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VOICE SEARCH:
DE DOORBRAAK
NABIJ?
EEN OP DE VIJF ZOEKOPDRACHTEN DIE GOOGLE IN
DE VERENIGDE STATEN VERWERKT, IS GESPROKEN.
CEO SUNDAR PICHAI ZIET ZELFS EEN FUNDAMENTELE
OMSLAG AANKOMEN. TERECHT OF NIET?

S

praakgestuur
de opdrachten
worden door
ons mobiele
gedrag steeds populairder.
Door de enorme opmars van
artificial intelligence (AI) - en
vooral de inzet van machine
learning - worden virtuele as
sistenten ook steeds slimmer.
De huidige intelligentie is
echter nog niet toereikend.
Zo moeten assistenten taal
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Artikelen uit de gelijknamige
rubriek en/of reacties erop.

sneller is. Voor de hand lig
gender is een assistant die
meereist langs de apparaten
en ook een messaging-interfa
ce gebruikt wanneer dat han
diger is. Iets wat Microsoft
Cortana al een beetje doet in
het nieuwe Windows 10.

nog beter begrijpen en emo
tie verder leren duiden. In
dat kader kocht Apple dan
ook startup Emotient (ge
zichtsherkenning) en experi
menteert Amazon met het
herkennen van trillingen in
stemgeluid. Belangrijke stap
pen, waarmee het slechts een
kwestie van tijd is voordat
het technisch wel naar beho
ren werkt.

VOORZICHTIG

KLIKKEN
Een andere kwestie is het
aantal assistenten dat om
onze aandacht strijdt. Er zijn
een stuk of vijf goede, terwijl
één digitale sidekick voldoen
de is. Viv - van de makers van
Siri - is fantastisch, evenals
Hound. Beide missen echter
de hardware, de data, de
userbase, en het belangrijk
ste: het ecosysteem. Iets wat
Google en Apple al wel heb
ben, maar nog niet ten volle
uitnutten. Feit blijft dat zij
wel voldoende middelen heb
ben om startups op dit ge
bied in te lijven en ze al aan
wezig zijn op de plek waar
assistants in de toekomst ac
tief zullen zijn, zoals op je te
lefoon, desktop, tv, horloge
tot andere connected appara
ten in huis.
Ik geloof daarbij niet in een
volledige voice-interface, sim
pelweg omdat klikken soms

Voor succes is daarnaast een
flinke gedragsverandering
noodzakelijk. Niet zozeer
door voice zelf, maar door de
slimme in-ear systemen die
nodig zijn voor het slagen
van de toepassing. Deze zijn
veel discreter dan een ge
sprek met je assistant voeren
op de speaker. We zullen er
echter aan moeten wennen
om in het luchtledige te pra
ten. En dat een assistent al
tijd bij een gesprek meeluis
tert en informatie van in
ternet kan plukken. Voor
nuttige context, maar ook
een soort digitaal roddelen.
Gebruikers die dit door heb
ben, zullen in eerste instantie
voorzichtig zijn.
Opgeteld is er wat mij betreft
van een omslagpunt voorlo
pig dus nog zeker geen spra
ke. Het gaat nog zeker vijf
jaar duren voordat de tijd
daar rijp voor is, hoe dichtbij
een fundamentele omslag
vandaag de dag ook lijkt te
zijn. ■
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