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PROCESSOR MET ÉÉN 
INSTRUCTIE

Ike T. Sanglay Jr. heeft een processor 
met één instructie ontworpen: de 

Periwinkle. Het is de ultieme vorm van 
risc (reduced instruction set computer). 
Uiteraard zal deze processor nooit 
snelheidsrecords verpulveren, maar het 
is intrigerend om te zien hoe met één 
instructie toch al heel wat mogelijk is. 
Deze ene instructie is move: ze beweegt 
een waarde naar een register, of een 
waarde van het ene naar het andere re-
gister. Wiskundige bewerkingen, logische 
bewerkingen, sprongen, het gebeurt 
allemaal met deze ene instructie. De clou 
zit in specifieke registers. Zo is er een 
and-register: zodra je er twee waardes 
naar geschreven hebt, berekent het de 
and-operator op die twee waardes en 
plaatst het resultaat in een algemeen re-
gister. De Periwinkle, die voorlopig alleen 
nog maar virtueel bestaat, beschikt over 
64 registers. Zo is er de Program Counter 
(schrijf er -1 naar om de processor te stop-
pen), de General Purpose Stack (die als 
een stack van 16 diep werkt) en registers 
voor PLUS, AND, OR en XOR. Voor ons 
klinkt het hele ontwerp een beetje als 
valsspelen: eigenlijk functioneert elk 
register als een instructie…

http://ikejr.com/

 MACHINE OM LUIERS TE VERVERSEN
Sta je als kersverse papa voor de taak om de luiers van je baby te verversen 
en denk je als rechtgeaarde nerd “Zou dat niet te automatiseren zijn?” Jawel 

hoor, de Iraanse ingenieur Iman Farahbakhsh vond een automatische ‘babywasma-
chine’ uit en kreeg in 2018 zelfs een octrooi erop toegekend. Vorig jaar kreeg hij voor 
zijn uitvinding de Ig Nobelprijs voor engineering. Het is dan ook een knap stukje 
ingenieurswerk: je steekt je vuile baby erin, doet de deur dicht, drukt op een knopje 
en voor je het weet ruikt je baby weer lekker! Het ziet eruit als een vaatwasmachine, 
maar in plaats van ruimte voor borden en bestek vind je er een babystoeltje met 
gordel en beenhouders. Na een druk op de knop verwijdert een robotarm de vuile 
luier, sproeit met krachtige stralen de babybillen schoon, droogt ze en doet zelfs 
weer een propere luier aan. De papa kan het hele proces op veilige afstand via een 
raampje volgen. Wanneer komt de crowdfundingcampagne er?

https://patents.google.com/patent/US20170143168

 GEZICHTSHERKENNING
STOREN MET 
INFRAROODLICHT

Op steeds meer plaatsen 
wordt gezichtsherkenning 

in camera’s toegepast. Niet alleen 
criminelen kunnen daarmee gevat 
worden, maar ook onschuldige 
burgers worden daardoor continu 
in het oog gehouden. Gelukkig zijn 
er regelmatig onderzoekers die op 
praktische maatregelen stuiten 
waarmee gezichtsherkenningssys-
temen te storen zijn. Zo toonden 
enkele onderzoekers van de Chinese 
universiteit van Fudan aan dat 
enkele goedkope batterijgevoede infraroodleds onder een pet voldoende zijn om de 
camera’s te misleiden. Meer zelfs: het is mogelijk om de camera’s te doen denken dat 
de persoon iemand anders is, al werkt dat nog niet zo goed (en misschien maar goed 
ook). De leds zijn onzichtbaar voor het blote oog en dan ook niet zomaar te ontdek-
ken tijdens een demonstratie.

https://arxiv.org/abs/1803.04683

CHATBOT FLUISTERT 
FACE BOOK-MEDEWERKERS 
ANTWOORDEN IN

Facebook ligt hevig onder kritiek, 
onder andere in verband met 

privacyinbreuken. Werknemers van het 
geplaagde bedrijf zullen dan ook op fami-
liefeestjes nogal ongemakkelijke momen-
ten beleven. Maar daar heeft het bedrijf 
iets op gevonden: de chatbot Liam. Zodra 
iemand een lastige vraag stelt (over 
privacy, beveiligingslekken, racisme, fake 
news, beïnvloeding van verkiezingen 
enzovoort), vraagt de werknemer dit dan 
aan de chatbot. Die geeft door de pr-afde-
ling voorgekauwde antwoorden en toont 
statistieken, en redt zo de werknemer 
hopelijk uit een netelige situatie. Of net 
niet, en dan zal de werknemer misschien 
even hard beginnen te zweten als Mark 
Zuckerberg tijdens zijn ondervraging door 
het Amerikaanse Congres.
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