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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Adaptive Active Vision

Guido de Croon

1. In de dagelijkse praktijk komen ‘zeker zijn’ en ‘gelijk hebben’ niet altijd overeen. In
actieve waarnemingsmodellen geldt dit eveneens.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 2

2. Een adaptief oogbewegingsmodel gebruikt het eigen gedrag om waarnemingen te
onthouden.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 4

3. Een adaptief oogbewegingsmodel zonder geheugen maximaliseert in een classificatie-
taak de informatie van een individuele waarneming.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 4

4. De oogbewegingen van een adaptief actief waarnemingsmodel dienen ondermeer om
storende waarnemingen te ontwijken.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 5

5. Een adaptief oogbeweginsmodel dat objecten detecteert is aanzienlijk efficiënter dan
bestaande objectdetectiemethoden.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 6

6. Een geëvolueerd computerprogramma is net zo interessant voor de wetenschap als
een dier.

7. Het streven naar maatschappelijke relevantie in onderzoeksprojecten benadeelt
wetenschappelijke innovatie.

8. Robots worden ten onrechte met kille rationaliteit geassocieerd. Echt intelligente ro-
bots nemen acties die niet gebaseerd zijn op een rationeel denkproces, maar op intuı̈tie
en emotie.

9. Het bedrijven van wetenschap en kunst vertonen grote overeenkomsten: het pro-
ces is zieltogend en tergend, waarbij korte perioden van euforie worden afgewisseld
met lange perioden van beklemmende machteloosheid, en het uiteindelijke resultaat
wordt met een beetje geluk na je dood gewaardeerd.

10. Het zal nog even duren voordat robots de mensen kunnen herkennen met wie ze de
avond ervoor seks hebben gehad.

11. Computer vision onderzoek hoort ertoe te leiden dat we weer mogen (glim)lachen op
onze paspoorten.


