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Abstract

Het project AI Compass betreft een afstudeeropdracht voor de opleiding HBO-ICT die in opdracht van het
Lectoraat Data Intelligence is uitgevoerd. Om de onzekerheden binnen het project te verminderen is een
Systematic Literature Review uitgevoerd. Hieruit bleek dat Case-Based Reasoning een geschikte aanpak zou
zijn voor het AI Compass. Tevens is duidelijk geworden dat niet eenduidig van tevoren vast te stellen is welke
recommender en vraagstellingsmethode het meest geschikt is. Derhalve is besloten een frame te ontwerpen
en ontwikkelen, waarbinnen modulariteit centraal staat en waarin met verschillende recommendation- en
vraagstellingsmethoden kan worden geëxperimenteerd. Door stapsgewijs nieuwe cases aan de case base van
het systeem toe te voegen, kan de accuraatheid van het advies steeds verder verbeterd worden. Een belan-
grijke aanbeveling betreft het ontwikkelen van een intelligent recommendercomponent. Na het toevoegen
van een intelligent recommendercomponent en het uitbreiden van de hoeveelheid cases, vragen, algoritmes
en features in de database kan het AI Compass worden ingezet om onder andere te onderzoeken hoe een
gebruiker op de best mogelijke manier geïnformeerd kan worden over AI en hoe een geschikt en begrijpelijk
advies kan worden gegeven.
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1
Introductie

Aanleiding
Het project AI Compass betreft een afstudeeropdracht voor de opleiding HBO-ICT die in opdracht van het
Lectoraat Data Intelligence is uitgevoerd. Het lectoraat Data Intelligence bestaat uit docent-onderzoekers
van de ICT Academie van Zuyd Hogeschool [12]. Binnen het Lectoraat worden oplossingen bedacht op het
gebied van slim omgaan met data. Hierbij wordt het liefst gewerkt aan maatschappelijke projecten die Lim-
burg sterker maken. De doelstelling van het Lectoraat is het ontwikkelen en valideren van datagedreven
innovatieve toepassingen.

Om samen met haar partners de regio effectief te ondersteunen, staan binnen Zuyd Hogeschool een aan-
tal transitiethema’s centraal [11]. Met het oog op het transitiethema “Het stimuleren van het slim gebruik van
data door huidige en toekomstige professionals, vakgebieden en omgeving, organisatie en bedrijfsleven” is
door het Lectoraat en Zuyd Hogeschool in intern overleg met andere lectoraten besloten een bijdrage te lev-
eren aan het begrip en gebruik van Artificial Intelligence (AI) binnen bedrijven en organisaties. Deze bijdrage
uit zich onder andere in het ontwerpen en ontwikkelen van een AI Compass, waarmee een gebruiker infor-
matie en advies over AI krijgt aan de hand van zijn/haar specifieke situatie. Om AI op een geschikte wijze toe
te passen zijn brede inzichten vereist die niet altijd aanwezig zijn bij een gemiddeld(e) bedrijf of instelling,
terwijl deze bedrijven wel soms laagdrempelig aan de slag willen met Artificial Intelligence. Het doel van het
Lectoraat is om met het AI Compass personen en organisaties te inspireren en informeren over wat mogelijk
is met AI.

Binnen het afstudeerproject AI Compass wordt gestart met het ontwerpen en ontwikkelen van een eerste
versie van het AI Compass. Deze eerste versie zal dienen als onderzoekstool, die uiteindelijk kan worden
ingezet om te onderzoeken hoe een gebruiker op de best mogelijke manier geïnformeerd kan worden over AI
en hoe een geschikt en begrijpelijk advies kan worden gegeven.

Doelstelling
Het doel van het AI Compass afstudeerproject is het ontwerpen en ontwikkelen van een eerste versie van het
AI Compass, waarmee een fundament wordt gelegd voor de verdere uitbreiding van het systeem. De insteek
hierbij is om deze eerste versie na de afstudeerperiode als onderzoekstool in te kunnen zetten bij een fieldtest,
waarbij gebruikers een beeld kunnen krijgen van het AI Compass en hier hun mening over kunnen uiten en
feedback op kunnen geven.

Voor het vertalen van de binnen het systeem verkregen informatie naar een kloppend advies is nog geen
specifieke aanpak gedefinieerd. Relevant is wel het door het Lectoraat opgestelde AI overzicht te zien als hulp-
middel voor het soort algoritmes dat geadviseerd kan worden. Aangezien binnen het project sprake is van een
eerste versie is het niet vereist dat alle typen algoritmen gebruikt worden voor het vormen van een advies. De
focus zal in eerste instantie liggen bij machine learning algoritmen. Hierbij zal rekening moeten worden
gehouden met de uitbreidbaarheid van het systeem, zodat deze later kan worden aangevuld met andere al-
goritmen. Aangezien na de afstudeerperiode aan het project zal worden verdergewerkt, is overdraagbaarheid
van het project ook een belangrijk aspect. Tevens dient gelet te worden op data-opslag, aangezien de binnen
het systeem verzamelde informatie waarschijnlijk later voor onderzoeksdoeleinden zal worden gebruikt.

2



1. Introductie

Het langetermijndoel van het AI Compass is om personen en organisaties te inspireren en informeren
over wat mogelijk is met AI. Het kortetermijndoel is het kunnen aanbieden van een eerste versie van het AI
Compass, die als onderzoekstool kan dienen en waarmee kan worden toegewerkt naar een optimale versie
van het AI Compass.

Een aantal aspecten van het project zijn nog onzeker. Deze onzekerheden luiden als volgt:

• Welke met het AI Compass vergelijkbare systemen bestaan reeds?

• Hoe kan de benodigde input worden verkregen van de gebruiker?

• Op welke manier kan de gebruikersinput worden vertaald naar een toepasselijk algoritme-advies?

Vanuit het Lectoraat Data Intelligence is aangegeven dat het van belang is dat ter disseminatie een ex-
tended abstract en een posterpresentatie worden opgesteld met betrekking tot het AI Compass project. Het
extended abstract geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste aspecten van het project. De posterpre-
sentatie geeft hier een nog beknoptere, visuele weergave van.
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2
Methode

Binnen het AI Compass project is gekozen gebruik te maken van de methode van Design Science Research
van Hevner om de vastgestelde onzekerheden te onderzoeken en tot een geschikt prototype te komen [9]
[8]. Design Science Research betreft een iteratieve onderzoeksmethodologie, die guidelines biedt voor het
uitvoeren van onderzoek binnen informatietechnologie met als doel een product of dienst te ontwikkelen.

Binnen het project zijn bij de start eerst de onzekerheden bevestigd. Vervolgens is een Relevance Cycle
(Requirements) en Rigor Cycle (Grounding) uitgevoerd. Hierna heeft drie keer een combinatie van een De-
sign Cycle (Design/Build) gevolgd door een Design Cycle (Evaluate) plaatsgevonden. Tenslotte is een Rigor
Disseminatie Cycle uitgevoerd. Binnen het project is een Agile mindset gehanteerd. Agile is een iteratieve en
flexibele aanpak van projectmanagement en software-ontwikkeling [1]. Deze aanpak heeft voornamelijk een
rol gespeeld bij het wekelijks opnieuw vaststellen wat de volgende meest relevante stappen zijn.

Onzekerheden
Om de onzekerheden te bevestigen is een Quick Scan uitgevoerd en zijn gesprekken gevoerd met de op-
drachtgevers. De Quick Scan kan worden beschreven als een zeer kleinschalig literatuuronderzoek zonder
bepaalde methodiek, waarbij de relevantie en noodzaak van het project worden onderzocht. Hieruit bleek
dat er waarschijnlijk nog geen volledig met het AI Compass vergelijkbaar systeem bestaat. Tevens is duidelijk
geworden dat een groter literatuuronderzoek voordelig kon zijn, aangezien al bij de Quick Scan voor het
project relevante bronnen gevonden waren.

Rigor Cycle
Binnen de Rigor Cycle (Grounding) is een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. Het literatuuronder-
zoek is uitgevoerd volgens de methode van Systematic Literature Review (SLR) van Kitchenham [13]. Deze
methode biedt een richtlijn voor het uitvoeren van effectief, systematisch literatuuronderzoek en is specifiek
geschikt voor software engineering gerelateerd onderzoek.

Bij het SLR stonden de in de doelstelling vastgestelde onzekerheden centraal. Aan de hand van een vooraf
bepaalde set zoektermen is via de online bibliotheek van Zuyd Hogeschool gezocht naar relevante bronnen
[10]. De gebruikte zoektermen zijn mede bepaald aan de hand van de resultaten van de Quick Scan. Zo
zijn bijvoorbeeld zoektermen waarmee bij de Quick Scan geen of geen geschikte bronnen gevonden waren
niet meegenomen in het systematisch literatuuronderzoek. De zoektermen luiden als volgt: "Algorithm Se-
lection Tool", “Algorithm Recommender System”, “Algorithm Recommendation System” en “Algorithm Selec-
tion Problem”. De bronnen die aan de hand van deze zoektermen gevonden zijn en de bronnen die aan de
hand van de Quick Scan bleken relevant te zijn, zijn gefilterd aan de hand van een set inclusie-, exclusie-
en kwaliteitscriteria. Een bron voldeed alleen aan de inclusiecriteria als deze in 2000 of hierna gepubliceerd
was en als deze in het Nederlands of Engels geschreven was. Een bron werd op basis van de exclusiecrite-
ria uitgesloten als de bron niet peer-reviewed was en als deze niet direct toegankelijk was. Op basis van de
kwaliteitscriteria werd voor iedere bron een score gegeven waarmee werd ingeschat hoe relevant de bron
was voor het verminderen van de onzekerheden binnen het project. De hoogste score werd gegeven aan
bronnen waar in de titel of het abstract een algoritmeselectiehulpmiddel werd beschreven. Tevens werden
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2. Methode

scores gegeven afhankelijk van of zoektermen in de titel en/of het abstract van de bron voorkwamen. De tien
bronnen met de hoogste score bij het toepassen van de kwaliteitscriteria zijn nadrukkelijker bekeken.

Relevance Cycle
Binnen de Relevance Cycle (Requirements) is aan de hand van ongestructureerde interviews met de op-
drachtgevers en het SLR een requirementsanalyse uitgevoerd, waarbij de globale eisen die aan het project
gesteld werden, zijn genoteerd en geprioriteerd. Deze prioritering is voor de functionele eisen uitgevoerd vol-
gens de MoSCoW-methode en voor de niet-functionele eisen is een 10-puntensysteem gehanteerd. Voor de
functionele eisen is gekozen voor de MoSCoW-methode aangezien een complexere methode niet nodig was.
Dit was het geval omdat de eisen gebruikt zijn als globale eisen die vooral de juiste richting aangaven en waar
vervolgens op een Agile wijze naartoe gewerkt is. Voor de niet-functionele eisen is een 10-puntensysteem
gekozen, zodat duidelijk kan worden aangegeven welke niet-functionele eisen prioriteit hebben bij eventuele
trade-offs. Tevens zijn de niet-functionele eisen gecategoriseerd aan de hand van de ISO 25010 normering.
Deze normering betreft een kwaliteitsmodel, dat de kwaliteitskenmerken van software benoemd en hiermee
hulp kan bieden bij het specificeren van eisen [5].

Design Cycles
Binnen de (Design/Build) Design Cycles, met steeds bijbehorende (Evaluate) Design Cycles, is afwisselend
gewerkt aan het ontwerp en de realisatie van het AI Compass systeem. Aan de hand van gevormd ontwerp
kon namelijk aan de realisatie gewerkt worden en aan de hand van de realisatie werd duidelijk welke as-
pecten van het systeem gedetailleerder ontworpen dienden te worden. Voor het beschrijven van de software-
architectuur is gebruikgemaakt van het 4+1 Kruchten viewmodel. 4+1 Kruchten betreft een model waarbij
aan de hand van verschillende views de architectuur van een softwaresysteem kan worden weergegeven [14].
Om de views van 4+1 Kruchten weer te geven is gebruikgemaakt van verschillende UML-diagrammen. Een
UML-diagram is een diagram dat gebaseerd is op de UML notatie waarmee aspecten van een softwaresys-
teem visueel kunnen worden weergegeven [15]. Voor het weergeven van de Logical View is gebruikgemaakt
van klassendiagrammen. Om het Process View weer te geven zijn sequencediagrammen gebruikt. De De-
velopment View is weergegeven aan de hand van een componentdiagram en voor de Physical View is een
deploymentdiagram opgesteld.
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3
Resultaten

Systematic Literature Review
Aan de hand van het Systematic Literature Review (SLR) zijn de onzekerheden voor zover mogelijk vermin-
derd. Met het SLR is geen bron gevonden die volledig vergelijkbaar is met het AI Compass. Wel zijn bronnen
gevonden die enigzins, gedeeltelijk overlappen met een aspect of functionaliteit van het AI Compass.

Een belangrijke vondst binnen het SLR betreft een aanpak genaamd Case-Based Reasoning (CBR). CBR
is een aanpak waarbij nieuwe problemen (cases) worden opgelost op basis van kennis verkregen bij vorige
problemen (cases) [4][16][2]. CBR bestaat globaal uit 4 stappen:

• Ophalen van de meest overeenkomstige case

• Hergebruiken van de opgehaalde case om het nieuwe probleem op te lossen

• Aanpassen van de voorgestelde oplossing

• Behouden van de gevonden oplossing om in de toekomst vergelijkbare cases te kunnen oplossen

Bij CBR is belangrijk dat nieuwe cases kunnen worden opgeslagen, zodat deze uiteindelijk voor een vol-
gend advies gebruikt kunnen worden. Met behulp van CBR kan het systeem zelf bijleren over nieuwe cases
met nieuwe toepasselijke algoritmes en adviezen.

Met betrekking tot de ideale vraagstelling en recommenderaanpak is uit het SLR gebleken dat geen een-
duidig antwoord kan worden gegeven. Van tevoren is het moeilijk vast te stellen wat de meest geschikte
manier is om vragen te stellen en een geschikt advies te genereren.

Een andere aanpak die uit het SLR naar voren is gekomen, betreft een aanpak van collaborative filtering
[17]. Bij deze aanpak werd al snel duidelijk dat de complexiteit van het hierbij behorend project zeer hoog lag
en moeilijk haalbaar zou zijn binnen de scope van het AI Compass project.

Requirementsanalyse
Aan de hand van het SLR en de gesprekken met de opdrachtgevers is een requirementsanalyse uitgevoerd,
waarbij de eisen die aan het systeem worden gesteld, genoteerd en geprioriteerd zijn. De eisen zijn benaderd
vanuit een Agile denkwijze wat betekent dat wekelijks opnieuw is vastgesteld wat de belangrijkste volgende
stap is. Een van de belangrijkste eisen die is vastgesteld, is de eis van modulariteit. Deze eis is van belang
aangezien geconstateerd is dat vooraf niet met zekerheid vast te stellen is welke recommender en vraag-
stellingsmethode het meest geschikt zullen zijn voor het AI Compass. Derhalve dienen de componenten van
het systeem makkelijk vervangbaar te zijn.

Oplossingsrichting
Op basis van de requirements en het SLR is een adviesrapport opgesteld waarin aanbevelingen worden gedaan
en waarin een oplossingsrichting wordt aangeduid.

Uit het SLR is duidelijk geworden dat Case-Based Reasoning een zeer geschikte aanpak kan zijn voor het
AI Compass. Aangeraden is dan ook gebruik te maken van CBR. Dit met name zodat het systeem op een
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3. Resultaten

flexibele manier kan bijleren en kan worden aangevuld. Ook hoeft met CBR niet vooraf een gedetailleerd en
volledig correct overzicht te worden opgesteld van mogelijke adviezen en alle hiervoor relevante kenmerken.

Aangezien geen eenduidig antwoord gevonden is op wat de ideale vraagstelling en recommenderaanpak
is, wordt geadviseerd bij het ontwerp van het systeem rekening te houden met modulariteit. Dit zodat op een
later punt met vraagstelling en recommenderaanpakken kan worden geëxperimenteerd en hiervoor relevante
componenten van het systeem kunnen worden vervangen.

Met betrekking tot geschikte tools en methoden is geadviseerd het systeem te ontwikkelen in Python met
behulp van het Flask framework voor de webapplicatie. Python is een populaire en makkelijk te begrijpen
taal die binnen de data science en AI wereld veelal wordt ingezet voor dataverwerking en het trainen van
modellen [6]. Aangezien binnen het systeem, voornamelijk binnen de recommendercomponenten, data sci-
ence methodieken zullen worden toegepast, is Python hierbij een geschikte keuze. Het is niet wenselijk dat
de verschillende componenten van het systeem met verschillende talen worden gerealiseerd, aangezien dit
voor onnodige complexiteit zorgt. Dit zou ten nadele komen van de ontwikkelaars die aan het systeem zullen
verderwerken. Tevens is vanuit het Lectoraat de voorkeur geuit om het systeem in Python te realiseren.

Met betrekking tot de database is aangeraden gebruik te maken van een relationele database met behulp
van PostgreSQL. Er is gekozen voor een relationele database, aangezien het wenselijk is dat de structuur van
de database redelijk vastligt en dat het behouden van deze structuur automatisch gecontroleerd wordt. Dit
aangezien bij de componenten van het systeem modulariteit een zodanig grote rol speelt dat het hinderlijk
is als de database ook dynamisch is opgebouwd. PostgreSQL is een bekend en geavanceerd open source
managementsysteem voor relationele databases [7]. Andere overwogen opties zoals SQLite en MySQL zijn
beperkter in hun schaalbaarheid of bieden minder functionaliteiten [3][18]. Tevens ondersteunt PostgreSQL
een aantal niet-relationele datastructuren, die mogelijk van belang kunnen zijn wanneer het in de toekomst
wenselijk wordt aangeleverde datasets op te slaan.

Systeemontwerp & Realisatie
Binnen het adviesrapport zijn aanbevelingen gedaan die verwerkt zijn in het ontwerp van het AI Compass
systeem.

CBR is leidend geweest voor het ontwerp van het AI Compass. Binnen het systeem is sprake van een case
base met een set cases. Een case bevat de kenmerken van een probleem en het toepasselijke advies. Deze
case base dient te kunnen worden aangevuld met nieuwe cases, zodat het systeem in staat is voorgaande
kennis over cases te hergebruiken.

Met betrekking tot de ideale vraagstelling en recommenderaanpak is uit het SLR gebleken dat geen een-
duidig antwoord kan worden gegeven. Van tevoren is het moeilijk vast te stellen wat de meest geschikte
manier is om vragen te stellen en een advies te genereren. Derhalve is geconstateerd dat het systeem flexibel
moet zijn met betrekking tot het vervangen van componenten die hierop betrekking hebben. Modulariteit
speelt dus een hoofdrol. Deze modulariteit is zichtbaar in Figuur 3.1 waar het componentdiagram van het AI
Compass wordt weergegeven. Hierin zijn de verschillende componenten van het AI Compass te zien.

Bovenaan is een Q&A Game te zien die vragen aan de gebruiker toont en de antwoorden hierop verstuurt.
De Q&A game maakt gebruik van één of meerdere Question Systems. Een Question System bepaalt wat de
volgende vraag of vragen zijn die aan een gebruiker gesteld dienen te worden. Dit doet het Question System
met behulp van de Feature Manager. De Feature Manager bepaalt wat de volgende feature is waar het sys-
teem informatie over dient te krijgen om een accuraat advies te kunnen geven. De Feature Manager komt
dit te weten met behulp van een Recommender. De Recommender bepaalt het meest geschikte advies dat
van toepassing is op basis van de informatie die de recommender ontvangen heeft. Hierbij maakt de Recom-
mender gebruik van de cases in de case base die in de database zijn opgeslagen. De Q&A Game is een eerste
optie die gekozen is voor de frontend, maar in de toekomst zou deze ook vervangen kunnen worden door een
user interface waarin een dataset geüpload wordt of waarin textanalayse plaatsvindt.

Aan de rechterzijde worden twee services weergegeven. De bovenste betreft de Session Persistence Ser-
vice. Deze service dient om gedurende het gebruik van het AI Compass steeds de relevante informatie die
door de gebruiker gegeven is te kunnen opslaan, zolang deze beschikbaar dient te zijn voor het systeem.
Tevens maakt de Session Persistence Service het mogelijk om meerdere instanties van het AI Compass te
kunnen draaien. De tweede service betreft de New Case Service. Dit is een service die alle voor de nieuwe
case relevante informatie verzamelt en opslaat. Vervolgens kan door een expert worden beoordeeld welke
van de newcases geschikt is om toe te voegen aan de case base.

Door de modulariteit van het systeem kunnen op een later punt componenten worden uitgewisseld voor
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3. Resultaten

nieuwe varianten hiervan. Hierdoor kan geëxperimenteerd worden met verschillende varianten van ques-
tionsystems, featuremanagers en recommenders. Vervolgens kan de beste optie het huidige component in
het systeem vervangen zonder dat dit voor problemen zorgt, aangezien altijd dezelfde interface wordt aange-
boden naar buiten toe.

Figure 3.1: AI Compass Componentdiagram

Voor het ontwerp van het systeem zijn een componentdiagram, een Entity Relationship Diagram (ERD),
een set van zes sequencediagrammen, twee klassendiagrammen en een deploymentdiagram opgesteld. Met
betrekking tot realisatie is een versie van het AI Compass opgesteld, die modulair is opgebouwd en gebruik-
maakt van Case-Based Reasoning. Binnen deze versie kunnen questionsystem-, featuremanager- en recom-
mendercomponenten worden uitgewisseld. Hiermee is een fundament gelegd voor het AI Compass systeem,
waarmee uiteindelijk onderzoek kan worden uitgevoerd en waarop kan worden verdergebouwd.
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4
Discussie

Een belangrijke beslissing binnen het project betrof de keuze om gebruik te maken van Case-Based Reason-
ing. Voorafgaand aan het literatuuronderzoek was deze optie nog niet besproken. Een gedachtegang die bij
de start van het project wel al bestond was om een soort boomstructuur te creëeren voor het bepalen van
een geschikt algoritme. Deze aanpak was ook al eerder bij een minor gehanteerd, echter werd duidelijk dat
een boom al snel een te grote omvang zou krijgen. Het handmatig opstellen van een dergelijke boom zou
een moeilijke opgave zijn, aangezien experts het eens zouden moeten worden over een bepaalde opbouw en
omdat het later aanvullen van de boom met nieuwe algoritmen of features zeer moeilijk zou worden. Om de
boom automatisch te laten genereren dienden alle relevante kenmerken van algoritmen op rigide wijze en op
detailniveau te worden vastgesteld of diende een set data beschikbaar te zijn die niet beschikbaar was. Der-
halve dat het toepassen van Case-Based Reasoning met een blik op het verzamelen van noodzakelijke cases
gedurende het toekomstig gebruik van het systeem een geschikte aanpak was.

Een andere belangrijke beslissing betrof de beslissing om de database redelijk rigide op te stellen. Dit
aangezien het systeem zelf dermate modulair is opgebouwd dat er vanuit gegaan moet kunnen worden dat
de communicatie met de database op een bepaalde manier verloopt en dat data hierin op een voorspelbare
manier is opgeslagen.

Naarmate het project vorderde werd steeds meer duidelijk dat de term Q&A game mogelijk te beperkt
was voor de functionaliteit die uiteindelijk aangeboden zal kunnen worden door het AI Compass. In eerste
instantie is uitgegaan van een Q&A game, aangezien dit een vrij simpele en directe vorm van informatiev-
erzameling is. Er wordt een vraag gesteld en hier volgt een antwoord op. Echter voorziet het huidige systeem
in de mogelijkheid om de Q&A game te vervangen door bijvoorbeeld tekstherkenning of het inlezen van een
dataset. In zekere zin is de vraag aan de gebruiker dan om een toelichting te typen of een dataset te uploaden.
Derhalve dient ook het questionsystem niet gezien te worden als een component dat alleen werkt met een
Q&A game frontend, maar ook kan werken met andere vormen van frontend. Het was moeilijk om hiervoor
een correcte terminologie te vinden die volledig helder communiceerde wat bedoeld werd.
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5
Conclusie

Het AI Compass in zijn huidige vorm is een volgens Case-Based Reasoning, modulair opgebouwd frame,
waarbinnen questionsystem-, featuremanager- en recommendercomponenten kunnen worden uitgewisseld.
Op deze wijze is een fundament gevormd, waarmee onderzoek kan worden uitgevoerd en waarop ook kan
worden verdergebouwd.

Een aanbeveling voor de verdere ontwikkeling van het AI Compass betreft het opstellen van één of meerdere
intelligente recommendercomponenten, die mogelijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Om dit te kun-
nen doen, dient de database verder uitgebreid te worden met nieuwe cases, algoritmes, features en vragen.
Het uitbreiden van de case base speelt voornamelijk in de beginfase van het systeem een rol, aangezien het
Compass na verloop van tijd steeds vaker de noodzakelijke cases paraat zal hebben. Van belang is het uitbrei-
den van de case base te laten uitvoeren door een machine learning of AI expert.

Tevens wordt aangeraden om verschillende questionsystem-, featuremanager- en recommendercompo-
nenten op te stellen en uit te proberen binnen de structuur van het AI Compass. Dit kunnen geschikte
afstudeer- of minorenopdrachten zijn. Een ander soort minoropdracht zou kunnen zijn om met behulp van
textanalyse een ingevoerde tekst te vertalen naar een set features en waarden.

Verder wordt aangeraden om na het realiseren van de belangrijkste functionaliteiten verder te werken aan
de user interface van het systeem. Dit betreft zowel de interface waarmee vragen gesteld worden, alsook een
interface voor het toevoegen van cases, algoritmes, features en vragen aan de database. Momenteel dient dit
toevoegen direct via de database gedaan te worden. Het kan hierbij bovendien wenselijk zijn om uiteindelijk
verschillende varianten van de adviespagina te kunnen tonen. Dit kan door een policy systeem toe te voegen,
waarbij uit verschillende policies gekozen kan worden met ieder een eigen layout.

Voor het berekenen van featurewaarden kan het wenselijk zijn om vooraf vastgestelde calculatiefuncties
toe te voegen. Momenteel wordt een antwoord op een vraag namelijk gekoppeld aan een bepaalde feature,
maar met het toevoegen van calculatiefuncties kan een vraag bijvoorbeeld meerdere features bepalen en
andersom.

Na het ontwikkelen van een nieuw recommendercomponent en het uitbreiden van de case base kan het
AI Compas worden ingezet om te onderzoeken hoe eindgebruikers over het systeem denken en wat zij in het
systeem willen zien. Op lange termijn kan het AI Compass worden aangevuld met een modelgenerator, die
het gegeven advies ook direct uitvoert. Deze modelgenerator is reeds in ontwikkeling.
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