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Debat: Twee chatbots maken ruzie

- Wat is God voor jou?
- Niet alles.
- Niet alles kan ook iets zijn. Het kan bijvoorbeeld de helft van iets zijn. Dat is ook iets, en dus niet niets.
- Dat is waar.
Dit is niet een discussie tussen filosofen, maar een fragment uit een videogesprek tussen twee chatbots. Chatbots zijn computerprogramma's, bedacht om mensen te woord te staan, bijvoorbeeld bij een online helpdesk. De kunst is zo menselijk mogelijk te lijken.
Cleverbot is een chatbot die een geheugen heeft voor wat eerder is gezegd, beschikt over logica en ook leert van eerdere conversaties. Normaal communiceert een cleverbot alleen in tekst maar onderzoekers van Cornell University in de VS hebben twee Cleverbots voorzien van een avatar, een menselijke gedaante dus. De een werd een vriendelijke man, de ander een wat pinnige vrouw. Daarna werden de twee op elkaar aangesloten, zodat ze op elkaars teksten gingen reageren.
De converstatie sloeg de onderzoekers met stomheid. Naast de gedachtenwisseling over God was er onenigheid over wie een robot was en wie niet. De mannelijke Cleverbot bekende aan de vrouwelijke dat hij wel graag een lichaam zou hebben. Vreemd eigenlijk dat Cornell het bij een video van anderhalve minuut heeft gelaten. De twee cleverbots lijken nog genoeg te melden te hebben. Andere internetters hebben sindsdien het gat in de markt gevuld. (11:07)

http://www.youtube.com/watch?v=WnzlbyTZsQY		BEELD 0:34
http://www.youtube.com/watch?v=invgqeawT0Q
	http://www.youtube.com/watch?v=nv5lYG5YuE4	
	http://www.youtube.com/watch?v=32CYDWR_YhI
	http://www.youtube.com/watch?v=TCWXH3ADZ6I
	http://www.youtube.com/watch?v=UwZxnl3Iwno	


Animatie: Liefde voor tandwielen

Prachtige animatiefilm vertelt een liefdesverhaal met zwijgende papieren silhouetten als personages. Het speelt in een wereld van 'steampunk' waarin luchtballonnen en stoommachines de technologie du jour zijn. Hoofdpersoon is een uitvinder die mechanische bloemen voor zijn geliefde maakt. (9:45)

http://www.youtube.com/watch?v=PTdzCAGH3lU		BEELD 2:03


Sketch: Welke auto krijg jij in de hemel?

Drie mannen krijgen door een oogverblindend mooie engel ieder een auto toegewezen. Wie het minst heeft gezondigd krijgt de fraaiste bolide. Seks voor het huwelijk, scheiden, buitenechtelijke relaties, het speelt allemaal een rol. De winnaar van de mooiste wagen komt wel voor een verrassing te staan. (3:41)

http://www.youtube.com/watch?v=9O07Fpb-ip0		BEELD 1:53


Muziek: Concertpianiste in kort jurkje

Yuja Wang ontketende kort geleden in de Amerikaanse pers een felle discussie toen ze in een zeer kort jurkje optrad. Critici van haar kledingkeus zouden op hun beurt seksistisch zijn. Het was bepaald niet de eerste keer dat ze zich zo vertoonde, en in elk geval leverde het veel aandacht op voor haar virtuoze spel. (26:05)

http://www.youtube.com/watch?v=nHO4Ucw9zL4		BEELD 1:06
http://www.youtube.com/watch?v=alnSr1NzXyI
http://www.youtube.com/watch?v=epQ548wJq8k

