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AI: De mens heeft de toekomst
Alle opwinding over deep learning, machine learning en artificial intelligence (AI) zou weleens het
einde kunnen inluiden van een tijdperk, in plaats van het begin van iets revolutionair nieuws.
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Ze hebben vrij snel het concept ‘hond’ door en kunnen dit

We weten pas dat we artificiële intelligentie hebben
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