerd op taalkennis
Modulair en regelgebaseerd Statistische

taalmodellen

Diepe Neurale Netwerken
End-to-end

€ 

argmaxT P(S |T) × P(T)

1975 1995 2015

Computing power and data availability

Geschiedenis van AI & Taal





Automatische Vertaling

https://research.googleblog.com

https://research.googleblog.com/


OF ?

Leisure sickness, al van gehoord? Ongeveer een op de dertig
kampt hiermee.

Leisure sickness, have you heard of it? Approximately one in 
thirty is struggling with this.



Seksistische neurale netwerken

• man : king :: woman : queen
• Paris : France :: Tokyo : Japan

• father : doctor :: mother : nurse
• man : computer programmer :: woman : homemaker
• she: midwife, sewing, nurse, whore, hairdresser, nude, nanny
• he: :doctor; carpentry, physician, coward, barber,  shirtless, chauffeur



GPT-2 (OpenAI): Generatieve taalmodellen

SYSTEM PROMPT (HUMAN-WRITTEN)
In a shocking finding, scientist discovered a herd of unicorns living in a remote, 
previously unexplored valley, in the Andes Mountains. Even more surprising to the 
researchers was the fact that the unicorns spoke perfect English.
MODEL COMPLETION (MACHINE-WRITTEN, 10 TRIES)
The scientist named the population, after their distinctive horn, Ovid’s Unicorn. 
These four-horned, silver-white unicorns were previously unknown to science. 
Now, after almost two centuries, the mystery of what sparked this odd 
phenomenon is finally solved. Dr. Jorge Pérez, an evolutionary biologist from the 
University of La Paz, and several companions, were exploring the Andes Mountains 
when they found a small valley, with no other animals or humans. Pérez noticed 
that the valley had what appeared to be a natural fountain, surrounded by two 
peaks of rock and silver snow. (…)



Voorbeelduitvoer voor verschillende temperaturen

asibot.nl
Mike Kestemont e.a.



Data naar tekst
Template-gebaseerd



Daniel Kahneman (Thinking Fast and Slow, 
2011)
• Systeem 1

• Automatisch, vaardigheid
• Intuïtief
• Onbewust
• Gebaseerd op automatisch leren 

uit ervaring

• Systeem 2
• Kost moeite
• Kennis, redeneren
• Bewust



Geen inhoud, maar 
misschien wel stijl?







Metaphor Magnet (Tony Veale): GOFAI

• http://ngrams.ucd.ie/metaphor-magnet-acl/index.jsp

• Produceert affectieve conceptuele metaforen tussen twee domeinen
• Google n-grammen
• Affectieve lexicons
• Projecties van bron (positief of negatief) naar doel
• Produceert onder meer “poëzie” en “blends”

http://ngrams.ucd.ie/metaphor-magnet-acl/index.jsp




Samenvatting

• Diepe neurale netwerken hebben de accuraatheid van transformaties 
tussen tekst, spraak en beeld ingrijpend verbeterd

• Maar ze begrijpen niet echt iets en hebben niets te zeggen
• Ze maken onbegrijpelijke en vervelende fouten
• Ze kunnen vervelende bias hebben

• Stijl en inhoud kunnen bij tekst (nog) niet gescheiden worden zoals bij 
beelden

• Template-gebaseerde methodes te verkiezen zowel voor “gewone” als 
voor creatieve taalproductie



Vragen? 


