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Wie is het?
Een speels AI project

Naar aanleiding van het onderzoek naar een AI Kompas heeft het lectoraat verschillende 
opdrachten gepubliceerd die ieder een bijdrage leveren aan de te hanteren technieken binnen het 
AI-domein. Een van deze opdrachten was om intelligent agents het “wie ben ik?” spel te laten spelen.

Doelstelling
Het doel is om een demonstrator van het "Wie ben 
ik?" spel te realiseren, waarbij een menselijke 
speler tegen een intelligent agent speelt. Hierbij 
moet de demonstrator een user-interface bevatten 
waarmee de menselijke speler kan interacteren 
met de agent. Daarnaast moet de agent op 
intelligente/logische wijze beslissingen maken.

Aanpak
Gedurende het project is een Kanban/Agile 
methodiek toegepast om de onderdelen van het 
project op te delen in een analyse-, ontwerp-, 
realisatie- en eind-fase. Hierbij is door middel 
van wekelijkse feedbackloops zinnige feedback 
vergaard van de opdrachtgevers.

Resultaten
Het resultaat van het project is een demonstrator die 
aantoont dat de gehanteerde AI technieken werken. Dit 
Proof of Concept is vormgegeven in een webapplicatie 
die men toelaat om het “wie ben ik?” spel te spelen 
tegen een intelligent agent die statistisch en 
theoretisch gezien altijd de beste vraag zal stellen. De 
achterliggende theorie is het toepassen van een 
beslissingsboom die gebruik maakt van de technieken 
uit de information theory, zoals information entropy, 
information gain en de gini index. 

Daarnaast staat de onderliggende architectuur het toe 
om meerdere instanties van agents te maken, waarbij 
de gebruiker de vrijheid heeft om deze op logische 
wijze te configureren.
Conclusie
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat het hanteren van een decision tree in combinatie
met information gain methodieken een werkend concept blijkt te zijn, waardoor dit voor het uitwerken 
van dit project een uitstekend startpunt is geweest. Het product heeft ertoe geleid dat het mogelijk is 
om meerdere instanties van de agent te maken die ieder een verschillende strategie toepassen 
(entropy/gini). Na het toepassen van een eerste concept van AI tegen AI is gebleken dat het hanteren 
van entropy een hogere succes ratio heeft dan de originele Gini index strategie.
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