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Samenvatting g 

Hett is een belangrijke gebeurtenis die elke vier jaar plaatsvindt. Het symbool dat ermee ge-
associeerdd is bestaat uit vijf ringen die op een speciale manier in elkaar gevlochten zijn. Als 
bovendienn het feit wordt toegevoegd dat de oorsprong van deze gebeurtenis in Griekenland 
tee vinden is, zal bijna iedereen gedacht hebben aan de Olympische Spelen. Van de personen, 
diee via deze aanwijzingen de gebeurtenis hebben herkend, wordt gezegd dat ze in staat waren 
informatiee op te roepen, die in hun geheugen is opgeslagen. 

Niett iedereen is in sport geïnteresseerd en sommigen zullen daardoor deze feiten voor het 
eerstt horen. Als, daarentegen, aan deze personen gevraagd zou worden, na de bovenstaande 
paragraaff te hebben gelezen, om wat te zeggen over de Olympische Spelen zouden ze dat waar-
schijnlijkk kunnen: ze hebben in de eerste paragraaf iets geleerd wat ze zich kunnen herinneren 
inn de huidige paragraaf. Met dit eenvoudige experiment worden de twee belangrijkste proces-
senn geïllustreerd die in dit proefschrift theoretisch en met de computer worden bestudeerd: het 
lerenn en het herkennen. 

Hett bovenstaande is de Nederlandse vertaling van de Engelse tekst waarmee de inleiding 
vann dit proefschrift begint. Het is niet de bedoeling een vertaling te geven van het gehele 
proefschriftt en daarom zal ik in een aantal woorden, en zonder formules, proberen te schetsen 
watt er verder allemaal beschreven wordt. 

Doorr experimenteel onderzoek is er al veel bekend over de manier waarop geleerd wordt. 
Menn heeft de invloed van stress op het leren bestudeerd, de maximale hoeveelheid gegevens 
diee men kan leren, en ga zo maar door. Dat leren bestaat is geen punt van discussie meer; wat 
eenn nog onbeantwoorde vraag is, is wat leren in feite voor een proces is. Met andere woorden, 
hoee zorgen de hersenen ervoor dat er iets geleerd wordt? 

Dezee vraag is al door vele wetenschappers gesteld en er is inmiddels ook een idee gegroeid 
vann wat leren in feite is. Het komt hier op neer. De hersenen bestaan uit vele miljarden 
zenuwcellenn die allemaal op een speciale manier met elkaar verbonden zijn. Een zenuwcel is 
eenn cel die elektrische signalen ontvangt, maar ook weer uitzendt. Op deze wijze 'praten' 
zenuwcellenn met elkaar en zorgen ervoor dat de hersenen werken en de taken uitvoeren die 
uitgevoerdd moeten worden. 

Watt belangrijk is in verband met leren is dat zenuwcellen elkaar net niet raken, maar 
gescheidenn zijn door een nauwe spleet. Deze spleet is te vergelijken met het Nauw van Calais 
datt Engeland en Frankrijk van elkaar scheidt. Hoe kunnen elektrische signalen nu vanuit Calais 
inn Dover aankomen zou je zeggen? Ingewikkeld maar toch ook makkelijk: ze nemen de boot, 
of,, in technische termen, neurotransmitters. In de woorden van de metafoor is leren nu dat 
process dat ervoor zorgt dat de boot groter dan we! kleiner wordt of dat maar een deel van 
dee lading gelost kan worden. In de realiteit is leren de verandering in effectiviteit waarmee 
elektrischee signalen worden doorgegeven tussen zenuwcellen (via neurotransmitters). 

Blijftt over experimenteel te testen of dit idee klopt. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, 
wantt tot op dit moment is er geen onomstotelijk bewijs voor de juistheid ervan. Wel zijn er 
sterkee aanwijzingen dat het idee klopt. De moeilijkheid in het bewijs is dat er moet worden 
aangetoondd dat een verandering op het niveau van cellen het gedrag van mensen verandert. 
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Hett is op dit punt dat de theoretisch fysicus zijn intrede doet. Deze is namelijk in staat 
hersenenn te beschrijven met behulp van eenvoudige modellen, ook wel neurale, of neuronale, 
netwerkenn genoemd. Op deze wijze kan hij bepalen welke veranderingen in signaaloverdracht 
tussenn zenuwcellen leiden tot leren en welke niet. 

Inn mijn onderzoek heb ik me in essentie beziggehouden met leren zoals dat in 1949 werd 
voorgesteldd door de Canadese psycholoog Hebb. Hij beweerde dat leren, de verandering in 
effectiviteitt van signaaloverdracht tussen twee zenuwcellen, alleen kan plaatsvinden als deze 
tweee zenuwcellen tegelijkertijd signalen uitzenden. Op grond hiervan zijn er al vele praktische 
voorstellenn gedaan voor deze veranderingen in effectiviteit. Deze worden in het vakgebied 
vann neurale netwerken ook wel leerregels genoemd. In tegenstelling tot deze leerregels, die 
domwegg geponeerd zijn, is de leerregel die ik ga toepassen een regel die uit een algemeen 
erkendd principe wordt afgeleid. In deze afleiding gebruik ik alleen het idee dat elke verandering 
diee tot het opslaan van informatie leidt zo min mogelijk energie mag kosten. De leerregel die ik 
daarmeee vind, heb ik dan ook 'energie besparende leerregel' genoemd. Dit is het belangrijkste 
resultaatt van hoofdstuk 2. 

Hett is de kracht van de theoretische natuurkunde om in eenvoudige modellen de vaak 
ingewikkeldee natuur op een correcte wijze te beschrijven. Pas als een abstract model begrepen is 
wordenn er (soms) details aan toegevoegd om het gat tussen theorie en praktijk te dichten. Ook 
hett hersenmodel dat in hoofdstuk 2 wordt gebruikt verwaarloost vele biologische eigenschappen 
vann individuele zenuwcellen en clusters van zenuwcellen. In de hoofdstukken 3 en 4 komen 
eenn aantal dingen aan de orde die in eerste instantie verwaarloosd zijn. Alhoewel dit mijn 
oorspronkelijkee model weliswaar realistischer maakt, echte hersenen worden er nog niet mee 
nagebootst.. Het is dan ook de uitdaging voor het vakgebied van de neurale netwerken om 
modellenn te ontwikkelen, en bovendien te begrijpen, die steeds dichter bij de realiteit liggen. 

Hett laatste hoofdstuk van mijn proefschrift handelt niet over neurale netwerken maar gaat 
overr glas. Hierbij kan je inderdaad denken aan een ruit in een raam. Wat heeft glas nu te 
makenn met de hersenen, zou je denken? In de praktijk helemaal niets, in de theorie heel veel. 
Hett blijkt namelijk dat theoretische hersenmodellen, de neurale netwerken, sterk lijken op de 
theoretischee modellen die de eigenschappen van glas beschrijven. Hierdoor heeft de studie van 
verschillendee glassoorten veel invloed gehad op het huidige begrip van neurale netwerken. 

Watt nog niet geheel begrepen is van glas is het feit dat glas stroperige eigenschappen 
heeft,, in tegenstelling tot een kristal of steen. Met andere (extreme) woorden, als je maar 
langg genoeg wacht zal al het glas uit je raam op de vensterbank komen te liggen. Wees niet 
bang,, dit proces neemt vele miljoenen jaren in beslag zodat we er niets van merken. Om deze 
stroperigheidd te onderzoeken zijn er vele methoden ontwikkeld. In het laatste hoofdstuk wordt 
éénn ervan gebruikt om te kijken naar de stroperigheid van een model voor een zeker type glas. 
Dee motivatie voor dit onderzoek, binnen het raamwerk van dit proefschrift, is, dat inzichten die 
mett dit soort onderzoek verkregen wordt, ook de inzichten in (biologische) neurale netwerken 
kann bevorderen. 

Hett doel van het onderzoek is geweest al bestaande neurale-netwerk-modellen te verrijken 
mett ter zake doende biologische bijzonderheden. Tevens is er gewerkt aan het vergroten van de 
algemenee kennis van de klasse van modellen waartoe de neurale netwerk modellen ook behoren. 
Opp beide terreinen valt nog veel te ontdekken, en het is mijn hoop dat dit proefschrift een 
opstapjee kan betekenen voor anderen de vooruitgang op het gebied van het onderzoek naar 
dee werking van de hersenen vorm te geven. 


