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‘Braaf, computer’
De Facebooks en Googles steken veel
geld in ‘deep learning’: computers
leren te denken als mensen. Door ze
te trainen als een hond. Echt.
Door Bard van de Weijer Foto Jaap Scheeren
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Doorbraak in AI

ok. Ping. Pok. Ping
ping. Pok. Het simpelste en mogelijk verslavendste computerspelletje ter wereld heet
Breakout. Het is bedacht in de jaren zeventig en het is de bedoeling dat de
speler met een bewegend blokje en
een puk een muur afbreekt. Veertig
jaar na dato heeft de computer het
eenvoudige spelletje ook onder de
knie, en dat veroorzaakte zoveel opwinding dat het deftige Nature er vorige maand een publicatie aan
wijdde.
Waarom? Dat een computer een
simpele game kan spelen, lijkt nauwelijks het vermelden waard. Elke
computer kan dat. Maar deze, Deep Q
Network genaamd, was nooit verteld
hoe het spelletje ging. Deep Q had het
zichzelf geleerd.
En Deep Q blijkt goed in Breakout,
heel goed zelfs. Zijn makers zagen na
verloop van tijd tot hun verbazing
hoe de computer met behulp van de
puk tunnels begon te graven in de virtuele muur. Hij had geleerd dat door
de puk door de tunnel te schieten,
deze aan de achterzijde gaat stuiteren, waardoor de muur sneller afgebroken wordt en er meer punten worden gehaald.
Deep Q is ontwikkeld door DeepMind, een bedrijf van Google dat tot
doel heeft computers te bouwen
waarvan de mentale capaciteiten vergelijkbaar zijn met die van een peuter.
De technologie erachter wordt deep
learning genoemd. Deep learning
poogt computers te laten denken als

het menselijk brein. Door hen te leren
associaties te maken, zouden computers een vorm van intelligentie kunnen bereiken die vergelijkbaar is met
die van levende organismen.
Deep learning is hot. Grote computerconcerns als Facebook, Microsoft
en Google steken miljarden in bedrijven die deze technologieën kunnen
toepassen. Google betaalde begin vorig jaar 400 miljoen dollar voor DeepMind, een Brits bedrijfje dat is gespecialiseerd in deeplearningtoepassingen. Google nam ook Geoffrey Hinton
in dienst, die geldt als de grondlegger
van neurale netwerken. Facebook
stelde de New Yorkse onderzoeker
Yann LeCun aan als hoofd van zijn
kunstmatige-intelligentielab. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek maakte vorig
jaar anderhalf miljoen euro vrij voor
projecten die kennis over natuurlijke
en kunstmatige intelligentie moeten
vergroten.
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De benadering is compleet anders
dan bij gewone computers, die lange
sets van instructies afwerken. Rijtjes
stampen, optellen en aftrekken – dat
kunnen computers als de beste. Veel
meer moeite hebben ze bijvoorbeeld
met het verwerken van visuele informatie. Vraag een computer een hond
van een aap te onderscheiden, en hij
zal weinig klaar maken. Daarom
wordt al heel lang – al sinds de jaren
veertig – gewerkt aan neurale netwerken.
Een neuraal netwerk in een computer heeft net als ons brein neuronen.
En net als in ons brein kunnen ze
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Deep Learning
•

diepe neurale netwerken

•

big data

•

snelle parallele hardware
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Big Impact
•

interface tussen real-world en
computers
•

Qualcomm: Zeroth NPUs

•

passwords, badges, keyfobs

•

zelf-rijdende auto’s

Big Money

•

NVIIDA
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Demo
•

Een real-time diep
neural netwerk
(Caffe, AlexNet)

Beeld%
Acquisi,e%

GPU%%
Verwerking%
Demo%Hardware%

•

Visualisatie netwerk
en classificatie

•

Open source
(C++/Python)
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Life Sciences en deep learning
•

Betere energy efficientie:
spiking neurale netwerken

•

Biologisch plausibele neurale
netwerk modellen (leren,
geheugen)!

•

Deep learning voor LS (cancer
typing, toxicity)

•

SNNs voor directe BCI

