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VERTROUWDE INFORMATIE
 Door Guus Pijpers

Algemene vragen
Antwoord a.u.b. de onderstaande vragen.
1. Welk land kent Apachen, Cheyenne, Sioux, Azteken, Mo-
hikanen en Navajo’s?
2. Hoeveel dieren van elk soort nam Mozes mee op zijn ark?
De antwoorden staan op het einde.

Vertrouwde informatie
Digitale interfaces kunnen gemakkelijk worden gewijzigd. 
Toch doen de makers er goed aan een zo stabiel mogelijke 
toegang te creëren. De start-button van Windows is er al ja-
ren (of komt weer terug). Elke website heeft nog steeds een 
homepage, ook al linken we naar elke willekeurige pagina 
van die site. Amazon verandert zijn website continu, maar 
doet dat in heel kleine stappen.

Second opinion
Stel je hebt hoofdpijn en gaat naar de huisarts. Die consta-
teert hoge bloeddruk en adviseert het een tijd rustig aan 
te doen. Dat stelt je gerust. Maar wanneer de huisarts een 
ernstige ziekte constateert, ben je geneigd een tweede arts 
te raadplegen. Daar wil je zelfs flink voor betalen. Interessant 
is dat je de betrouwbaarheid van de informatieleverancier, je 
huisarts, niet ter discussie stelt. De reden om in het tweede 
geval een second opinion aan te vragen, is het verleden. 
Nieuwe informatie wordt altijd gewogen met de kennis die 
je al hebt, in dit geval over je eigen gezondheid. Daarom wil 
je de tweede keer ook flink betalen voor het onderzoek: je 
onzekerheid over die ernstige ziekte is heel hoog, omdat je 
tot dat moment dacht dat je heel gezond was.

Zonsopgang
We gebruiken symbolen en concepten om de wereld te 
begrijpen. We praten over een zonsopgang. We zeggen 
niet: “Laten we naar het strand gaan om te kijken hoe de 
aarde draait”. Veel van die symbolen zijn in de loop der 
jaren zo vertrouwd geworden, dat we de werkelijkheid gaan 
identificeren met het symbool of concept.

Bedrieglijke woorden
De twee vragen aan het begin bevatten elk een zoge-
noemd bedrieglijk woord. Bij vraag 1 geeft onderzoek aan 
dat we zo’n woord, in dit geval Azteken, eerder herkennen 
als het aan het begin of einde van de zin staat dan ergens 
in het midden. Het bedrieglijke woord van vraag 2 wordt 
vaak gemist omdat Noach en Mozes semantische overeen-
stemming hebben (oude mannen, bijbelfiguren). Piet in 
plaats van Noach zou direct opvallen.

GUUS PIJPERS geeft adviezen over de inzet en het gebruik 
van informatie (ask@guuspijpers.com).

Platform
De beide partijen gaan Azure als platform 
inzetten; een geavanceerde infrastructuur 
die nodig is om toepassingen die gebruik-
maken van KI in de toekomst te kunnen 
ontwikkelen en implementeren. OpenAI is 
een vroege gebruiker van de Azure N-Se-
ries Virtual Machines, die zijn ontworpen 
voor zeer intensieve workloads, zoals deep 
learning, simulaties, rendering en training 
van neurale netwerken.

BT HELPT BIJ OVERSTEKEN NAAR CLOUD

BT gaat versneld investeren in 
dynamische netwerkdiensten door 
een aantal technologieën te inte-
greren waarmee klanten eenvou-
diger, sneller en veiliger kunnen 
overstappen op een cloudgeba-
seerd IT-consumptiemodel.

De diensten zijn gebaseerd op technolo-
gie van de leverancier en zijn partners. Zo 
wordt Nuage Networks van Nokia ingezet 
voor dienstverlening over het toekomstige 
software-defined wan (SD WAN). De lan-
cering hiervan staat gepland voor begin 
2017. De investeringen gaan vooral naar 
diensten gebaseerd op nieuwe program-
meerbare technologie, waarbij wordt ge-
bruikgemaakt van netwerkfunctie-virtu-
alisatie, softwaregedefinieerde netwerken 
en SD-WAN.
 “We streven ernaar om wereldwijd dé 
toonaangevende ‘cloud of clouds’ service-
integrator te zijn”, zegt Chet Patel, presi-
dent of global portfolio & marketing. “Als 
onderdeel van deze strategie combineren 
we onze kennis van SDN- en NFV-tech-
nologie nu met onze bestaande wereld-
wijde netwerkinfrastructuur, om zo ons 
productaanbod van dynamische netwerk-
diensten verder uit te breiden.”
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