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Abstract
Momenteel is de markt voor Artificial Intelligence constant in beweging. Steeds worden er nieuwe ontwikkelingen gemaakt en nieuwe technologieën komen in het nieuws. Het lectoraat data intelligence van Zuyd
Hogeschool is ook geïnteresseerd in AI en heeft enkele studenten van Zuyd Hogeschool gevraagd om een
flessen detectie systeem te maken. Deze applicatie werd gerealiseerd door het ontwerpen van een AI door
een van de AI vormen toe te passen die later in dit extended abstract wordt vermeld. Buiten het maken van
een applicatie vond de projectgroep het ook nodig om een onderzoek via de methode van Hevner te doen
om informatie te verzamelen van welke vorm van AI het beste toegepast kon worden bij het maken van deze
applicatie. Nadat het onderzoek is uitgevoerd, heeft de projectgroep gebruik gemaakt van deep learning om
de applicatie te ontwerpen.
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Introductie
Inhoud
Zelf detecteren van percentages is lastig tot niet realiseerbaar door een mens om snel uit te voeren. Jim Bemelen, onderzoeker bij het lectoraat data intelligence, heeft daarom een handvol groepen van studenten geraadpleegd om een web-applicatie te bouwen waarbij er met behulp van een AI een flessen detectie systeem
ontwikkeld wordt. De AI zou dan het percentage moeten berekenen van de inhoud van het flesje en de positie
van het etiket kunnen berekenen en valideren. Om dit te kunnen realiseren bedacht de projectgroep om een
onderzoek uit te voeren, aangezien dit de eerste AI was die de projectgroep ooit zelf heeft geprogrammeerd.
In dit onderzoek werden een aantal zaken onderzocht, zoals de definitie van een AI, de vormen van AI en wat
de beste vorm van AI voor deze opdracht precies inhoud.

Aanleiding
Binnen het lectoraart Data Intelligence van Zuyd Hogeschool willen ze meer kennis over de mogelijkheden
binnen industrie 4.0. Hierbij willen ze weten wat de mogelijkheden zijn van “slimme machines” die hetzelfde
werk kunnen doen als mensen. Deze kennis zouden ze graag willen overbrengen naar andere doormiddel
van een Proof of Concept.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om er achter te komen hoe een AI het beste flessen kan detecteren en wat de
verschillende methoden/vormen van AI inhouden. Hierdoor verkrijgen de verschillende stakeholders meer
inzicht in het facet AI en op welke manier dit facet het beste toegepast kan worden bij dit probleem.
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Theoretisch kader
Probleemstelling
Het lectoraat Data Intelligence van Zuyd Hogeschool is erachter gekomen dat er een flessen detectie systeem
nodig is, maar heeft dit momenteel nog niet ontwikkeld. De probleemstelling luidt daarom als volgt: lectoraat
Data Intelligence heeft geen flessen detectie systeem. Zuyd Hogeschool heeft daarom enkele groepen studenten
dit als opdracht gegeven voor hun minor "BD02: Artificial Intelligence".

De mogelijke oplossingen
Een mogelijke oplossing voor het project zou kunnen zijn om een (web)applicatie te maken waarin de live
feed van de (externe) camera te zien is en daarbij ook een soort veld, waarin de bijbehorende waardes van de
flessen staan. Die waardes zullen dan moeten gaan over het vloeistofniveau van de fles en of het label goed
geplaatst is of niet.

Het innovatieve karakter
Ontwerpen zijn mooi als ze klaar zijn, maar vaak is er een uitblinkend element binnen de applicatie wat een
bijzondere toevoeging aan de applicatie vormt. Deze bijzondere toevoeging wordt een "innovatie" genoemd.
Hetgeen wat de applicatie van de studenten innovatief maakt, zijn de uitbreidings mogelijkheden. Wanneer
er meer tijd zou zijn voor dit project en de mogelijkheid om een grote verscheidenheid van metingswaarden
aangepast kunnen worden.
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Methode
Communicatie
Tijdens de projectperiode waren de studenten verplicht om thuis te werken door COVID-19. Het thuiswerken
maakte veel elementen binnen het project dan ook lastig, zoals contact met de medeprojectleden en het
tonen van het tussentijds resultaat aan elkaar. Hier was echter wel omheen te komen, aangezien er communicatie tools zijn zoals Discord, WhatsApp, mail en Microsoft Teams. Tijdens de projectperiode zijn van
deze tools veel gebruik gemaakt, waardoor het project uiteindelijk goed is verlopen. De studenten hebben
per week vier dagen online communicatie gehouden via audio gesprekken van 10:00/11:00 tot 17:00 per dag.
Uitzonderingen op de audio gesprekken was wanneer de studenten moesten werken aan andere inleveropdrachten voor de onderwijsinstelling. Ook is er contact gehouden met Jim Bemelen elke vrijdag om 13:00 tot
14:00. Ook was er een contactpersoon voor de projectgroep, namelijk Koen Steeghs, waarmee elke dinsdag
om 11:00 een gesprek werd uitgevoerd om de wekelijkse voortgang te bespreken.

Tools
Het realiseren van de eindproducten was zonder behulp van enkele tools lastiger of zelfs niet mogelijk geweest. De tools die gebruikt zijn tijdens dit project hebben het werk voor de studenten een stuk makkelijker
gemaakt. Er zijn verschillende tools voor verschillende taken. Onderstaand zullen dan ook besproken worden welke tools zijn gebruikt voor elke taak.
Het ontwikkelen van de applicatie is gedaan met de IDE van Visual Studio Code of PyCharm. Het gebruiken van verschillende IDE’s maakte niet veel uit, aangezien een IDE slechts een hulpmiddel is om een
applicatie te ontwerpen. Het gebruiken van verschillende IDE’s was meer een kwestie van de preferenties van
de projectleden.
De tools die gebruikt waren om de documentatie, het onderzoek en het Extended Abstract te schrijven
waren Microsoft Word en Overleaf. Het gebruik van Microsoft Word is gekozen, aangezien met Microsoft
Word snel bestanden gecreëerd kunnen worden. Ook kunnen de Microsoft Word bestanden makkelijk opgeslagen worden als PDF bestanden. De reden waarom er voor Overleaf is gekozen, is omdat Overleaf gebruik
maakt van het LaTeX format, wat bij officiële onderzoeken vaak toegepast wordt, aangezien het opgeruimd
en professioneel uit ziet.
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Toepassingsmethodieken
De tools voor het ontwerpen van de resultaten is wel een kritieke factor voor het in stand brengen van een
(eind)product, maar deze tools alleen kunnen een projectgroep niet ver brengen. De toepassingsmethodieken zijn de elementen die de tools gebruiken om een resultaat te kunnen creëren. Onderstaand zijn daarom
de toepasingsmethodieken.
Voor het ontwikkelen van de Applicatie is er met Python, HTML en CSS gewerkt, waarvoor uiteindelijk het
framework Flask is gekozen. Flask is een framework dat bestaat uit Python, HTML en CSS. Het is handig voor
ontwikkelaars die graag met Python werken en een applicatie op het internet willen krijgen.
Voor het ontwikkelen van de AI is er met Python gewerkt aan een AI die volgens de vorm van Deep Learning is ontworpen. De AI vorm van Deep Learning is beslist doordat uit het onderzoek bleek dat het de meest
efficiënte vorm is om een AI te trainen in dit project. Deep learning maakt gebruik van ongestructureerde
data, zoals afbeeldingen, video’s of geluidsopnamen. Aangezien het eindproduct een live demonstratie moet
zijn om flessen te detecteren, was dit de overduidelijke vorm van AI die toegepast zou worden. De AI die
in het programma gebruikt wordt, is uitgebreid met een kleuren selectie filter. Op basis van verschillende
kleuren contrasten worden bepaalde kleuren gedetecteerd, zo kan bijvoorbeeld de kleur van het label of de
vloeistof meegegeven worden voor de detectie. De casus groep heeft ervoor gekozen om de implementatie
uit te werken in Python aangezien hier de persoonlijke voorkeur ligt van de opdrachtgever.
Voor het detecteren van elementen in een live feed of afbeelding hebben de studenten gebruik gemaakt
van OpenCV. OpenCV is een python library die gebruik maakt van machine learning technieken om te zoeken
naar elementen in een live feed of afbeelding. Een algoritme gaat alle eigenschappen na van het te detecteren
element en deelt deze op in kleine taken omdat het te detecteren element kan beschikken over vele kleine patronen en eigenschappen.
Voor het detecteren van de flessen hebben de studenten gebruik gemaakt van Tensorflow. Tensorflow
is een open-source machine learning tool die onder andere gebruikt kan worden voor het detecteren van
elementen in een live feed of afbeelding. De studenten hebben vervolgens Tensorflow gebruikt voor het detecteren van de flessen en niet voor het detecteren van het geplakte etiket en het vloeistofniveau.
Voor het onderzoek is er gebruik gemaakt van de Hevner methodiek. Hevner werkt met drie cycli, namelijk
de Relevance Cycle, de Design Cycle en de Rigor Cycle. Elk van deze cycli heeft zijn/haar eigen doelen, de relevance cycle heeft als doel om de requirements op te halen, de design cycle heeft als doel om het product te
ontwikkelen en te solideren en de de Rigor cycle heeft als doel om te controleren hoe het product in het veld
werkt. Hevner kan daarom ook het product erg verbeteren en dus een heel solide eindproduct creëren.
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Resultaten
Onderzoek
Voor het onderzoek zijn één hoofdvraag en drie deelvragen opgesteld. Per deelvraag is er ook een deelonderzoek uitgevoerd om deze te kunnen beantwoorden. Per deelonderzoek zouden er dan ook weer drie subvragen zijn die dan ook beantwoord dienden te worden. Door de COVID-19 omstandigheden was het echter
alleen mogelijk om de onderzoeksmethoden "literatuur onderzoek/desk research" uit te voeren. De reden
waarom alleen deze onderzoeksmethoden toegepast konden worden, was omdat andere onderzoekmethoden vaak contact met anderen vereisten, wat erg problematisch zou zijn in de periode van dit project. Het
onderzoek bestond uit de volgende deelvragen en daarbij hun resultaten.
• Wat houdt Artificial Intelligence in?
Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden dient er eerste gekeken te worden naar waaruit een
AI bestaat. Een AI onderdeel van een AI is een algoritme, maar wat is een algoritme nou precies? Uit het
onderzoek van de projectgroep blijkt dus dat een algoritme een functie is dat door een aantal instructies
een einddoel bereikt. Nu duidelijk is wat een algoritme is, kan er ook gekeken worden naar de volledige
definitie van een AI, namelijk een zelf lerend algoritme die data benut of aanpast. Nu de definitie van
AI duidelijk is, is het ook belangrijk wat er wel en wat er niet mag met een AI met betrekking tot de wetgeving. Volgens het onderzoek van de projectgroep moet er rekening gehouden worden met een vijftal
algemene mensen rechten. Deze hebben betrekking tot fundamentele rechten, discriminatie/gelijke
rechten, veiligheid, onpartijdigheid en dus ook rechtvaardigheid en controle op het gebruik door de
gebruiker.
• Welke vormen/methodes van AI zijn er?
Bovenstaande vraag is behorend tot het tweede deelonderzoek, waarbij er gezocht wordt naar de optimale vorm van AI voor het project. Om mee te beginnen kan er het beste gekeken worden naar enkele
bestaande vormen van AI, namelijk: supervised machine learning, unsupervised machine learning, reinforcement learning, deep learning, zwakke kunstmatige intelligentie, sterke kunstmatige intelligentie
en superintelligentie. Wat deze vormen van AI inhouden kunt u lezen in het onderzoeksdocument van
de projectgroep.
• Wat houdt Deep Learning in?
Deep learning bleek een deel te zijn van een verzameling van methodes van machine learning. Het is
een functie die de werking van een menselijk brein imiteert bij het verwerken van data en bij het creëren
van patronen voor gebruik bij besluitvorming. Met deep learning is een AI in staat om te kunnen leren
zonder menselijke supervisie op basis van data die ongestructureerd en niet gelabeld is. Objectherkenning is een term om een verzameling van gerelateerde computervisietaken te beschrijven waarbij het
identificeren van objecten in digitale foto’s. Beeldclassificatie gaat om het voorspellen van de klasse
van één object in een digitale foto. Objectlokalisatie gaat om het identificeren van de locatie van één
of meerdere objecten in een digitale foto en het tekenen van een rechthoek rondom het object in de
digitale foto. Objectherkenning maakt gebruik van deze 2 taken en lokaliseert en classicificeert vervolgens één of meerdere objecten in een digitale foto. Machine learning is een zelfaanpassend algoritme
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dat steeds betere analyses en patronen krijgt met ervaring of met nieuwe gegevens. Deep learning is
een onderdeel van machine learning waarin gelaagde neurale netwerken leren van grote hoeveelheden
data.

Applicatie
Aan de hand van de aanleiding en de doelstelling hebben de studenten een product gemaakt wat de oplossing is voor het probleem. Het lectoraat Data Intelligence van Zuyd Hogeschool, de opdrachtgever, wilde dat
er een product werd ontwikkeld waarmee er elementen van een fles beter gemeten konden worden. Hiervoor
moest een demonstrator ontwikkeld worden die in staat is aan de hand van live beelden het vloeistofniveau
in een fles en de positie van het geplakte etiket kan controleren.
Er is vervolgens door de studenten een demonstrator gemaakt waarmee er flessen, het geplakte etiket van
de fles en het vloeistofniveau van de fles kan worden gedetecteerd. Deze demonstrator is uiteindelijk verwerkt in een webapplicatie.

Zodra er een of meerdere flessen voor de webcam komen dan worden deze flessen gedetecteerd. Daarnaast
wordt het vloeistofniveau en de positie van het geplakte etiket gedetecteerd. Voor alle flessen die binnen
het bereik van de camera staan wordt er informatie getoond in het rechter scherm. Per fles wordt er informatie getoond over of het etiket juist is gepositioneerd en of het vloeistofniveau te leeg is, te vol is of correct is.
Daarnaast kun je ook de instellingen veranderen voor de waardes voor de hue saturation waardes, wat gebruikt wordt voor het detecteren van het label en het vloeistofniveau. Aan de hand van 6 verschillende waarden kun je de hue saturation waardes aanpassen. Om de gemaakte aanpassingen te bewaren is het wel van
belang om op de knop ’Save slider settings’ te klikken.
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Discussie
Problemen
Tijdens de projectperiode waren enkele problemen aanwezig bij zowel het onderzoek als het ontwikkelen van
de applicatie. Het enige probleem dat zich bij het onderzoek voordeed was dat door COVID-19 geen veldwerk
uitgevoerd kon worden, aangezien dit bij onder andere interviews het best met direct contact gedaan kon
worden. Hoe dit is opgelost is dat er alleen desk researches zijn uitgevoerd, wat uiteindelijk genoeg informatie
bleek te zijn om de applicatie te ontwikkelen.

Beperkingen
Tijdens de casus van BD02: Bottle detection waren er weinig beperkingen met betrekking tot het maken van
het eindproduct. Er waren echter wel enkele beperkingen binnen het project voorgekomen, namelijk het
detecteren van de vloeistof met TensorFlow. TensorFlow is gebruikt voor object detectie, maar het detecteren
van vloeistof was erg ineffectief. Dit heeft ervoor gezorgd dat er overgestapt moest worden naar kleurdetectie
via een HSV kleurenpallet.

Successen
Na het overstappen van het detecteren van de vloeistof met object detection naar color detection merkten de
studenten dat color detection over het algemeen minder tijd kostte om te ontwerpen en dit veel accurater is.
Dit heeft ook geleid tot een grote verbetering in het eindproduct, aangezien het detecteren van de vloeistof
met object detection niet werkte.

Beslissingen
Bij het onderzoek is er gewerkt met de Hevner onderzoeksmethode. Hevner bestaat zoals vermeld in 3.3:
Toepassingsmethodieken uit drie cycli. Het uitvoeren van deze cycli zorgt voor een steeds beter eindproduct,
aangezien het bestaat uit een cyclus van requirements ophalen en verbeteren van het product. Dit kan zorgen
tot een solide eindproduct.

Aanbevelingen
Zoals het opgeleverde product er nu voor staat kun je als gebruiker flessen, het geplakte etiket en het vloeistofniveau
detecteren. Daarnaast kun je ook de HSV waardes aanpassen op de instellingen pagina. Wat betreft de AI die
de flessen, labels en het vloeistofniveau detecteert, bevelen de studenten aan om de AI nog beter en verder te
blijven trainen. Hierdoor wordt de AI uiteindelijk nog slimmer van en kan hij nog accurater zijn. Daarnaast
zou de ’quality of life’ nog verder uitgebreid kunnen worden, zodat gebruiksgemak nog beter wordt.
Daarnaast bevelen wij ook aan om cola flessen te gebruiken om te laten detecteren. De AI zou ook andere
flessen kunnen detecteren als de specifieke fles wordt toegevoegd in de dataset. Vervolgens moet de AI wel
nog getraind worden met de bijbehorende dataset. Ook bevelen wij aan om flessen te gebruiken waar een
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duidelijk verschil zit in contrasten, zoals een cola fles waar de kleur van de vloeistof zwart is en de kleur van
het label rood is. Zo is een fanta fles minder geschikt omdat de kleur van de vloeistof en het label geel is.
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Conclusie
Het project is nu volledig besproken en alles is samengevat uitgelegd, maar wat is nu eigenlijk de conclusie
die is uitgekomen binnen het project?
Tijdens het project is er geoogd om een antwoord te vinden op welke methode/vorm van AI gebruikt kan
worden voor het detecteren van flessen, waar uit is gekomen dat de gekozen methode deep learning is. De
vorm/methode deep learning kan namelijk gebruikt worden voor het detecteren van flessen. Een van de
domeinen van deep learning is beeldherkenning, wat hetgeen is wat de studenten nodig hebben om flessen
te kunnen detecteren. Met het domein beeldherkenning van deep learning kunnen de studenten namelijk
objecten uit (live) beelden en digitale foto’s herkennen en detecteren.
Artificial intelligence is een breed begrip met veel takken, waar velen verschillende betekenissen voor hebben.
Het is geconstateerd door de gebruikte bronnen van de studenten dat de betekenis van een algoritme een
reeks instructies is om een bepaald doel te bereiken. Een AI is daarom geconstateerd dat dit uit een zelflerend
algoritme en data bestaat. Aangezien de studenten werken met ongestructureerde data, wat afbeeldingen,
geluidsfragmenten en video’s betreft, waarbij de vorm van AI die daar het beste bij past Deep Learning bleek
te zijn. Deep learning bleek een deel te zijn van een verzameling van methodes van machine learning. Het is
een functie die de werking van een menselijk brein imiteert bij het verwerken van data en bij het creëren van
patronen voor gebruik bij besluitvorming. Met deep learning is een AI in staat om te kunnen leren zonder
menselijke supervisie op basis van data die ongestructureerd en niet gelabeld is.
Er kan dus geconcludeerd worden dat voor het project van het detecteren van flessen, hun inhoud en de
etiketten, het beste gebruik gemaakt kan worden van deep learning, aangezien dit met ongestructureerde
data werkt.
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