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Een computer die zonder tussen komst van de mens praat of muziek speelt. San der Diele -
man, de Belg bij Googles hy per intel ligente divisie Deepmind, brengt het een stap dichter.
Het verhaal van een pas sie voor muziek en voor technologie.

'Ik wou in mijn mas terproef vooral wer ken rond muziek.' De 29-ja rige Belg Sander Diele man was niet
voorbe stemd het hoge woord te voe ren in de we reld van artificiële intel li gentie (AI). Ma chines trai nen om
zich nieu we taken aan te leren zon der tus sen komst van de mens, was geen hoofd doel in het eerste aca de -
mische werk van de ras onderzoe ker. Maar de lief heb ber van 'djent', pro gres sie ve metal, was wel 'geïntri -
geerd' door het vermo gen van ma chi nes om bij te leren.

Diele man verzoende zijn pas sie uit einde lijk met het rijke po ten tieel van zelfle rende machines. Hij leerde
al go rit mes noten te herkennen in de au dio sig nalen die elektri sche gi taren produ ce ren. Het was de start
van een carrière die leid de naar Deep mind, het zes jaar oude be drijf dat hoge ogen gooit op het ge bied
van ar tificiële intel ligentie en onder dak is bij de zoekgigant Google.

Deep mind dankt zijn my thi sche sta tus aan zijn 40-ja rige op richter, breinwe ten schap per en schaakkam pi-
oen Demis Has sabis. Als je hem vraagt wat Deep mind doet, komt er het raad sel ach tige ant woord: 'In tel li-
gentie op los sen om van de we reld een bete re plek te maken.' Di ele man maakt dat net iets concreter: 'We
bou wen pro gramma's die complexe proble men op los sen zonder dat we ze moe ten leren hoe.'

Has sabis is een buiten been tje bij Goog le. Ter wijl het gros van de Eu ro pe se Goog le-inge nieurs in Zürich
ge concen treerd is, mag Deep mind basis hou den waar het des tijds begon: in het mondaine Londen, aan
het bruisen de Kings Cross. Het be drijf spreekt in onbe grijpe lijke papers, maar liet zich bij het brede pu -
bliek op merken door een feno me nale pres tatie. Vorig jaar verstomde Alp haGo, een al go rit me uit de koker
van Deep mind, de we reld door de wereld kam pioen in het bord spel Go in te maken met 4-1. Alp haGo was
niet ge pro grammeerd, maar leerde zich zelf het spel aan door een massa voorbeel den te ver slinden.

Diele man legt uit waarom artificiële intel li gentie zo moeilijk te de finiëren is. 'De af ge lo pen de cen nia zijn
evo lu ties in artificiële intel ligentie die ge zien werden als doorbraak mainstream ge worden. Tot het punt
dat ze niet meer als artificiële intel li gentie be schouwd werden, maar als zaken die com pu ters nu een maal
kunnen. In deze dis cipline verschui ven de doelstel lingen continu.'

Toch is het dit maal an ders, meent Di ele man. 'Een fun damenteel as pect van de moderne artificiële intel li -
gentie is dat het een pa radig mas hift in re kenkracht inhoudt. We komen op het punt dat we com pu ters
leren proble men op te los sen door ze te voe den met voorbeel den, eer der dan een stapsge wijze op los sing
te moe ten be den ken en die dan te pro gramme ren.' Dat leervermo gen laat toe einde lijk pro ble men aan te
pakken die de manu e le pro grammeerkracht overstij gen.

Compu ters ver be te ren zich zelf zo dras tisch in zaken waar lang al leen de mens zich zelf blijf mee wist:
beeld en spraak. Dat laat ste do mein is ge funde nes Fres sen voor de mu zieklief heb ber Diele man. Voor hij
bij Deep mind begon, wist de Gente naar een stage te versie ren bij de Zweed se strea ming dienst Spo tify in



New York. Ook dat be drijf wil zijn al go rit me laten bijle ren: op basis van eerder luis terge drag moet het zelf
sug ges ties kunnen doen.

Diele man werkt bij Deep mind aan een model ge naamd Wa ve Net. 'Het kan au dio sig nalen ge ne re ren, rea-
lis tisch klinkende spraak of mu ziek', aldus Di ele man. Deep mind claimt dat het ge luid van de ont worpen
tech niek een pak na tuurlijker klinkt dan de be staande spraaktech no lo gie. De ach terstand ten op zich te
van een echte stem zou met 50 pro cent ver kleind worden.

Diele man verdiept zich al zeven jaar in het klei ne spectrum van audio sig nalen. 'Ik heb nu een best nauwe
blik op we ten schap en tech no lo gie, maar dat lijkt me onvermijde lijk na vijf jaar te heb ben ge spe ciali seerd
tijdens mijn doc to raat aan de UGent.'

Tijdens die jaren legde hij de basis voor de sprong naar Deep mind. Hij won met col le ga's van het Gent se
Re servoir Lab, een onderzoeksgroep van de UGent ge spe ciali seerd in ro bo tica en zelfle rende machines,
twee wed strijden rond datawe ten schap pen. 'Dat hielp om mijn naam in het we reld je te ves tigen en een
interview bij Deep mind te re ge len.'

Het is uit einde lijk ook daar waar het groot ste po ten tieel van ar tificiële intel ligentie verscho len ligt, aldus
de Goog le-onderzoe ker. 'In veel domeinen worden we steeds beter en beter in het verzame len van data en
we zul len ge au to matiseer de sys te men nodig heb ben om werkbare inzich ten te puren uit die data.'

Artificiële Intel ligentie staat nooit op zich, meent Di ele man. 'Werken met zelflerende al go rit mes is inte -
ressant, omdat ze in contact kunnen komen met an de re weten schap pe lijke domeinen, zoals bi o lo gie, ge -
zond heids zorg en groe ne energie.'

Het geeft zelfle rende al go rit mes een brede re maatschap pe lijk re le van tie. Dat jaagt ook angst aan. Als
compu ters zich taken aan le ren die tot nog toe voor de mens ge re serveerd waren, wat bete kent dat dan?
Doemden kers schet sen graag sce nario's met mas saal job verlies of een voor mensen zinloos be staan,
waarin ze al leen maar toekij ken hoe machi nes het werk doen.

'Deep mind is fel bezig met hoe tech no lo gie het leven van mensen kan gaan beïnvloe den', re pliceert Diele -
man. 'Er is inno vatief be leid nodig zodat artificiële intel li gentie goed is voor velen en niet voor enke len.
Tot nog toe zorgde tech no lo gie al tijd voor een be te re, veilige re en meer voldoe ning ge vende invulling van
het mense lijk be staan. Ik ben op timis tisch dat tech no lo gie ook nu het mo ge lijk zal maken om de pro duc -
tiviteit fel op te schroe ven, en dat voor ie dereen.'

Waar ligt het ab so lu te eind punt van artificiële intel ligentie dan wel vol gens Di ele man? 'Een al ge meen
zelfle rend algo rit me dat eender welk com plex probleem kan op los sen zonder dat wij spe cifiëren hoe', ant -
woordt hij.

Op weg daar naartoe legt de Gen te naar zich vooral toe op au dio sig nalen. Zowel pro fes sio neel als privé. Di -
ele man is be heerder van de com mu nity-si te got-djent.com, voor lief heb bers van het genre van pro gres sie -
ve metal. In een artikel van de Brit se krant The Gu ardian stelt Di ele man dat je voor 'djent' vooral 'be grij-
pende buren' nodig hebt. Hopen dat bij Deep mind 'djent' vol le dig ge to le reerd wordt.
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>29 jaar oud.

>Werkt bij Goog les artificiële intel ligentie- di visie Deep mind.
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Profiel Deep mind

>Demis Has sabis sticht te Deep mind, een be drijf ge fo cust op ar tificiële intel ligentie, in 2010.

>In 2014 kocht Goog le Deep mind over voor 400 miljoen dol lar, toen onge veer 300 miljoen euro.

>Begin 2016 klop te Deep minds al go rit me Alp haGo de we reld- kampioen in het bord spel Go.

Copyright De Tijd


