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Ik drukte op de grote, driehoekige knop, en uit de speakers klonk nummer vijf, jaargang één, het laatste 
nummer dat de huidige redactie voor jullie maakte. Weemoedige en melancholische klanken, maar bovenal 
mooie tonen en hoge verwachtingen voor de toekomst. De vaste en stevige beat van landelijke redactieleden 
blijft voort klinken...

Behalve de connectie tussen de verschillende AI-vakgebieden, wil De Connectie de 
connectie zijn tussen de verschillende AI-opleidingen die Nederland rijk is. Deze 
universitaire connecties kunnen worden verstevigd door de hoofdredactie jaarlijks van 
thuisbasis te laten wisselen. En geheel indachtig deze filosofie leggen wij het bijltje erbij 
neer. We hebben een spiksplinternieuwe hoofdredactie gevonden, die vol frisse moed 
staat te trappelen om dit jaar vanuit Amsterdam De Connectie te verspreiden. We 
hebben er het volste vertrouwen in dat de samenwerking tussen de VU en de UvA zal 
leiden tot prachtige Connecties en connecties. Houd de website http://www.connectie.org 
goed in de gaten, aldaar zullen ze zich voorstellen.

Maar voordat de huidige hoofdredactie echt afscheid van je neemt, hebben we 
nog één keer leuke en sappige artikelen rond een speels thema verzameld. Elke AI-
studievereniging in Nederland heeft wel eens een spelletjesmiddag georganiseerd. Wij 
AI’ers staan bekend om onze spelletjesdrift, en niet alleen in onze vrije tijd. Egon van 
den Broek en Jeroen Geuze schrijven in deze Connectie over hun onderzoek waarbij ze 
met behulp van het spel De Kolonisten van Catan naar regels achter de ontwikkeling 
van menselijke onderhandelingstechnieken zochten. 

AI is begonnen met dat ene spel, en we raken er maar niet over uitgepraat. In dit 
nummer natuurlijk ook een artikel over schaken, geschreven door Renze Steenhuisen 
uit Delft.

Nieuwerwets zijn de computerspellen, in het artikel ‘Creatieve AI in computerspellen’ 
kan je lezen over allerlei soorten spellen in dit genre en de bijdrage die AI hieraan 
levert. Een van deze spellen is Quake. Het artikel ‘Quake III Arena en lerende AI’ laat 
je achter de AI-schermen kijken van dit mysterieuze computerspel. 

Maar er is meer dat ons entertaint. Heb je altijd al AI in pretparkattracties willen 
toepassen of  vraag je je af  of  ze die wachtrijen niet korter kunnen maken? Lees dan 
het artikel van Peter van Lith, ‘AI in de entertainment industrie’. Ook in musea word je 
op je wenken bediend. Ikzelve liep stage bij een bedrijf  dat animatronics maakt en doe 
hiervan verslag in de vaste rubriek Stage in AI.

En dat is nog niet alles, De Connectie doet ook zijn best jou te entertainen! Zo zijn er 
twee opzienbarende columns, die voor de nodige bezinning in dit nummer zorgen. En 
er is ook nog een vervolgsprookje, geschreven door Peter Desain van het Music, Mind, 
Machines-instituut in Nijmegen. Als klap op de vuurpijl zijn Doug en Dan weer van de 
partij op de achterflap. 

Nieuwsgierig geworden? Blader dan snel verder! 

Veel luisterplezier!

Ella Keijzer

Van de redactie nummer 5, jaargang 1, januari 2006nummer 5, jaargang 1, januari 2006
De ConnectieDe Connectie

Play!
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De praktische toepassing van kunstma-
tige intelligentie vereist een even strakke 
discipline als de ontwikkeling van conven-
tionele software en hardware. Nu laten de 
resultaten bij conventionele systemen over 
het algemeen wel wat te wensen over, maar 
de toevoeging dat een systeem AI bevat, 
wekt vaak extra hoge verwachtingen. Om-
dat daaraan vaak onvoldoende kan worden 
voldaan lijkt de amusementswereld een 
dankbaarder toepassingsgebied dan de in-
dustrie, omdat een fout daar vaak eerder 
tot hilariteit leidt dan tot gevaarlijke situ-
aties. De toepassing in themaparken lijkt 
daardoor een vruchtbare grond voor initi-
ele toepassingen. AI-technieken worden al 
volop gebruikt in fi lms en computer games. 
Ook zijn er pogingen ondernomen om het 
onderhoud aan onderhoudsgevoelige syste-
men in een attractiepark te ondersteunen 
met intelligente systemen.

Veel interessanter is het om 
de attracties van het park 
zelf  van een AI component 
te voorzien. Daarom werd 
in 1999 samen met de Efte-
ling gestart met een project 
waarbij het doel was om 
een interactieve animatro-
nics toepassing te ontwik-
kelen. Audio Animatronics 
is een term die door Disney 
is bedacht als tegenhanger 
van de animatie, die zich op het bioscoop- of  computerscherm 
afspeelt. Animatronics toepassingen zijn robots, die door een 
zogenaamde show controller worden bestuurd en waarbij een 
aantal robots samen een show opvoeren. Hoe kunstig en in-
teressant deze shows ook zijn 
opgezet, ze zijn vrijwel altijd 
statisch en draaien net als een 
draaiorgel steeds hetzelfde 
deuntje af. Als je de show een 
paar keer gezien hebt, weet je 
precies wat er gaat komen.
 Met AI kan een animatronics 
toepassing veel interessanter gemaakt worden. Met behulp van 
sensoren kan worden gereageerd op het publiek. Er is een robot 
ontwikkeld, Zzappo!, die met bewegingssensoren kan bepalen 
of  er een bezoeker voorbij loopt en deze 
naar zich toe roept om dan een eenvoudige 
dialoog te beginnen. Met behulp van een 
simpele spraakherkenner kan de robot 

een Eliza-achtige (zie ook het artikel van Joris 
de Ruiter, De Connectie, jrg 1, nummer 4, red.) 
dialoog voeren, waardoor de gebruiker de 
indruk krijgt dat de robot een rudimentaire 
vorm van intelligentie bezit. 
 Het clowntje Zzappo! werd door de 
Efteling iets minder leuk gevonden. In 
plaats daarvan bedachten hun ontwerpers 
de Zwammers die min of  meer hetzelfde 
zouden doen als het clowntje, maar dan 
zonder armen of  een bewegend hoofd. 
Vooral voor kinderen is een dergelijke 

interactieve attractie aantrekkelijk. 
 Een groot probleem bij de realisatie van zo’n interactieve robot 
is echter de beveiliging. Ten eerste moet ervoor gezorgd worden 
dat de robot geen gevaarlijke situaties kan laten ontstaan. Als 

de robot bijvoorbeeld een hand zou moeten 
geven aan een kind en daarvoor worden 
dezelfde technieken gebruikt als bij industriële 
robots, dan bestaat het gevaar dat er af  en 
toe gevaarlijk hard in een kinderhand wordt 
geknepen, als er niet iets ergers gebeurt. 
Daarom werd bij de Zwammers afgezien 
van armen en handen.

 Bij de TU Delft werd een aantal jaren gewerkt aan een 
robotarm, die kan meegeven, net zoals een menselijke arm en 
die geen gevaar oplevert voor kinderen. Deze arm zou worden 

gemonteerd op het frame van Zzappo! dat in die 
periode werd ontwikkeld.
 Een robot die tegen je kan praten en handjes

AI in de entertainment industrie
Peter van Lith, docent KI en robotica, robotbouwer

Zzappo! De Zwammers Stepper van TU Delft

Zzappo!’s frame en een testopstelling van de TU 
Delft voor de meegevende robotarm

Met AI kan een animatronics 
toepassing veel interessanter 

gemaakt worden.

Walt Disney
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geeft is leuk, maar nog leuker 
is het als zo’n robot helemaal 
zelfstandig door het park kan 
lopen. Lopen is echter een 
groot technisch probleem, dat 
rond 2000 nog niet was opge-
lost. Samen met onder andere 
de Efteling werd aan de TU 
Delft gestart met een project 
om een tweebenige lopende 
robot te bouwen, waarvan het 
uiteindelijke doel is om daar 
een lopende interactieve at-
tractie van te maken.
 In 1995 werd met studenten, die toen als afstudeeropdracht 
meewerkten aan een eerste lopende robot (Stepper genaamd), 
de basis gelegd voor lopende robots. Na meer dan 10 jaar on-
derzoek en ontwikkeling, lukte het de inmiddels gepromoveerde 
studenten Richard van der Linde en Martijn Wisse als eersten 
in de wereld om een dynamisch lopende tweebenige robot te 
bouwen.
 Voor een stabiele attractie is het echter noodzakelijk om alle 
drie de vormen van lopen - statisch, dynamisch en ballistisch - 
te combineren. Dat is nog onderwerp van onderzoek en het zal 
nog wel een tijdje duren voordat dit probleem is opgelost.
 Intussen gooien de statisch- en quasi-dynamisch lopende ro-
bots van Sony en Honda hoge ogen, maar deze manier van 
lopen vergt in tegenstelling tot dynamisch lopen veel energie. 
Bovendien hebben de robots altijd enkele mensen als begelei-
ders en programmeurs nodig, waardoor ze voor een attractie 
nog niet aantrekkelijk zijn.
 De beveiliging is ook hier weer een groot probleem. Niet al-
leen moet ervoor worden gezorgd dat de robot geen gevaar 
voor de parkbezoekers vormt, ook moet de robot beschermd 
worden tegen mogelijk molesterende bezoekers. Niets is leuker 
voor jongeren dan het omgooien van een weerloze robot of  het 
onklaar maken ervan.

AI bij de management van een park
Niet alleen bij het onderhoud en het maken van attracties kun-
nen met AI nieuwe wegen worden ingeslagen, ook het beheer 
van een attractiepark kan met behulp van AI-technieken wor-
den verbeterd.
 Een van de grootste ergernissen van parkbezoekers zijn de 
lange wachttijden. In 2000 werd voor de Efteling een systeem 
bedacht waarbij het voor bezoekers mogelijk moest worden om 
het parkbezoek te plannen en reserveringen te maken voor een 
aantal attracties. Om te onderzoeken of  bepaalde maatregelen 
de gewenste effecten zouden hebben, werd een agent-based si-
mulator ontwikkeld, waarin het gedrag van zo’n 20.000 bezoe-
kers per dag in het park kon worden nagebootst.
 Op het moment dat dit onderzoek startte waren de volgende 

alternatieve strategieën bekend: 
 Publiceren van de huidige wachttijden met borden op ver-
schillende plaatsen in het park. Het idee hierachter is dat door 
het verstrekken van informatie bezoekers automatisch naar 
de minst drukke attracties zullen gaan en daarmee de bezet-
ting van het park optimaliseren. Hierbij is de vraag echter op 
hoeveel plaatsen deze informatie beschikbaar moet zijn en wat 
voor informatie er gegeven moet worden. Als bijvoorbeeld 
wordt aangegeven dat de huidige wachttijd bij de Python dertig 
minuten bedraagt en iedereen gaat naar de Python, dan zal de 
wachttijd bij aankomst zeker zijn opgelopen door de toegeno-
men drukte.  Moet je dan de huidige wachttijd publiceren, of  
de verwachte drukte nadat een aantal mensen die kant op zijn 
gelopen?
 Invoering van een reserveringssysteem. Met een dergelijk sy-
steem kunnen mensen hun dag in het park plannen en wachten 
ze niet langer meer in de rij bij de attractie, maar wachten ze 
feitelijk in het park op hun beurt. De werkelijke wachttijd blijft 
- net als de capaciteit van de attracties - natuurlijk hetzelfde, 
maar omdat rondlopen in het park niet wordt ervaren als wach-
ten, is de subjectieve wachttijd korter geworden.
 Integreren van de wachtrij met de attractie. Hierdoor wordt 
de wachtrij meer als een onderdeel van de attractie beschouwd 
en wordt het wachten minder als wachten ervaren. De totale 
doorlooptijd door de attractie wordt hierdoor langer, wat ook 
de waardering van de attractie kan verhogen.
 In de simulator wordt op basis van een aantal profi elen een 
stroom van bezoekeragents gegenereerd, die representatief  is 
voor een bepaalde dag. Deze gesimuleerde bezoekers lopen 
door het park en bezoeken een aantal attracties, winkels of  res-
taurants en bepalen op die manier de drukte in de verschillende 
gelegenheden en op de wegen in het park.
 De wachttijden die op die manier per gezin, per parkgebied, 
per tijdseenheid of  per attractie kunnen worden vastgelegd 

AI in de entertainment industrie

De Sony QRIO

Agent-based simulator van de Efteling
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kunnen worden vergeleken nadat er veranderingen in het mo-
del zijn aangebracht.
 De vraag die rijst bij de introductie van een dergelijk systeem 
is hoe betrouwbaar de resultaten van zo’n simulator zijn. Om 
dit te toetsen werd besloten om een grote verandering in het 
park, de aanleg van de centrale promenade in 2001, te gebrui-
ken om op basis van het huidige model te voorspellen wat voor 
effecten deze verandering zou hebben op de wachttijden van 
de attracties.
 Op het eerste gezicht 
verwachtte men niet veel 
verandering, omdat de ca-
paciteiten van de attrac-
ties niet werden gewijzigd. 
Er werd alleen een aantal 
toegangswegen veran-
derd. Door de promenade 
zou het publiek eerst naar 
een centraal verdeelplein 
gestuurd worden en hierdoor zou de verspreiding over het park 
veel gelijkmatiger zijn. Dit zou een positief  effect moeten heb-
ben op de wachttijden.
 Zeer tot ieders verrassing gaf  de simulator bij herhaalde ex-
perimenten aan dat zowel Droomvlucht als Fata Morgana heel 
andere wachttijden zouden gaan krijgen dan daarvoor. Na 
bestudering van de verschillende simulaties bleek dat door de 
nieuwe routering Fata Morgana niet langer als eerste attractie 
na de ingang lag, maar juist als laatste en dat dit bij Droom-
vlucht juist omgekeerd was. Attracties die dichter bij de ingang 
liggen krijgen automatisch hogere bezoekersaantallen en verder 
weg liggende attracties lagere aantallen, voornamelijk door de 
verspreidingsvertraging van bezoekers door het park. Toen het 
park na de verbouwing open ging, bleek het voorspelde bezoe-
kersgedrag overeen te komen met de werkelijkheid in het park, 
waardoor het vertrouwen in de bruikbaarheid van de resultaten 
aanmerkelijk werd vergroot.
 Vervolgens werd het belangrijk om de verschillende alterna-
tieven door te rekenen en te onderzoeken of  de invoering van 

een reserveringssysteem een betere bezettingsgraad oplevert en 
of  bezoekers daardoor minder hoeven te wachten. Het blijkt 
dat bezoekers die gebruik maken van het reserveringssysteem 
niet minder lang wachten, maar wel hun dag veel effi ciënter 
inrichten. 
 Onderzoek naar het plaatsen van borden met de wachttijden is 
jammer genoeg niet uitgevoerd, maar werd gekoppeld aan een 
nieuwe vraag, waarvoor met behulp van sensoren automatisch 
moest worden gemeten hoelang de wachtrij bij iedere attractie 

is en wat de doorstroomsnelheid 
is. Dit, omdat zo automatisch kan 
worden bepaald wat de wachttij-
den zijn en of  er maatregelen ten 
aanzien van de capaciteit moeten 
worden genomen. Bij attracties als 
de Python kan door het inzetten 
van meer treintjes en bedienend 
personeel de capaciteit worden 
verhoogd, maar dat wordt alleen 

gedaan als er voldoende personeel beschikbaar is of  als een an-
dere attractie door een kortere wachtrij met minder personeel 
toe kan.
 Na al deze experimenten werd uiteindelijk door de Efteling 
besloten dat het sprookjesachtige karakter van het park teveel 
geweld werd aangedaan als het management van het park zou 
worden geregeld met simulatoren. Daarnaast zou het opnemen 
van borden met displays in het park een te technisch imago 
doen ontstaan.
 Het lijkt er echter meer op dat de benadering met AI-tech-
nieken een te grote stap was voor de organisatie, waarin veel 
mensen rondlopen die al jaren bij de Efteling werken en het 
gebruik van moderne technieken als een bedreiging van hun 
kennis zien. Dat hebben we met de introductie van Expert Sy-
stemen al eerder gezien en is aanleiding om bij de introductie 
van AI-technologie in het bedrijfsleven beter na te denken over 
de mogelijkheden van een organisatie om nieuwe, moeilijk te 
begrijpen technieken te introduceren. ø

Ingang van de Python in de Efteling De Python

Zeer tot ieders verrassing 
gaf de simulator bij herhaalde 

experimenten aan dat men heel 
andere wachttijden zou gaan krijgen.
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Kunstmatige intelligentie is maar een eigenaardig onderzoeksgebied. Onderzoekers staan te juichen 
als hun robot er eindelijk in is geslaagd om die trap op te lopen, maar de leek haalt zijn schouders op 
en vraagt zich af wat daar intelligent aan is. Andersom kan een argeloze omstander compleet met de 
mond vol tanden staan als hij ‘boom’ zegt en de computer tekent een boom voor hem op het scherm 
of papier. Technisch gezien echter, is het herkennen van één enkel gesproken woord en het precies 
reproduceren van een opgeslagen tekeningetje niet zo heel moeilijk. Het kan in de AI dus moeilijk zijn 
om te bepalen wat nu een relevant resultaat is en wat vooral het publiek aanspreekt. Deelgebieden 
die uitblinken in moeilijk beoordeelbare resultaten zijn onder andere redeneren, kennistechnologie en 
zoeken. 

Onderzoeken in deze domeinen worden vaak in de vorm gegoten van een kunstmatig probleem, 
een triviaal spel of een puzzeltje dat door een intelligent programma opgelost moet worden. Denk 
bijvoorbeeld aan de klassieke AI-problemen van de Torens van Hanoi, schaken en Go. Maar denk ook 
aan AI-onderzoekers als Michael Genesereth, die stelt dat een spelwereld als de Wumpus wereld 
(uit het computerspelletje ‘Wumpus’ van Gregory Yob, 1975) uitermate geschikt is om allerhande 
intelligente agents op uit te testen. Wat deze voorbeelden gemeen hebben, is dat ze zich afspelen in 
een klein, monotoon en gesloten speluniversum. Hebben we daar nou wat aan, dat spelparadigma?

Mensen doen graag spelletjes en puzzels. Is dat niet omdat de wereld in een spelletje zoveel 
overzichtelijker en begrijpelijker is? Elke entiteit in een spelwereld heeft een bepaalde rol en bepaalde 
mogelijkheden, en misschien wel het belangrijkste: het is duidelijk wat je objectieven zijn, wat je probeert 
te bereiken. In de echte wereld besteden we dagelijks veel tijd aan denken over wat de eigenschappen, 
mogelijkheden en doelen zijn van objecten of personen. Wat de gevolgen zijn van onze acties, wat 
anderen over ons denken, en hoe het allemaal samenhangt is al helemaal een raadsel.

Maar men kan zich afvragen of dit wel echt Artifi cial Intelligence is. Ik ben meer geneigd om het te 
betitelen als ‘Superfi cial Intelligence’. Het vertoont enkele kenmerken van intelligentie, maar alleen 
in een heel specifi eke situatie met een beperkt aantal bekende objecten en regels. Het speelveld is 
beperkt, tijd is vaak in grote blokken of beurten ingedeeld en het doel is heel eenvoudig. Je kunt je 
hierbij afvragen: zijn geconstrueerde problemen niet altijd makkelijker dan echte? Welk verband heeft 
dit met de werkelijkheid? Bovendien, vergeten we zo niet een paar van de belangrijkste delen van 
intelligentie, zoals creativiteit en fl exibiliteit?

Voor ons en net zo goed voor alle agents maakt het de boel een stuk behapbaarder als we wat  
simplifi caties en aannames doen over onze wereld. De voordelen zijn dat je gemakkelijker tot 
conclusies komt en daar meer zekerheid over hebt. Maar naarmate de wetenschap vordert, nemen 
de nadelen toe. Meer fl exibiliteit en om kunnen gaan met onbekende situaties, veranderlijke doelen 
en mogelijkheden, worden noodzakelijk. Bij meer fl exibiliteit moet je denken aan een agent die niet 
alleen mogelijke zetten beschouwt, maar ook regels, rollen en doelen kan heroverwegen, in plaats van 
dat die een vast deel van de programmatuur zijn. Stel dat een programma voor de spoorwegen de 
dienstregeling maakt voor alle binnenlandse treinen. Dan probeert een spel-agent louter het puzzeltje 
in te vullen, terwijl een echt intelligente agent misschien vraagt of deze trein niet wat sneller kan, of 
dat die andere misschien wat minder belangrijk mag wegen. Of misschien zou hij zeggen dat het 
herschikken van de wissels voor Utrecht Centraal gigantische voordelen zou geven. Als ik ooit nog 
eens word bediend door een robot-ober, hoop ik dat hij het terras niet ziet als een schaakbord. Dat 
hij niet in de war raakt als ik mijn tafeltje verschuif, of om een cocktail vraag die hij niet kent, maar dat 
hij netjes vraagt hoe je die mixt.
 
Het lijkt misschien vooral fi losofi sch, maar het heeft praktische implicaties, direct en voor de toekomst. 
Kleine kinderen kunnen in hun kleine, eenvoudige denkwereld ook makkelijk tot conclusies komen. Ik 
moet toegeven dat kleine kinderen de meest verrassende dingen kunnen zeggen, maar de grootste 
wetenschappers zijn ze niet. En zij hebben in ieder geval die creativiteit nog, ze barsten van de
fantasie. ø

derdejaars student KI aan de
Universiteit van AmsterdamJeroen Kools

Superficial Intelligence
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Mind reading en pragmatisch 
redeneren voor gevorderden 

Petra Hendriks en Rineke Verbrugge hebben 
allebei een missie. De één wil taalkundigen 
ervan overtuigen dat algemene cognitieve 
processen taal beïnvloeden. De ander wil 
logici laten zien dat cognitieve psychologie 
weldegelijk formeel te beschrijven is. 
In een eerder gezamenlijk onderzoek 
combineerden ze speltheorie en taal en 
ondertussen hebben ze alweer plannen voor 
een nieuwe samenwerking. Tijd dus voor 
een dubbelinterview. 

Op welke manier spelen 
taal en spel een rol in 
jullie onderzoek?
Rineke Verbrugge: We 
wilden een onderzoek doen 
waarbij zowel pragmatiek 
aan de orde kwam als mind 
reading (theory of  mind), 
oftewel redeneren over de 
mentale toestanden van 
anderen. Dat hebben we 
gedaan aan de hand van een variatie op het spel Mastermind: 
Master(s)Mind(s). Het leuke daarvan is dat het symmetrisch is. 
Je probeert tegelijkertijd elkaars code te raden. Dus je moet 
zorgen dat je zoveel mogelijk informatie krijgt van de ander, 
maar zelf  zo weinig mogelijk informatie weggeeft. Hier komt 
een hoog niveau van redeneren over de ander aan te pas. 
Petra Hendriks: En dat lijkt weer op pragmatisch redeneren. 
Alleen, in normaal 
taalgebruik is het juist 
wel de bedoeling dat 
je zo veel mogelijk 
informatie vrijgeeft. We 
hebben een afstudeerder 
begeleid op dit project: 
Lisette Mol. Zij heeft proefpersonen het spel geleerd en ze het 
een paar uur laten spelen. In plaats van met zwarte en witte 
pinnetjes, moesten ze in woorden feedback geven. Ze konden 
kiezen uit een set voorgestructureerde zinnen zoals “Sommige 
kleuren zijn goed”, of  “Twee kleuren zijn goed”. Sommige 
proefpersonen realiseerden zich dat ze niet-informatief  moesten 
communiceren. Maar niet iedereen had dit door.

De mensen die het niet door hadden hielden zich aan 
de normale coöperatieve regels van taalgebruik?
RV: Ja, bijvoorbeeld als zij zeiden: “Sommige kleuren zijn 
goed”, dan impliceerden ze daarmee: “Maar niet alle kleuren 
zijn goed”. Immers, als alle kleuren goed waren geweest, dan 
had je wel gekozen voor het meer informatieve woord “alle”. 
Het woord “sommige” heeft als conversationele implicatuur dat 
je “niet alle” bedoelt. Maar strikt logisch gezien, is dat niet zo. 
Sommige mensen kozen voor de meest informatieve uitingen 
en bleven dat ook het hele spel doen.
PH: En daarmee bedoel je: “Niet alle mensen”. 
RV: Precies! Niet alle, want sommige anderen waren slim genoeg 
om meteen al te zien dat je de tegenintuïtieve, maar logisch 
wel correcte, uitingen moest gebruiken. Als er bijvoorbeeld drie 
kleuren goed waren, dan kon je gerust zeggen “Twee kleuren 
zijn goed”. Logisch gezien klopt dat, net zoals iemand die drie 

kinderen heeft, in ieder geval ook twee 
kinderen heeft. 

Was het een bewust redeneerproces 
voor de proefpersonen?
RV: Uit de tussentijdse interviews bleek 
heel sterk dat de mensen er inderdaad 
bewust mee bezig waren. Bijvoorbeeld: 
de tegenstander zegt nu wel: “Er zijn 
twee kleuren goed”, maar weet hij dat hij 
daarmee ook mag bedoelen dat er minstens 

twee goed zijn? Zelfs de mensen die op het lagere niveau 
redeneerden, vroegen zich heel bewust af  wat ze aan het doen 
waren, maar dan ging het vaak niet zo ver. Meer in de trant 
van: wat bedoelt mijn tegenspeler met wat hij nu zegt? 
PH: Ik denk dat pragmatisch redeneren een stuk bewuster 
gebeurt dan veel andere taalprocessen.
RV: Ja. Feeney had bijvoorbeeld al onderzoek gedaan 

naar pragmatische uitingen van 
“sommige” en “alle” (scalairen). Het 
blijkt dat kinderen eerst alleen nog 
maar de logische betekenis kennen en 
daarna pas de pragmatische betekenis 
leren: “sommige” impliceert “niet 
alle”. Soms moeten volwassenen die 

pragmatische betekenis bewust onderdrukken en dat kunnen 
ze ook. 

In wat voor situaties moet je dat dan onderdrukken?
PH: Bijvoorbeeld in de politiek. Dat is eigenlijk ook een spel, 
natuurlijk. Het idee is dat je er als luisteraar van uit mag gaan 
dat de spreker geen onware dingen zegt en genoeg informatie 
geeft, maar ook niet te veel. Je weet dus: als iemand een sterkere 
uitspraak bedoeld zou hebben, dan had hij wel een sterkere 
term gebruikt. Maar er zijn in het dagelijks leven genoeg 
situaties, waarin mensen niet per se coöperatief  zijn, omdat ze 
een verborgen agenda hebben.
RV: Vaak spelen coöperatief  zijn en in competitie zijn ook door 
elkaar heen. Bijvoorbeeld als je aan het onderhandelen bent. 
Als je je huis wilt verkopen, noem je wel een prijs, maar niet 
je minimumprijs, want dan gaat de koper dat bedrag direct 
bieden. 

Hoe willen jullie dit onderzoek rond taal en spel gaan 
voortzetten? 
RV: We willen gaan kijken hoe mind reading zich bij kinderen 
ontwikkelt. Er is al heel veel onderzoek gedaan naar de false 
belief  task: moeder, kind en onderzoeker staan in een kamer 
en de moeder stopt een reep chocola in een groene kast. De 

Karin Zondervan, 
junior onderzoeker bij 
KI aan de Rijksuniversiteit Groningen

“Ik denk dat pragmatisch redeneren 
een stuk bewuster gebeurt dan veel 

andere vertaal processen.”
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moeder gaat weg uit de kamer en de onderzoeker verplaatst 
de chocolade van de groene naar een gele kast. Vervolgens 
vraagt de onderzoeker aan het kind in welke kast moeder straks 
zal kijken om de chocolade te zoeken. Kinderen tot een jaar 
of  vier antwoorden meestal: “De gele kast”. Ze kunnen zich 
niet voorstellen dat hun moeder andere kennis heeft dan zij 
hebben.
PH: Niet alleen jonge kinderen, maar ook bijvoorbeeld 
autistische mensen blijken dit niet te kunnen.
RV: Het opvallende daarbij is dat mensen met een specifi eke 
vorm van autisme, het syndroom van Asperger, deze test ook 
niet kunnen op grond van empathie met anderen, maar wel als 
je er een formeel puzzeltje in epistemische logica van maakt. 

Hoe gaan jullie de ontwikkeling van kinderen hierin 
concreet onderzoeken?
RV: We willen met een spelexperiment uitzoeken of  kinderen 
ook hogere orde mind reading kunnen ontwikkelen. Of  ze kunnen 
denken: de tegenstander denkt dat ik dit-en-dat van plan ben, 
maar dat ga ik lekker niet doen! 
PH: Daarnaast laten we dezelfde kinderen een pragmatische 
taaltest doen.
RV: We hopen aan te tonen dat sommige kinderen, misschien 
vanaf  een jaar of  acht, tweede orde mind reading kunnen doen, 

als het nuttig is in het spel. 
PH: Of  al vanaf  zeven jaar! Ik ben heel benieuwd of  die 
correlatie klopt: of  zevenjarigen – die pragmatisch kunnen 
redeneren – ook in staat zijn om dat in een hogere orde toe te 
passen in een spelsetting. 
RV: De kinderen moeten wel echt willen winnen. In ons vorige 
experiment met volwassenen zeiden sommige proefpersonen: 
“Die ander heeft al zo vaak verloren. Nu ga ik eens juist veel 
informatie geven, want ik vind het zielig.” Dat soort situaties 
willen we nu vermijden.

Hoe komen jullie erop om op deze manier taal- en 
spelonderzoek te combineren?
RV: De theorie over pragmatiek die we hanteren is de 
Optimality Theory. Deze theorie verklaart een aantal taalkundige 
fenomenen op grond van de aanname dat mensen tweede orde 
mind reading kunnen doen. Maar er is nog nooit gekeken hoe dat 
dan echt werkt en wanneer kinderen dat leren. Daarom willen 
wij dat juist combineren.
PH: Op dit moment willen veel taalkundigen nog niet nadenken 
over de mogelijkheid dat redeneren invloed kan hebben op taal. 
Ik heb zelf  onderzoek gedaan, samen met Jennifer Spenader, 
naar de interpretatie van voornaamwoorden, zoals hem en 
haar, in zinnen zoals “Jan wast hem”. Jonge kinderen vinden 
het vaak nog wel goed dat hem in zo’n zin naar Jan verwijst, 
terwijl volwassenen dat niet goedkeuren. Zij denken: “Nee, 
als iemand dat had willen uitdrukken, dan zou hij het woord 
zichzelf hebben gebruikt.” We hebben hier een verklaring voor 
gegeven die gebaseerd is op redeneren: doordat mensen weten 
dat zichzelf  mogelijk is, onderdrukken ze de verwijzing naar Jan 
van het woord hem. Maar veel taalkundigen zijn huiverachtig 
om verklaringen uit de cognitiewetenschap of  de AI toe te 
passen op taal. Hun uitgangspunt is dat de kern van betekenis 
die je aan een taalvorm toekent, uit het taalsysteem zelf  moet 
komen. Ons idee is, dat die grens helemaal niet zo scherp is. 
RV: In de logicawereld – waar ik vandaan kom – heerst een 
zelfde soort huiverigheid voor de cognitieve kant. Als logicus 
ben je geneigd om een mooie epistemische logica te maken, 
die ervan uitgaat dat iedereen onbegrensd rationeel is. In zo’n 
logica kun je gewoon stapelen zolang je wilt: ik weet niet dat 
zij weet dat ik niet weet dat zij weet... enzovoorts. Maar echte 
mensen vinden tweede orde mind reading al verschrikkelijk 

Rineke Verbrugge komt oorspronkelijk uit de wiskunde. Ze heeft zich als student en promovendus bezig gehouden met de 
grondslagen van de wiskunde en de rekenkunde. Hiervoor gebruikte ze modale logica, waarmee je kunt redeneren over an-
dere mogelijke werelden. Het bracht haar ook in een andere wereld: die van de AI. Na een aantal korter lopende projecten in 
dit nieuwe veld, werkt ze alweer acht jaar bij ALICE, het onderzoeksinstituut van de afdeling Kunstmatige Intelligentie van de 
RUG, eerst als universitair docent en de laatste paar jaar als universitair hoofddocent.

Petra Hendriks is ook universitair hoofddocent aan de RUG, maar dan bij het Center for Language and Cognition Groningen 
(CLCG). Na haar studie Nederlands deed ze promotieonderzoek op het gebied van categoriale grammatica. Al tijdens haar 
promotieonderzoek raakte ze betrokken bij de oprichting van de studierichting Technische Cognitiewetenschap (later Kunst-
matige Intelligentie) in Groningen. Sinds 1998 heeft ze de draad van haar taalkundige onderzoek weer opgepakt en doet ze 
met veel enthousiasme onderzoek naar optimale communicatie. 

Rineke (l) en Petra (r) in spellenwinkel Wirwar, Groningen
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moeilijk. Ik wil graag onderzoeken in hoeverre je de logica moet 
bijschaven om te zorgen dat deze iets meer met het dagelijks 
leven overeenkomt. Dat is ook nodig als je software agents wilt 
maken die met mensen moeten samenwerken.

Een toepassing van dit onderzoek ligt in systemen 
waarin software agents met mensen moeten 
samenwerken?
RV: Ja, onder andere. In multi-agentonderzoek is vaak gekeken 
naar teams van software agents onderling. Maar de laatste tijd 
wordt er veel meer onderzoek gedaan naar gemengde teams 
waarin zowel software agents (of  robots) als mensen zitten. 
Daarbij moeten alle teamleden over elkaar kunnen redeneren 
en gebruik maken van 
kennis over elkaars 
cognitieve grenzen. Je 
kunt er niet van uitgaan 
dat iedereen perfect 
logisch redeneert. De 
sterke en zwakke kanten 
van mensen en software 
agents zijn precies tegengesteld. Mensen zijn sterk in waarneming 
en handelen. Computers zijn sterk in redeneren, tot welke orde 
je maar wilt. 

Maar software agents hebben toch veel specifi eke 
kennis over de wereld nodig om zo geavanceerd te 
redeneren?
RV: Als ze eenmaal de juiste wereldkennis op een 
presenteerblaadje krijgen aangeleverd, dan kunnen ze daar heel 
goed mee redeneren. Er zijn zelfs standaard stellingbewijzers 
en model-checkers voor epistemische logica’s. Ik heb bijvoorbeeld 
laatst met twee andere logici een specifi ek puzzeltje uit de 
epistemische logica – het Som & Product-probleem – netjes 
geformaliseerd en opgevoerd aan een model-checker. Deze had 
binnen een paar seconden de oplossing, terwijl mensen hier 
meestal twee dagen op puzzelen. 

Is het niet beangstigend voor mensen om samen te 
werken met agents die zo goed zijn in mind reading?
RV: Tja, mind reading is wellicht een te suggestieve term! We 
kunnen juist gebruik maken van deze vaardigheid van software 
agents. Je zou ze kunnen laten helpen bij het leiden van een team. 
De agent kan dan bijvoorbeeld zeggen: die persoon daar heeft 
nog niet de juiste intentie, daar moeten we wat aan doen. 

De software agent kan je dan helpen om je te 
verplaatsen in anderen?
RV: Dat is een van de kanten waar het volgens mij naartoe gaat. 
Maar ik vind ook juist de menselijke krachten en beperkingen 
heel interessant. Het lijkt me ook heel leuk om iets te doen voor 

mensen met het syndroom van Asperger. Hoe kun je hen toch 
leren om genoeg van andere mensen te begrijpen? Kun je ze 
trainen door het denkproces heel expliciet te maken? Het lijkt 
me fantastisch om sociale software te ontwerpen die het mensen 
makkelijker maakt om elkaar te begrijpen.

Nou, dat klinkt heel nobel allemaal!
RV: Ja, maar helaas kun je dit soort dingen ook allemaal heel 
onnobel toepassen. In oorlogssituaties is het ook heel belangrijk 
om over de vijand te redeneren. 
PH: En als politicus kun je je toespraken even laten scannen 
op pragmatisch redeneren en dat er allemaal uithalen. Dan zeg 
je letterlijk toch echt wat je bedoelt, maar mensen zullen het 

anders interpreteren. Ik denk 
dat je zo heel slimme toespraken 
kunt schrijven!

Wat is het leukste aan dit 
onderzoek?
PH: Een aantal 
taalwetenschappers heeft onze  

redeneerverklaring van pragmatiek heel enthousiast ontvangen, 
omdat het een nieuw licht werpt op de vraag waar asymmetrieën 
tussen taalproductie en taalbegrip vandaan komen. Bijvoorbeeld 
bij hem en zichzelf: pas drie jaar nadat kinderen zichzelf en hem 
goed gebruiken, interpreteren ze de zinnen met hem helemaal 
goed. Dit soort asymmetrieën zullen in de toekomst alleen nog 
maar belangrijker worden in het taalverwervingsonderzoek. En 
uiteindelijk wil je natuurlijk toe naar een volledig begrip van het 
produceren en interpreteren van taal. 
RV: Ik wil ook graag gaan samenwerken met mensen die 
onderzoek doen met de hersenen zelf. De laatste tijd zijn de 
spiegelneuronen heel erg in: als jij iemand anders een beweging 
ziet maken, dan vuren bij jou dezelfde neuronen als die zouden 
reageren wanneer jijzelf  die beweging maakt. Men zegt dan 
dat die neuronen de grondslag zijn voor alle sociale cognitie. En 
dan denk ik: dat kan niet. Ik kan me niet voorstellen dat tweede 
orde mind reading door een eenvoudig spiegelneuron kan worden 
weergegeven. Daar moeten ook nog andere processen in het 
brein aan ten grondslag liggen, maar welke dan?
PH: Ja, het zou mooi zijn als we de vertaalslag kunnen maken 
van het hogere orde redeneren over anderen naar wat er op het 
niveau van neuronen gebeurt. ø

Meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan in september de tentoonstelling 
“Bent u een goed verstaander?” in het Universiteitsmuseum Utrecht en houd 
komend najaar www.cognitie.nl en www.nias.knaw.nl in de gaten voor 
workshops rond het NIAS-project “Games, action and social software”.   

“Men zegt dat spiegelneuronen 
de grondslag zijn voor alle sociale 

cognitie. En dan denk ik: dat kan niet.”
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20Q, intelligent of niet?

20 Questions, je kent het wel, dat spel 
waarbij iemand anders moet raden wat jij 
in je gedachten hebt. Het spel waarmee je 
vroeger in de auto je ouders tot waanzin 
dreef  en waarvoor je tot voor kort altijd een 
broertje of  zusje nodig had. Nu is er 20Q, 
een geduchte elektronische tegenstander 
die tachtig procent van de spellen wint. 
Uitgerust met een LED display kan het 
apparaatje vragen stellen over objecten 
van verschillende categorieën zoals dieren, 
planten of  mineralen. Met behulp van 
knopjes kunnen deze vragen beantwoord 
worden met onder andere “ja”, “nee”, 
“soms” of  “onbekend”. Na twintig vragen 
probeert 20Q te raden welk object jij in je 
gedachten hebt. Is dit juist, dan heeft 20Q 
gewonnen.

Als we achttien jaar terug 
gaan in de tijd, komen 
we bij het jaar waarin het 
allemaal begon: 1988. 
Robin Burgener, uitvinder 
van 20Q, programmeert 
een neuraal netwerk dat 
twintig vragen kent over 
een kat. De enige manier 
waarop daarna nog data 
wordt toegevoegd aan het 
spel, is door het te spelen. 
Burgener geeft een 5 1/4 
inch fl oppy disk met het 
spel aan zijn vrienden en zo 
begint het netwerk te leren. 
In 1996 is het spel ongeveer 
tweeduizend keer gespeeld. 
Burgener gebruikt het QNX besturingssysteem om het spel te 
herschrijven, zodat het ook over een netwerk en door meerdere 
gebruikers tegelijk gespeeld kan worden. Hierna lanceert hij de 
website 20q.net, zodat iedereen het spel online kan spelen.
 Na een aantal jaar besluit Burgener de tweeduizend meest 
populaire objecten uit de tienduizend objecten die www.20q.net 
op dat moment kent te selecteren. Bij de tweeduizend objecten 
zoekt hij de 250.000 meest bruikbare synaptische verbindingen 
en het geheel implementeert hij op een 8-bit chip. Deze chip 
gaat vervolgens in een pocketformaat bol en het compacte spel 
20Q is geboren. 
 “20Q kan gedachten lezen”, “20Q denkt als een mens”, “20Q 
is intelligent”. Het zijn kreten die niet zelden gebruikt worden. 
Maar mag men dit zomaar beweren? 
 De vraag of  machines intelligentie kunnen hebben, werd 
tientallen jaren geleden al gesteld. In 1950 stelde Alan Turing 
het experiment van de Turing Test voor om deze vraag op 
te lossen. Wanneer een machine in staat is de Turing Test te 
doorstaan, mag deze ‘intelligent’ genoemd worden.

 De Turing Test werd sterk bekritiseerd 
door onder andere fi losoof  John 

Searle. Searle zei dat het 
observeren van enkel gedrag 

niet genoeg is, omdat je 
op deze manier nooit met 
zekerheid kan zeggen of  
een systeem echt begrijpt 
waar de vraag over gaat. 

Het feit dat een machine 
bij een gegeven input dezelfde 

output produceert als een mens, 

is voor Searle niet genoeg bewijs voor 
intelligentie, omdat deze output vaak 
slechts is gebaseerd op het syntactisch 
manipuleren van betekenisloze symbolen. 
Bij het beantwoorden van de vraag of  20Q 
intelligent genoemd kan worden, beland je 
in een zelfde discussie als die van Turing 
en Searle. Ieder zijn mening.
 Opvallend in deze discussie is wel dat de 
makers van 20Q telkens weer het neurale 
netwerk-karakter van het spel noemen. 
Neurale netwerken zijn gebaseerd op het 

menselijk brein en daarom biologisch plausibel. Maar is de 
achterliggende structuur van 20Q wel echt een neuraal netwerk? 
Dit wordt sterkt betwijfeld. In een echt neuraal netwerk zijn de 
representaties gedistribueerd over meerdere knopen terwijl er 
in het ‘brein’ van 20Q slechts één knoop is per concept. Om 
deze reden zou je de achterliggende structuur beter kunnen 
vergelijken met een semantisch netwerk, waarin alle aspecten 
van een concept in één knoop zijn gerepresenteerd.
 Intelligent of  niet, inmiddels is www.20q.net zó populair, dat het 
spel meer dan vijftigduizend keer per dag wordt gespeeld. Dat 
aantal verdubbelt nog iedere twee maanden. De populariteit 
zal naar verwachting alleen nog maar stijgen, aangezien er nu 
ook netwerken in andere talen getraind worden. Er is sinds kort 
een ‘mobile gaming’ versie van het spel en 20Q was verkozen 
tot Runner up Toy of  the Year in 2004.
 Erg veel nieuws voegt 20Q aan het vakgebied Kunstmatige 
Intelligentie misschien niet toe, maar dat maakt het geen minder 
leuk speeltje. Ga er eens voor zitten en geef  je over. Want zeg 
nou zelf, wie gaat er nu niet graag even terug in de tijd, terug 
naar de achterbank van de auto, terug naar...? ø

Referenties:
- http://www.kk.org/cooltools/archives/000725.php
- http://www.radicauk.com/20q_howitworks.htm
- http://www.20q.com
- http://www.20q.net
- Searle, J.R.(1980). Minds, brains and programs. Behavioral and brain 
sciences, 3, 417-424
- Turing, A.M.(1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59, 
433-460

 De Turing Test werd sterk bekritiseerd 
door onder andere fi losoof  John 

Searle. Searle zei dat het 
observeren van enkel gedrag 

Het feit dat een machine 
bij een gegeven input dezelfde 

output produceert als een mens, 

Tessa Verhoef, derdejaars student KI aan de Rijksuniversiteit Groningen
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Agent-technologie: 
online leren onderhandelen

Onderhandelingen vinden 
plaats op alle mogelijke ni-
veaus, in een verscheiden-
heid van situaties en door al-
lerhande mensen. Om deze 
variëteit aan onderhande-
lingen te controleren, heb-
ben wij ervoor gekozen het 
onderhandelen door jonge 
kinderen (rond 10 jaar) bij 
Kolonisten van Catan te 
bestuderen. Het inzicht dat 
zo verkregen kan worden in 
de onderhandelingsstrate-
gieën voor Kolonisten van 
Catan vormt input voor de 
te ontwikkelen Intelligent 
Tutoring Agent. Dit inzicht 
vormt tezamen met de sta-
diumtheorie van Piaget de 
basis voor de agent. 
 Alvorens op het onderzoek zelf  in te gaan, volgt nu eerst een 
korte uitleg van Kolonisten van Catan2. Diegenen die reeds 
bekend zijn met Kolonisten van Catan kunnen deze alinea 
overslaan. Het Kolonisten spelbord bestaat uit een aantal land-
tegels. Er zijn zes verschillende soorten landtegels die elk een 
eigen grondstof  opleveren: bos, bergen, weide, akkerland, heu-
vels en woestijn. Deze leveren respectievelijk hout, ijzer, wol, 
graan en steen. De woestijn levert geen grondstof. Deze tegels 
vormen samen een eiland, omringd door zee. Het doel van het 
spel is het koloniseren van het eiland. Dit wordt gesymboliseerd 
door het halen van overwinningspunten. Degene die als eerste 
12 overwinningspunten behaald heeft, heeft gewonnen. Over-
winningspunten kunnen onder andere behaald worden door 
het bouwen van dorpen en steden. Bovendien levert elk dorp 
en elke stad de grondstoffen op van de landtegels waar het aan 
grenst. Door het gooien van dobbelstenen wordt bepaald welke 
grondstoffen geleverd worden. Op elke landtegel ligt een fi che 
met een nummer; als dit nummer wordt gegooid, dan levert 
deze landtegel grondstoffen aan eenieder die een dorp of  stad 
heeft grenzen aan deze landtegel. Omdat niet iedereen een 
dorp of  stad heeft aan elk soort landtegel, kunnen de spelers 
onderling grondstoffen ruilen door te onderhandelen. Dit on-
derhandelingsproces is de focus van dit onderzoek.
 Het spel Kolonisten van Catan wordt gebruikt als medium 
om kinderen te helpen bij het leren onderhandelen. Eerst 
zal echter het uitgangspunt, het reeds aanwezige niveau van 
onderhandelen, moeten worden vastgesteld om een leereffect 
te kunnen bepalen. Bovendien kan verveling of  irritatie bij 

het kind optreden indien basisbeginselen 
worden uitgelegd waar het kind reeds 
bekend mee is, 
 In de literatuur is erg weinig te vinden 
over onderhandelingsprocessen bij kinde-
ren; daarom is besloten een eigen raam-
werk op te stellen om het niveau van on-
derhandelen bij kinderen vast te stellen. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de sta-
diumtheorie van Piaget3 uit de ontwikke-
lingspsychologie. Deze is gecombineerd 
met een theorie over onderhandelen bij 
volwassenen van Thompson and Hastie4. 
Hieruit kwam een zestal cognitieve aspec-
ten naar voren die van belang zijn bij het 
onderhandelen: (1) gevoel voor getallen, 
(2) gevoel voor eerlijkheid, (3) gevoel voor 
utiliteit ten opzichte van zichzelf, (4) gevoel 
voor utiliteit ten opzichte van de ander(en), 
(5) het vermogen een doel voor ogen te 

houden en (6) het vermogen hypothesen op te stellen. Deze zes 
aspecten zijn gebruikt als basis voor de agent.

De agent dient, bij voorkeur, met al deze zes cognitieve aspecten 
rekening te houden.
 Het ontwerp van de agent bestaat uit twee delen: 
(1) het ontwerp van de agent zelf  en (2) het ontwerp voor 
de kennisbanken die het niveau van onderhandelen van de 
speler moeten gaan vaststellen. De agent zelf  bestaat uit 
vier onderdelen, zoals weergegeven in fi guur 1. De SOCAgent 
coördineert de communicatie met alle onderliggende 
componenten. De SOCOfferJudge beoordeelt de speler aan de 
hand van alle biedingen die hij of  zij uitbrengt en waar hij of  
zij op reageert. Hier wordt het niveau van het onderhandelen 
van speler beoordeeld. De SOCStrategyMonitor bekijkt de 
andere handelingen van de speler en probeert zijn of  haar 
spelstrategie vast te stellen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van 
de KBCommunicator component die, zoals de naam al aangeeft, 
communiceert met de inference engine en de kennisbanken. 

Jeroen Geuze,
afgestudeerd in KI
aan de Vrije Universtiteit Amsterdam
Egon van den Broek, universitair docent KI aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Het onderzoek naar spellen is een belang-
rijk deelgebied binnen AI. Dit artikel be-
schrijft onderzoek naar het bordspel Kolo-
nisten van Catan. Dit spel herbergt meer-
dere facetten die interessant zijn vanuit een 
AI-perspectief. Zoals bij alle spellen is er de 
vraag hoe winnende strategieën te ontwik-
kelen. Dit probleem kan zowel vanuit een 
technisch AI-perspectief  als vanuit een cog-
nitieperspectief  worden benaderd. Zo kan 
bijvoorbeeld een agent worden ontwikkeld 
die een menselijke speler kan vervangen. 
Dit artikel beschrijft onderzoek dat is ge-
daan vanuit het cognitieperspectief, daar 
het doel was inzicht te krijgen in de regels 
achter de ontwikkeling van menselijke on-
derhandelingstechnieken. Het kan tevens 
worden beschouwd als een samenvatting 
van de MSc-scriptie “An Intelligent Tea-
ching Agent for Settlers of  Catan” van Je-
roen Geuze1.

Fig 1. Schematisch overzicht 
van het ontwerp van de 
Intelligent Tutoring Agent.
SOCAgent is de hoofd class van 
de agent, deze maakt gebruik 
van de verscheidene hulpclasses 
en wordt aangeroepen door de 
SOCPlayerClient, een class uit 
de originele JSettlers.
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De SOCPlayerClient, welke een onderdeel is uit de originele 
JSettlers applicatie, start de SOCAgent zodra de speler een nieuw 
spel heeft gestart.
 De kennisbanken zijn ingedeeld conform een Diagnose 
template5. Er zijn in totaal vier kennisbanken, die ieder hun 
eigen deel van het diagnoseproces voor hun rekening nemen: 
(1) een Generate Hypotheses component, die hypothesen genereert 
over het mogelijk ontbreken van bepaalde cognitieve aspecten, 
(2) een Test Hypotheses component die deze hypothesen test, 
(3) een Generate Advice component die, als er door de Test 
Hypotheses component daadwerkelijk een ontbrekend cognitief  
aspect is geconstateerd, een advies opstelt voor de speler en als 
laatste is er (4) een Test Effect component die test of  dezelfde fout 
niet nogmaals gemaakt wordt.
Voor de implementatie van de agent is gebruik gemaakt van 
JAVA. Deze keus vloeide voort uit het feit dat JSettlers, waar 
de Agent een uitbreiding op is, in JAVA is geprogrammeerd. 
De kennisbanken zijn geïmplementeerd in CLIPS6. Om de 

kennisbanken met de in JAVA geprogrammeerde Agent te laten 
communiceren, is er gebruik gemaakt van JCLIPS7. JCLIPS 
vormt een interface tussen de CLIPS inference engine en de 
JAVA code door een aantal CLIPS commando’s beschikbaar te 
maken in JAVA-methoden.
 Een screenshot van het eindresultaat is te zien in fi guur 2. 
Hierin zijn de interface elementen van de agent goed te zien. 
De agent is geïmplementeerd als een add-on aan de onderkant 
van de originele JSettlers interface. In het tekstscherm in de 
interface worden een aantal tips gegeven die de speler helpen 
zijn strategie beter tot zijn recht te doen komen. De checkboxes 
in het venster geven de mogelijke strategieën weer. Deze kunnen 
door de speler worden aangevinkt of  ze worden door de agent 
zelf  aangevinkt als deze de betreffende strategie gedetecteerd 
heeft. Een bericht aan de speler is te zien in het Message 
venster (rechtsboven). Aan de hand van deze vensters wordt 

het advies van de agent aan de speler getoond. Het Statistics 
venster (rechtsmidden) wordt getoond als op de Statistics knop 
wordt gedrukt en dit venster geeft globale informatie over de 
onderhandelingen binnen het spel. Het Cognitive Aspects venster 
geeft aan welke cognitieve aspecten nog niet zijn gefalsifi eerd 
door de agent. Dit venster wordt verkregen door in het Statistics 
venster op de Aspects knop te drukken.
 Een voorbeeld van een gebruikte rule is de volgende:

IF Hypothesis: Not feeling for numbers 
AND Offer to player instead of bank 
AND No strategic starting place 
THEN NOT Feeling for numbers

 Deze regel test de hypothese dat de speler geen gevoel 
voor getallen heeft. Op de eerste plaats wordt gekeken of  de 
hypothese in de feitenbank aanwezig is. Daarna wordt gekeken 
of  de speler een keer een transactie met een speler gedaan heeft 
die hij ook met de bank had kunnen doen. Merk op dat een 
transactie met de bank (veelal) een betere oplossing is aangezien 
de tegenspeler dan niet meer grondstoffen in handen krijgt. Als 
laatste wordt gekeken of  de speler strategische startplaatsen 
heeft gekozen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken of  hij zijn 
eerste dorpen heeft geplaatst langs landstukken die een hoge 
kans hebben.
 Dit onderzoek laat een praktische toepassing zien van het 
eerder genoemde theoretische kader. Een Intelligent Tutoring 
Agent (ITA), die dit kader gebruikt, is in staat het gedrag van 
een student te controleren en te beoordelen. Dit onderzoek laat 
tevens zien dat een dergelijke praktische toepassing ontwikkeld 
kan worden door alleen gebruik te maken van open-source 
en gratis middelen. De ITA voor het complexe, interactieve 
bordspel Kolonisten van Catan, dat is geïntroduceerd in dit 
onderzoek, kan het niveau van onderhandelen bij kinderen 
beoordelen en helpt ze hun kennis van onderhandelen te 
ontwikkelen. De in dit artikel geïntroduceerde ITA is de eerste 
kunstmatige privé-leraar voor Kolonisten van Catan. ø

1. J. Geuze. An Intelligent Teaching Agent for Settlers of  Catan. MSc-thesis 
Artifi cial Intelligence, Faculty of  Sciences, Vrije Universiteit, 2005
2. T. Smith. The Settlers of  Catan. Mayfair Games, 1996. http://unicornsrest.
org/reference/catan/mf_rules.htm
3. P.H. Miller. Theories of  Developmental Psychology, chapter 1, pages 25–104. 
Worth Publishers, 4th edition, 2002.
4. L. Thompson and R. Hastie. Judgement tasks and biases in negotiation. 
Research on Negotiation in Organizations, 2:31–54, 1990.
5. G. Schreiber, H. Akkermans, A. Anjewierden, R. de Hoog, N. Shadbolt, W. 
van de Velde, and B. Wielinga. Knowledge Engineering and Management, The 
CommonKADS Methodology, chapter 6. MIT Press, 2000.
6. G. Riley. Clips: A tool for building expert systems. http://www.ghg.net/clips/
CLIPS.html
7. M.R. Menken. Jclips. http://www.cs.vu.nl/~mrmenken/jclips

Fig 2. Screenshot van de uiteindelijke user interface van JSettlers met de 
ingebouwde Intelligent Tutoring Agent
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Stage in Fabeltjesland

Het begon heel idyllisch; 
toen ik ‘s avonds in een café 
abonnementen voor De 
Connectie probeerde te slij-
ten, kreeg ik een bierviltje 
met daarop het internet-
adres www.r2r.nl toegestopt. 
Het bleek een tip van goud te zijn. R2R is een bedrijfje dat ani-
matronics maakt. Animatronica staat voor de kunst om met be-
hulp van elektronica en mechanica animatiewezens tot leven te 
brengen. Animatronica doet het gezicht van een robot grijnzen 
of  laat de ogen rollen. Het belangrijkste van een animatronic is 
dat deze zo natuurlijk mogelijk overkomt. R2R heeft verschil-
lende grootheden op zijn naam staan. Neem bijvoorbeeld de ei-
genwijze, jonge professor Dexter, het tekenfi lmfi guur van Car-
toon Network. Dexter is nagebouwd als interactieve presentatie 
robot en staat in het TV Toys museum te Dieren. Hij reageert 
op vragen van bezoekers, wijst objecten aan of  projecteert een 
fi lmpje. Of  neem de Cyborg Elektra, de grootste mensrobot 
van Europa (3,5 meter lang) die te bewonderen is in NEMO 
te Amsterdam. En wanneer je het pand van R2R binnenloopt 
kijk je je ogen uit. Een hightech robotarm, Meneer De Uil, 
Darth Vader, etalagepoppen; de A van Artifi ciële Intelligentie 
op zijn best! R2R heeft deze hoge kwaliteit weten te bereiken 
met behulp van een revolutionair waterhydraulisch  systeem, 
waardoor de bewegingen van de animatronics veel natuurlijker 
en vloeiender zijn dan de bewegingen van bijvoorbeeld pneu-
matische robots. 

Keiharde strategie
Alles wat de animatronic zegt, is opgenomen stemgeluid. Een 
geheel zelfgenererend spraaksysteem is voor R2R vooralsnog 
niet aan de orde; een stemacteur klinkt tenslotte nog altijd beter. 
Ook alle bewegingen van de animatronic zijn opgenomen en 
als fi les opgeslagen. Het opnemen is gedaan met behulp van 
een kleine versie van de robot of  een joystick, in master-slave 
verhouding met de robot. Dit is een keiharde strategie die maar 
moeilijk met enige AI-techniek overwonnen kan worden.

Zelf  genereren 
De opgenomen bewegingen zien er heel natuurlijk uit. De 
mond van de animatronic gaat bij elk woord open en dicht, 
hij schudt op het juiste moment met zijn hoofd en zwaait naar 
je als je rechts van hem staat. Maar na het drie keer gezien te 
hebben weet je wat voor bewegingen er zullen komen en hoe 
die bewegingen eruit zullen zien. Natuurlijk gedrag is telkens net 
iets anders; een mens doet nooit drie keer exact hetzelfde. Het 
is een uitdaging de animatronic zo te laten bewegen dat het er 
verwacht onverwacht uitziet. Daarnaast kost het opnemen van 

bewegingen veel tijd. De bewegingen zien er het best uit 
als de losse onderdelen van de animatronic apart worden 
opgenomen. Voor een stuk tekst van een uur is dat minimaal 
vier uur opnemen. De acteur die opneemt kan na zo’n tijd geen 
kwalitatief  goede oogknippers meer afl everen. Daarnaast is het 
knipperen van de ogen zo’n onbewust proces dat het maar 
moeilijk is een pop op het juiste moment te laten knipperen.
 Je begrijpt dus dat er nogal wat komt kijken bij het 
implementeren van gedrag in een animatronic. Het leek mij 
een hele uitdaging en vol goede moed begon ik aan een stage bij 
R2R. Voor het project dat ik tijdens mijn stage aangreep, heb 
ik drie factoren ontleed waarvan verwacht onverwacht gedrag  
afhankelijk is. Ten eerste het karakter van de animatronic; als 
hij een zenuwachtige persoonlijkheid heeft, beweegt hij anders 
dan wanneer hij heel relaxt is. Ten tweede de situatie waarin de 
animatronic zich bevindt. Stel dat er niemand om hem heen 
staat, dan moet hij aandacht trekken en zorgen dat er mensen 
naar hem toekomen. Maar in een andere situatie, bijvoorbeeld 
in het geval dat er een fi lm naast hem begint, moet hij juist zijn 
mond houden. Als laatste gelden de zinnen die de animatronic 
zegt als ‘input’ voor zijn gedrag. Zegt de animatronic ‘Ik ben 
blij!’, dan moet de inhoud van deze zin - tenzij het een hele 
cynische animatronic is - ook in het gedrag naar voren komen. 
Om gedrag uit een zin af  te leiden heb ik de zes basisemoties , 
gedefi nieerd door Paul Ekman, als uitgangspunt genomen. Deze 
emoties zijn herkenbaar over de hele wereld (van Amerikaanse 
scholier tot lid van een geïsoleerde stam in Nieuw Guinea), aan 
alleen de mimiek. Een animatronic heeft als meest menselijke 
eigenschap zijn mimiek en beweging. De zes basisemoties zou je 
dus ook bij hem moeten kunnen herkennen. Maar hoe dicht je 
een emotie aan een zin of  een stuk tekst toe? Ik heb dat simpel 
opgelost door zes lexica te maken die corresponderen met de 
zes basisemoties. In het lexicon ‘vrolijk’ staan woorden als blij, 
leuk en aardig. Als een woord uit een zin die de animatronic 
zegt in een van deze lexica voorkomt wordt het bijbehorende 
gedrag gegenereerd. 

Oogknipperen
Mijn stage heeft een perfecte balans tussen allerlei AI-
onderwerpen. Zo mag ik me bij het bedenken van gedrag dat 
voortvloeit uit de zinnen die een robot zegt, bezighouden met 
taalkunde en psychologie, en bij het implementeren van gedrag, 

Ella Keijzer loopt, tegen het einde van  
de Bachelorfase van haar CKI-studie, 
stage bij het animatronicsbedrijf  R2R in 
Arnhem. Als een soort eigentijdse Gepetto 
heeft ze zich tot doel gesteld Meneer De 
Uil zo menselijk mogelijk te maken. Voor 
De Connectie doet ze verslag van haar 
bevindingen.

Ella Keijzer, vierdejaars student CKI aan de Universiteit Utrecht

Fig 1. Master uit de master-slave situatie
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Stage in Fabeltjesland

mijn kennis van programmeren gebruiken. Neem bijvoorbeeld 
oogknipperen. Oogknipperen is een goed voorbeeld van 
een nuttige toepassing van mijn algoritmes. Oogknipperen 
gebeurt redelijk onbewust en als een acteur bij een uur tekst 
de oogknippers moet opnemen, zal dit niet heel natuurlijk zijn. 
Een mens knippert eens in de vier tot zes seconde met zijn 
ogen, waarbij vrouwen iets vaker 
knipperen dan mannen. Een 
oogknipper duurt gemiddeld 100 
tot 150 milliseconden. Iemand 
die zenuwachtig is, knippert vaker 
met zijn ogen, en, hoe hoger de spanning, hoe vaker iemand 
met zijn ogen knippert. Oogknippers hebben ook een effect 
op de ander. Zo zijn er metingen gedaan bij Amerikaanse 
presidentskandidaten tijdens verschillende verkiezingen: de 
kandidaat die het minst met zijn ogen knipperde kwam het 
zelfverzekerdst over en die kandidaat bleek ook gemiddeld 
meer stemmen te krijgen (J.J. Tesse, 2004). Zulke informatie 
kan je gebruiken bij het defi niëren van het karakter van de 
animatronic. Oogknipperen doe je niet alleen om je ogen nat te 
houden. Drie tot vier keer per minuut zou dan volstaan. 
Ook wanneer er iets bijzonders gebeurt, knipper je met 
je ogen. Het valt op als mensen iets ‘zonder oogknipperen 
aanhoren’. Het lijkt erop dat de zeer natuurlijk uitziende 
eigenschap oogknipperen ook met informatieverwerking te 
maken heeft. Aldus allerlei bronnen van het internet, mijn 
psychologieboeken en -docenten. Het implementeren had 
wat meer voeten in de aarde. Een animatronic kan 
niet in 100 tot 150 milliseconden een knippering 
voltooien, dat laat de mechaniek niet toe. Als 
oplossing kan je de tijd tussen de knipperingen 
relatief  langer laten zijn om het natuurlijk te 
laten lijken. Of  misschien werkt het beter om 
in deze 100 tot 150 milliseconden een halve 
knippering te maken. Ik zal moeten testen of  
het er natuurlijk uitziet.

Proefopstelling
Bij R2R hebben ze een proefopstelling voor mij gemaakt. Het 
borstbeeld van Meneer De Uil is aangesloten op de computer 
met alle, door R2R zelf  ontwikkelde, benodigde software. De 
dingen die ik bedenk en programmeer kan ik gelijk uittesten. 
Één keer in de vier tot zes seconden met 
de ogen knipperen zag er prima uit, ook 
al waren de knipperingen langzamer 
dan 100 tot 150 milliseconden. Minder 
knipperingen leek gelijk minder natuurlijk, je had niet meer 
door dat het om knipperingen ging en een knippering trok 
gelijk heel erg de aandacht bij deze lage frequentie.

Twijfels en oplossingen
Een bewegingsfi le genereren ging prima. Maar, zoals een stage 
een leerproces heet, dreigde er van alles mis te gaan. Er staat 

bijvoorbeeld niet in iedere zin een zogenaamd ‘emotiewoord’. 
En: wat is dat vrolijke gedrag dan? De mimiek bij vrolijk kan 
je makkelijk bedenken en er talloze foto’s van vinden. Vrolijk 
is met de mondhoeken omhoog! Meneer De Uil heeft geen 
mondhoeken, maar slechts een snavel die open en dicht kan. 
De rest van de vrolijke bewegingen hangen af  van het karakter 

van de animatronic. 
Is hij ingetogen? Of  
juist uitbundig? Of  
neem die vervelende 
ontkenningswoorden. Als 

Meneer De Uil zegt: ik ben niet boos, dan moet er natuurlijk 
geen boos gedrag uit voort komen, of  boos nu in het ‘boos’-
lexicon zit of  niet. En hoe haalde ik het in mijn hoofd aan de 
hand van één woord in de zin een hele betekenis en daarmee 
gedrag te formuleren. Waarom koppel je betekenis aan gedrag? 
De vertwijfeling sloeg ook toe toen Meneer De Uil in een loop 
kwam en een kwartier lang bleef  herhalen: ‘Boe, ik zag jullie 
wel schrikken!’. Maar de grootste twijfel is misschien nog wel: 
doe ik nuttig werk? Het opnemen van de bewegingen 

werkt tenslotte erg mooi. Mooier dan ik 
zou kunnen genereren. Alles is opgelost 

en bij dat laatste bedenk ik dan dat het 
er om gaat dat de animatronic natuurlijk 
overkomt. Gelukkig dichten mensen al heel 
snel eigenschappen aan iets ‘niet-levends’ 

toe, als het maar beweegt. Als het werkt, 
dan werkt het. Lang leve de multipele 

realiseerbaarheid.

Bachelorstage
Misschien zou je in je Bachelor 
nog geen stage willen doen 
omdat je het idee hebt dat je 
nog niet genoeg weet, maar ik 

kan aanraden het juist wel te doen. Het 
kan je keuze voor een Master beïnvloeden. 

Daarnaast krijg je er zelfvertrouwen door en 
blijkt dat je best wel wat dingen geleerd hebt 
in die paar jaar dat je studeerde. En je leert 

er ook nog eens heel veel bij! Ik heb er, hoewel ik 
ten tijde van schrijven nog bezig ben, veel baat bij. 

R2R is een leuk enthousiast 
bedrijf  dat mij erg steunt en 
vrijlaat. ø

In deze beknopte bijdrage kan slechts een zeer summier beeld worden gegeven 
van mijn stage. Wie meer informatie wenst kan onderstaande links volgen 
of  contact opnemen met de auteur: ella.keijzer@phil.uu.nl 

http://www.r2r.nl
http://www.paulekman.com

Dingen die ik programmeer kan ik 
gelijk uittesten op Meneer De Uil.
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The Beat-Finding Shoe

Although symbolic rule-based models are 
not much en vogue anymore, these kinds of  
models pioneered the fi eld of  computation-
al modeling of  rhythm perception and still 
perform amazingly well. Longuet-Higgins 
& Lee (1982) propose a rule-based model of  
beat induction that was unique at the time, 
because of  its incremental nature and its 
focus on the initial stages of  beat induction. 
This tale is based on this theory and writ-
ten in honor of  Christopher Longuet-Hig-
gins’ groundbreaking contributions to AI. 

Once upon a time, in a vil-
lage in the countryside of  
England, lived an old cob-
bler and his son. They had 
a small workshop with an 
outdoor sign reading ‘Our 
shoes beat all’ and a large 
window overlooking the 
grassy village square. The 
father loved both his work 
and his son and he hoped 
that one day he could trust 
all the shoes of  his clientele to the hands of  the young boy. But 
though the quality of  his work was fi ne, the father feared that 
the heart of  his rascal did not really beat for boots, re-soling, 
and high heels. Especially when the marching band was exer-
cising, outside, on the green square, his son’s eyes became shiny, 
his face turned red, and his hammer was slamming down on 
the poor shoes while he tried to play along with the band. This 
boy lived for music. He dreamed to be accepted into the band 
one day and to change his small last for a large drum. And, as 
we all know, dreams can hurt.
 Every year an audition was held in that small village, to ap-
prove new members of  the band. And twice already the cob-
bler’s son had failed. Being given the big drum and asked to 
play in time with the band, he confused the musicians by hitting 
the instrument at unexpected times, and not hitting it when he 
should have. It could not be his unfamiliarity with the piece, as 
he had heard it so often in front of  his window. It could not be 
his movements, as being a cobbler made him proud to swing his 
hammer in elegant gestures down to the shoe. He had practiced 
and mastered that part so well that the young girls from the vil-
lage liked to watch him in secret with their eyes just above the 
windowsill. And it could not be his enthusiasm, as he longed 
with whole his heart to be able to join in with the troupe and 
make music. And no matter how often the conductor told him 
to simply stay with the beat, he could not fi nd it, nor could 
anyone explain to him what this mysterious notion of  ‘the beat’ 
meant. “You just have too feel it”, his friends explained, but 
he felt nothing except the tears welling up in his eyes when his 
drumbeats seem to upset everyone. 
 Another year went by. That evening the band was again prac-
ticing and the father noticed that his son was working without 
any concentration. Glue dripped to the fl oor, two shoes of  the 
same pair were polished in different colors, one black and one 
brown, and leather was wasted in wrong cuts. “Why don’t you 
stop working for today son, and do some practice on your last 
while you try to play along with the band? In the mean time I’ll 
cook us a meal so you can do the audition on a fi lled stomach”. 

And while the old cobbler disappeared 
in the kitchen his despairing son put his 
head on the workbench and started to sob. 
How would he ever be able to play in the 
band?

 He did not remember for how long he sat there, but suddenly 
he heard a voice clear as silver call out to him “please stop cry-
ing”. First he thought it was of  one of  the village girls behind 
the windowsill, as he secretly knew they were often there. But 
as he looked around he saw a tiny fairy, hovering in front of  
the tool rack. Her shiny golden wings refl ected the light of  the 
evening sun. “Don’t be frightened, I’m the shoe fairy”. “Be-
cause your father so lovingly cares for all the shoes in the village 
I think we can do his son a favor. Furthermore, if  you would 
be able to join the band you would not spoil your fathers work 
anymore, would you?” she said while playfully pointing at the 
bi-colored pair. The boy blushed and, stumbling over his own 
words, asked if  he could make a wish and if  the fair lady could 
grant him a bit of  rhythm feeling. “O, no boy” the fairy said 
laughingly, as she sat herself  down on a reel of  thread.” I’m 
afraid your unmusicality is incurable”. But when she saw the 
boy’s face cloud over she added quickly: “However, I can put 
a bit of  beat perception in your shoe. Hurry, there is work to 
be done, see the band is about to start again the rehearsal of  
the song. Let’s instruct a shoe. Take the black shoe and your 
hammer and on the conductors sign, when everyone plays the 
fi rst note you hit the shoe, and you do so again at the onset of  
the second note. After that you stop. Do you think you can do 
that?” O yes, he thought he could do that, two taps, hammer-
ing out the beginning of  the fi rst and the second note of  the 
song he had heard so often. With his tongue between his teeth, 
in utmost concentration, he awaited the conductors sign. And 
when the music set in he did his job perfectly, administering two 
loving taps to the shoe with his hammer. Turning towards the 
fairy he was going to ask what was next when, lo and behold, 
he saw that the shoe was still moving on the anvil. It continued 
tapping in the set pace, repeating the fi rst note over and over 
again, and what was even more surprising, it was tapping the 
correct beat to the music that drifted into the room through the 
open ceiling skylight.
 The fairy was laughing at his surprise and explained that to-
night he should wear the shoes during the audition and ini-

Peter Desain, ‘Music, Mind, Machine’ Group NICI, Radboud Universiteit Nijmegen
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The Beat-Finding Shoe

tialize it by carefully tapping the fi rst note with his right foot. 
After that the shoe would continue tapping and guide his way 
through the whole piece, he only had to drum along. At that 
very moment, while he was still full of  questions, his father ap-
peared carrying a tray with soup and bread, and quick as a 
fi re dragon the fairy disappeared through the window. Dumb-
founded, the boy ate his soup, not really daring to hope that 
the audition would go well this time. And while putting on his 
shoes, one black and one brown, he promised himself  never to 
be so absentminded anymore.
 Though this was just an audition, the friends and family of  the 

musicians gathered in the hall were already standing because 
the piece to be played was the national anthem: “God save the 
queen”. Trying to hide behind his big drum the cobbler’s son 
prayed that God would save him instead and allow the magic 
shoe to work. The conductor gave him a nod and carefully the 
young boy tapped with his black shoe the beginning of  the fi rst 
note, a quarter note and the beginning of  the next note, while 
the choir sang the words ‘God’ and ‘save’. And miraculously it 
worked, it went brilliantly, his shoe kept tapping the beat out 
of  itself  and he only had to follow it with majestic hits on the 
drum. Though everyone thought that he might be overdoing 
it a little by not playing at the bar level, but faster, hitting the 
drum three times per measure, he was applauded with his suc-
cess. In fact it went so well that the musicians could not stop 
playing song after song. While they practiced “The land of  the 
lion”, the national anthem of  Kenya, the young drummer slow-
ly appeared from behind his drum, beaming, as fi nally his heart 
could follow the music. And not only would his heart follow the 
music to adventure and sun. As from tomorrow the whole band 
would go on tour and visit countries far away, and the cobbler’s 
son was asked to join them. That night he could not sleep and 
neither could his father.
 Having arrived in Kenya, the band was invited to a big party. 
The young boy had never been out of  his own village. He was 
completely dazzled by the bright colorful clothes, the sounds 
of  drums, and the many sweet smells of  the country. As they

played the “Land of  the lion” he noticed a girl standing near a 
tree, carrying a water jug on her head. She was moving her hips 
to the beat, his beat. And guided along by his shoe, he played 
his drum for her. This is the life he thought. Traveling through 
the world, playing music, and making people feel good. He had 
fi nally found his destiny. But destiny, as you may be aware, can 
once in a while play a nasty trick on a young boy.
 As numerous guests had been invited from the many countries 
of  this huge continent the band was asked to perform “Nkosi 
Sikeleli Africa”, a song originating with the Bantu people but 
now song throughout Africa. “No problem” the boy, who had 
never heard this anthem before, kept telling to himself, “I trust 
my shoe”. But after the music had set in with a very short fi rst 
note (Nko), his shoe started repeating that note. The boy tried 
to keep up with his shoe, drumming like mad. The sound of  
his instrument became a fast roll that drowned the other instru-
ments. And while the girl near the tree proudly stretched her 
neck and walked away, the boy felt the eyes of  the other guest 
staring at him in accusation. 

 That night he lay restless in bed full of  shame and anger, his 
magic shoe tossed aside in a corner of  the room, when sud-
denly the shoe fairy appeared. The boy started to accuse her of  
wrongful magic and undelivered promises, but she sat herself  
down on his shoulder, and as you already know, it is very hard 
to stay angry at a lovely fairy that sits on your shoulder and 
whispers in your ear. Soon he felt himself  listening to stories 
about different kinds of  music, and how music always seems 
to escape simple rules. Then she got more to the point as she 
explained how doubling a beat, confl ating it to twice its dura-
tion, may move you one step up in the meter, the hierarchy of  
time intervals. And on she went, about beats and bars and how 
they relate as metric subdivisions of  time. And just when he was 
about to dose off, the fairy pulled his ear and shouted: ‘work to 
be done, the shoe needs to be taught a new rule’. As you may 
know a fairy shouting sounds like a soft tinkling necklace, but 
the cobbler’s son awoke anyhow... 

To be continued on http://www.nici.ru.nl/mmm under fun, and 
on http://www.connectie.org
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We mogen stellen dat met 
het verslaan van wereld-
kampioen Kasparov in 1997 
door Deep Blue aangetoond 
is dat schaakcomputers 
het spel beter beheersen 
dan mensen. Geloven we 
op basis hiervan dat Deep 
Blue menselijke intelligentie 
evenaart? Natuurlijk niet. 
Hoewel het te ver gaat om 
te zeggen dat Deep Blue ge-
zegevierd heeft op basis van 
slechts pure rekenkracht, 
is het een feit dat computers zo goed kunnen schaken omdat 
ze miljoenen posities kunnen doorrekenen voordat ze een zet 
doen. Met menselijke intelligentie heeft dat weinig van doen.
 Soortgelijke successen als bereikt met computerschaak zijn 
gehaald met diverse andere bordspellen, zoals dammen, Awari 
en Othello, waarbij veelal dezelfde implementatietechnieken 
worden toegepast. Een beperking van deze technieken is dat ze 
ervan uitgaan dat er op ieder moment complete informatie be-
schikbaar is over de spelpositie, en dat het spel volledig determi-
nistisch afgewikkeld wordt. Veel spellen voldoen niet aan deze 
uitgangspunten. Dit is in sterke mate het geval bij moderne 
computerspellen 
(zoals actiespellen, 
strategiespellen, 
en rollenspellen), 
waarbij non-de-
terminisme en 
onvolledige informatie essentiële spelelementen zijn. Om een 
computer dit soort spellen te laten beheersen, is kunstmatige 
intelligentie nodig die gestoeld is op een basis die fundamenteel 
verschilt van de implementatie van computerschaak. Een basis 
die meer weg heeft van ‘menselijke intelligentie’ dan alleen re-
kenkracht.
 Het is goed om op dit punt even stil te staan bij de rol van 
de kunstmatige intelligentie in moderne computerspellen. Het 
eerste waaraan bij dit onderwerp gedacht wordt is het gedrag 
van tegenstanders die de menselijke speler in de computerwereld 
ontmoet, zoals buitenaardse invallers in actiespellen, vijandelijke 
soldaten in strategiespellen, en monsters in rollenspellen. De 
kunstmatige intelligentie bestuurt daarnaast ook neutrale 
wezens en medestanders van de menselijke speler. 
 De kunstmatige intelligentie functioneert op meerdere niveaus. 
Op het laagste niveau bestuurt het individuele personages in 
een spel. Op een hoger niveau neemt het beslissingen voor 
groepen personages, bijvoorbeeld eenheden in een leger die 

een gezamenlijke tactische manoeuvre 
uitvoeren. Op het hoogste niveau, indien 
van toepassing, maakt de computer 
plannen voor het gehele spelverloop. In 
alle gevallen komt het er op neer dat de 
kunstmatige intelligentie dezelfde soort 
beslissingen moet nemen als de mens die 
één of  meerdere personages in het spel 
bestuurt. 
 Binnen de virtuele wereld moeten com-
putergestuurde personages zich handha-
ven, de wereld voor de menselijke speler 
tot leven brengen, en als tegenstanders de 
mens uitdagend tegenspel bieden. Tien tot 

vijftien jaar geleden vonden spelontwikkelaars het voldoende 
als de kunstmatige intelligentie sterk genoeg speelde om het de 
mens moeilijk te maken. Daarbij werd er niet geschroomd om 
de computer allerlei voordelen te geven die de menselijke spe-
ler niet kreeg. Dit is vergelijkbaar met een schaakcomputer die 
speelt als een amateur, maar plotseling een extra koningin aan 
zijn stukken toevoegt als hij aan de verliezende hand blijkt te 
zijn. Door menselijke spelers wordt dit gedrag van de computer 
niet bepaald als vermakelijk ervaren. Omdat de spelinformatie 
nu eenmaal onvolledig is, kan vals spelen vaak enigszins verdoe-
zeld worden, maar het valt vrijwel altijd op als een computer 

doorslaggevende voordeeltjes aan 
zichzelf  toekent. Vandaag de dag 
eisen spelers dat computers zo 
min mogelijk vals spelen. Volle-
dig uitgebannen is het vals spelen 
door de computer echter niet. Bo-

vendien krijgt de mens in vrijwel alle spellen tegenstanders voor 
zich wiens attributen veel sterker zijn dan die van de personages 
die de mens bestuurt.
 Maar is het dan zo moeilijk om een computer een spel net zo 
goed te laten spelen als een mens, ook zonder de computer te 
bevoordelen? Dat hangt af  van de fl exibiliteit en complexiteit 
van de spelwereld. Voor een eenvoudige spelwereld is het niet 
moeilijk om goede tactieken rechtstreeks te programmeren. In 
de praktijk worden echter vrijwel alleen complexe werelden aan 
de speler voorgeschoteld. Het idee is dat het spel interessant is 
doordat de spelwereld is voorzien van duizenden kleine details, 
en de speler fl exibel om kan gaan met deze details. Het probleem 
is dat de kunstmatige intelligentie ook met al deze details om 
moet kunnen gaan. De spelontwikkelaars kunnen niet volledig 
overzien welke emergente eigenschappen de wereld heeft door 
de interactie van deze details, en dus wat de effectiviteit, de 
voordelen, en de nadelen van mogelijke tactieken zijn. 
 De ontwikkelaars programmeren de kunstmatige intelligentie 

Creatieve AI in computerspellen
Pieter Spronck, MICC–IKAT, Universiteit Maastricht (p.spronck@cs.unimaas.nl)

Bij het ontstaan van het vakgebied 
‘Kunstmatige Intelligentie’ werd als 
voornaamste onderzoeksdoel beschouwd 
het in een computer simuleren van 
menselijke intelligentie. Computerspellen, 
met name abstracte bordspellen 
zoals schaken, werden in dit opzicht 
gezien als één van de belangrijkste 
onderzoeksonderwerpen. De Amerikaanse 
wiskundige Claude Shannon schreef  in 1950 
“Chess is generally considered to require 
‘thinking’ for skilful play; a solution of  this 
problem will force us to either admit the 
possibility of  mechanistic thinking or to 
further restrict our concept of  ‘thinking’.”1

Vandaag de dag eisen spelers dat 
computers zo min mogelijk vals spelen.
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met tactieken waarvan zij denken, met hun ervaring van de 
spelwereld, dat deze het meest effectief  zijn. Na het uitbrengen 
van een spel op de markt, blijkt vrijwel altijd dat menselijke 
spelers dermate inventief  met de wereld omgaan dat ze 
de computertegenstanders probleemloos verslaan, door te 
profi teren van de zwakheden in de voorgeprogrammeerde 
tactieken. Deze zwakheden trachten de ontwikkelaars dan in 
‘patches’ te verhelpen, maar het drastisch herprogrammeren 
van de kunstmatige intelligentie is over het algemeen buiten de 
orde vanwege de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn.
 Wat computers missen is de creativiteit waarmee menselijke 
spelers een spel benaderen. Een mens die ontdekt dat een tac-
tiek die hij gebruikt niet werkt, zal iets nieuws verzinnen. Een 
computertegenstander die moet 
constateren dat een tactiek niet 
werkt zal ondanks dat blijven vast-
houden aan deze tactiek. 
 Spelontwikkelaars hebben nog 
nimmer creatieve kunstmatige 
intelligentie geïmplementeerd 
die fl exibel kan omgaan met de 
spelwereld. Dat is niet omdat ze 
dat niet willen, maar omdat ze niet 
weten hoe ze het zouden moeten doen binnen de beperkingen 
die de commercie hen oplegt. Tot deze beperkingen behoren de 
feiten dat er slechts weinig processorkracht beschikbaar is voor 
de kunstmatige intelligentie, dat beslissingen real-time genomen 
moeten worden, en dat de kunstmatige intelligentie te allen 
tijde effectief  moet zijn. 
 Enige jaren geleden wierpen spelontwikkelaars nog wel 
eens schuine blikken in de richting van het wetenschappelijk 
onderzoek naar kunstmatige intelligentie, maar toen bleek dat 
de standaardtechnieken die in dit vakgebied gebruikt worden 
weinig zinvol zijn in computerspellen, hebben zij zich (op een 
enkele uitzondering na) weer snel afgekeerd van dit onderzoek. 
Ook in 2006 modderen ze nog steeds voort met eenvoudige 
technieken als ‘scripting’ en ‘fi nite state machines’, die als 
voordeel hebben dat ze snel en gemakkelijk zijn in het gebruik, 
maar die de kunstmatige intelligentie niet kunnen uittillen boven 
het niveau van het volgen van enige voorgeprogrammeerde 
recepten.
 Er zijn in de wetenschappelijke wereld geen standaardoplos-
singen voor de problemen waarmee de kunstmatige intelligen-
tie van computerspellen worstelt. Sommige computerweten-
schappers hebben hierom computerspellen tot hun voornaam-
ste onderzoeksgebied gemaakt. Dat gebeurde eerst met enige 
schroom, omdat het onderwerp wat frivool overkomt. Het is 
echter gebleken dat de problemen in deze omgevingen niet al-
leen uitermate uitdagend zijn, maar ook van belang voor di-
verse maatschappelijke instituten. Een duidelijk voorbeeld van 
dat laatste is defensie, die computerspellen gebruikt om man-
schappen en offi cieren te trainen.

 De belangstelling voor het onderzoek naar creatieve 
kunstmatige intelligentie in computerspellen is de laatste drie 
jaar sterk toegenomen. Recentelijk maakte David Aha een 
overzicht van onderzoek op dit gebied2. Op dit overzicht 
vinden we, onder andere, de toepassing van neurale netwerken 
in actiespellen, reinforcement learning in rollenspellen, en Bayesian 
classifi ers en evolutionaire algoritmes in real-time strategiespellen. 
Omdat steeds meer computerspellen op de markt worden 
gebracht met de mogelijkheid voor spelers om van alles aan het 
spel aan te passen, tot en met het volledig herprogrammeren 
van de kunstmatige intelligentie toe, mogen we verwachten 
dat dit soort onderzoek in de komende jaren steeds vaker zal 
worden uitgevoerd.

 De vraag rijst nu 
hoe spelontwik-
kelaars hiertegen 
aankijken. Zijn 
zij geïnteresseerd 
in de resultaten 
die wetenschap-
pers verkrijgen, 
en gaan zij die in 
hun spellen toe-

passen? Deze vraag is niet goed te beantwoorden. In mijn con-
tacten met spelontwikkelaars is gebleken dat een deel van hen 
interesse heeft voor dit soort onderzoek, terwijl een ander deel 
het met enig misprijzen afdoet als academisch gefröbel zonder 
praktische waarde. Of  de geïnteresseerden de nieuwe technie-
ken toepassen in hun spellen is niet duidelijk. Computerspellen 
zijn een competitieve business waarin industriële geheimen een 
belangrijke rol spelen. Wie iets nieuws doet, hangt dat niet aan 
de grote klok. 
 Ook als het nu nog niet gebeurt, denk ik dat het onvermijdelijk 
is dat in de komende jaren creatieve kunstmatige intelligentie 
zijn weg naar commerciële computerspellen vindt. Spellen 
worden steeds complexer. De technieken die op dit moment 
de boventoon voeren zijn niet toereikend om acceptabele 
intelligentie te bouwen voor de spellen van morgen. De eerste 
commerciële spelontwikkelaar die creatieve kunstmatige 
intelligentie succesvol weet toe te passen, heeft een voorsprong 
op de concurrentie. Ik vermoed dat de meeste ontwikkelaars 
dat maar al te goed beseffen. Voor dit onderzoek voorspel ik 
dan ook een mooie toekomst. ø
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275.
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Spelontwikkelaars hebben nog nimmer 
creatieve kunstmatige intelligentie 
geïmplementeerd die fl exibel kan 

omgaan met de spelwereld.
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De eerste schakende ‘machi-
ne’ dateert uit 1769, maar 
dit apparaat (‘The Turk’ ge-
heten) bleek uiteindelijk een 
hoax te zijn. Halverwege de 
negentiende eeuw specu-
leerde de bekende Ada By-
ron (als programmeur van 
de Analytical Engine van Babbage) over de mogelijkheid dat 
machines zouden kunnen gaan schaken. Het was wachten tot 
- niemand minder dan - Claude Shannon een van de eerste 
artikelen publiceerde over hoe computers zouden kunnen scha-
ken. In navolging hiervan ontwikkelde John von Neumann een 
programma dat kon schaken op een 6x6 bord, zonder lopers. 
In 1951 heeft uiteindelijk Alan Turing een programma ontwik-
keld, al was het op papier, dat in staat was om een complete 
schaakpartij te spelen.
In dit artikel zullen we echter niet verder stil blijven staan bij 

de geschiedenis, maar we zullen ingaan op de technieken die 
zoal gebruikt worden in huidige computerschaakprogramma’s. 
Het zal duidelijk worden dat een breed scala van technieken 
gebruikt kan worden uit verschillende deelgebieden van de 
informatica. Het voert te ver om hier al deze technieken en 
mogelijkheden te bespreken. Geïnteresseerde lezers worden 
aangemoedigd om verder te lezen en vooral zelf  een schaak-
programma te ontwikkelen.

Basisbenodigdheden
Elk schaakprogramma heeft een basis nodig waarop de rest 
van het programma is gebouwd. Dit zijn de elementaire data-
structuren en algoritmen die in verschillende vormen terug te 
vinden zijn in alle schaakprogramma’s: een bordrepresentatie, 
zoekfunctie en evaluatiefunctie.
Omdat het bord de kern vormt waar het allemaal om draait, 

is het van groot belang dat hier een keuze 
wordt gemaakt op basis van snelheid. De 
mogelijkheden voor bordrepresentatie zijn 
legio, variërend van een eenvoudige 8x8 ar-
ray tot meerdere bitboards of  16x8-repre-
sentatie (de 0x88-representatie). Bitboards 
zijn 64-bit velden die per veld aangeven of  
een bepaalde eigenschap (zoals de aanwe-

zigheid van een bepaald type stuk) waar is, of  niet. Veel opera-
ties kunnen daardoor met behulp van enkele logische operaties 
worden uitgevoerd. Bovendien geeft de stap van 32-bit naar 
64-bit machines een directe snelheidswinst. Aan de andere kant 
maakt de 0x88-representatie het mogelijk dat de relatief  dure 
controle op schaak zeer snel uitgevoerd kan worden.
 Naast representatie is het duidelijk dat de bordrepresentatie 
gebruikt moet gaan worden om de zetten op te gaan doen. 
Door de verschillende legale zetten af  te gaan en stuk voor stuk 
te doen, kunnen recursief  alle mogelijke stellingen afgelopen 
worden. Deze wijze van het doorlopen van de toestandsruimte 
van schaken is een natuurlijke aanpak die ook door veel men-
sen toegepast wordt. Het enige wat nu nog ontbreekt is hoe we 
hieruit de beste zet selecteren voor een beginpositie. Dit kan 
eenvoudig gedaan worden door steeds de beste zet te kiezen 
voor de speler aan zet. Als winst voor zwart met een sterk ne-
gatieve waarde gepresenteerd wordt en winst voor wit met een 
sterk positieve, dan zal zwart de kleinste waarde prefereren en 
wit de grootste. Dit principe heet mini-max. Terwijl de beste zet 
gevonden wordt door alle volgende stellingen te bekijken, is 
het niet nodig om alle zetten af  te lopen om deze beste zet te 
vinden. Het alpha-beta zoekalgoritme is een branch-and-bound al-
goritme dat hetzelfde resultaat geeft als het pure mini-max zoek-
algoritme, maar dan heel veel sneller.
 In principe hebben we nu genoeg, ware het niet dat een 
schaakstelling niet, zoals boter-kaas-en-eieren, helemaal 
kan worden doorgerekend. Er zijn naar schatting 1043 legale 
stellingen, wat te veel is om binnen een redelijke termijn te 
doorzoeken. Het is daarom nodig om ergens te stoppen met 
zoeken, zonder een eindsituatie bereikt te hebben. Omdat het 
voor deze stellingen niet mogelijk is om de theoretische (lees: 
exacte) waarde te bepalen, moeten ze een heuristische waarde 
toegekend krijgen. De waarde van deze afschatting wordt, 
net zoals bij Shannon in 1950, in moderne programma’s 
gedomineerd door de materiaalbalans. Hierbij wordt de 
aanwezigheid van stukken gewaardeerd met waarden zoals deze 
te vinden zijn in leerboekjes voor beginnende schakers. Naast 
materiaal kunnen er natuurlijk ook veel andere belangrijke 
factoren uit de schaakliteratuur worden meegewogen.

Geavanceerde uitrusting
Nu we de basis voor een schaakprogramma hebben, zijn we 
toegekomen aan de delen van een schaakprogramma waardoor 
we daadwerkelijk de speelsterkte kunnen vergroten. Over het 

Renze Steenhuisen, Collective Agent-Based Systems Group, Technische Universiteit Delft (j.r.steenhuisen@ewi.tudelft.nl)

Het schaakspel is altijd nauw betrokken ge-
weest bij de ontwikkeling van de kunstma-
tige intelligentie. Toen kunstmatige intelli-
gentie nog in de kinderschoenen stond, was 
het ontwikkelen van een computer die goed 
kon schaken één van de drijfveren achter 
het onderzoek.

‘The Turk’ uit 1769
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algemeen wordt dit deel als het meest interessant en leukst ge-
zien.
In het begin van elke schaakpartij staan de stukken in een 

vaste opstelling op het bord. Net als mensen kunnen ook com-
puters in de openingsfase van het spel hun zetten proberen te 
baseren op kennis over openingen en ervaring uit het verleden. 
Dit is in vrijwel alle programma’s geïmplementeerd als een 
grote database van stellingen met de bijbehorende beste zet-
ten, maar dan handiger opgeslagen. Als een programma in een 
stelling komt die ook in zijn openingenboek staat, dan zal direct 
een zet gedaan kunnen worden uit het openingenboek. Dit be-
spaart kostbare rekentijd die in het middenspel goed gebruikt 
kan worden.
Al lijkt het misschien op het eerste gezicht eenvoudig om een 

dergelijk openingenboek samen te stellen, er doen zich enkele 
problemen voor die opgelost moeten worden. Enerzijds is het 
beter om een zo groot mogelijk openingenboek te hebben, an-
derzijds moet de inhoud van een hoge kwaliteit zijn. Eén van de 
problemen hierbij is dat programma’s het niet altijd eens zijn 
met schakers van wereldklasse. Zo kan het voorkomen dat de 
laatste zet uit het openingenboek ongedaan wordt gemaakt in 
de volgende beurt, waarin het programma voor het eerst zelf  
moet beslissen. Dit is echter een zeer onwenselijke situatie, zoals 
je kan begrijpen. Een interessante mogelijkheid zou zijn om het 
programma zelf  te laten bedenken wat goede openingen zijn.
Aan het eind van een schaakpartij kan het voorkomen dat 

er slechts enkele stukken op het bord staan. Ook hier kunnen 
computers, net als mensen, uitgerust worden met specifi eke 
kennis en vaardigheden voor het optimaal uitspelen van be-
paalde eindspelsituaties. Een voorbeeld hiervan is om gebruik 
te maken van de beschikbare eindspeldatabases, waarin op-
timaal spel is opgeslagen voor de situaties met maximaal zes 
stukken op het bord. Dit deel van het schaakspel is namelijk 
compleet uitgerekend/opgelost, en heeft ongeveer 1 terabyte 
opslagruimte nodig. Het moge duidelijk zijn dat niet iedereen 
zoveel ruimte beschikbaar heeft. Een compleet andere manier 
om deze eindspelkennis te gebruiken is het construeren van 
functies die hetzelfde bereiken. Het construeren van dergelijke 
functies blijkt echter een groot probleem te zijn.

Effi ciënter zoeken
Met databases aan het begin en aan het eind zullen we ertussen 
toch moeten rekenen. In het voorgaande hebben we gezien dat 
zoeken een kwestie is van eenvoudig backtracken van (heuristi-
sche) evaluaties. Dit zoeken kan daarom op meerdere manieren 
verbeterd worden. Aan de ene kant hebben we de evaluatie-
functie die verbeterd kan worden, en aan de andere kant het 
zoeken zelf  dat effi ciënter gemaakt kan worden.
Om te beginnen kan de heuristische evaluatiefunctie verbeterd 

worden. We zullen nu drie verbeteringen bespreken. Ten eer-
ste, omdat het materiaal dominant is in de evaluatie is het beter 
om veranderingen in materiaal, zoals slag- en promotiezetten, 

te zetten voordat de positie geëvalueerd wordt. Concreet bete-
kent dit dat de statische evaluatiefunctie vervangen wordt door 
een dynamische, die eerst de slag- en promotiezetten doet voor-
dat de statische evaluatiefunctie aangeroepen wordt. Dit zorgt 
voor een veel nauwkeurigere heuristische waarde. Ten tweede 
moet nauwkeurig nagegaan worden welke kenmerken van een 
stelling van belang zijn voor de statische evaluatie. Ondanks 
dat veel kenmerken in vrijwel elk programma voorkomen (zoals 
materiaal, plaatsingsbonus, koningsveiligheid en ontwikkeling), 
zijn er nog genoeg verschillen tussen de verschillende program-
ma’s. Ten derde moeten er uiteindelijk ook waarden toegekend 
worden aan de voorkomens van de gedetecteerde kenmerken. 
Veel mensen die (denken te) kunnen schaken zijn wellicht in 
staat schattingen te geven voor deze waarderingen. Mensen die 
wat minder goed zijn in het schatten van deze waarden, of  daar 
gewoon geen zin in hebben, kunnen machine learning technieken 
toepassen om het programma automatisch waarden te laten 
vinden voor de verschillende kenmerken.
 Naast de evaluatiefunctie kunnen we ook het zoeken zelf  ef-
fi ciënter laten verlopen. Ook dit kan weer op verschillende ma-
nieren bereikt worden. Eén van de belangrijkste verbeteringen 
is het zoveel mogelijk voorkomen van het veelvoudig doorzoe-
ken van dezelfde posities. Als een positie bereikt wordt die al 
eerder tot een voldoende diepte doorzocht is, dan kan de toen 
berekende waarde gebruikt worden en hoeft er niet verder 
gezocht te worden. Het gebruik van deze transpositietabellen 
levert een behoorlijke besparing op doordat dezelfde posities 
bereikt kunnen worden door zetten in een andere volgorde na
elkaar te spelen. Een tweede verbetering in de zoekfunctie is om 
‘interessante’ stellingen beter en ‘oninteressante’ posities min-
der goed te bekijken. Dieper zoeken wordt bijvoorbeeld gedaan 
bij stellingen waarin een zet duidelijk beter is dan alle andere, 
of  als er slechts één zet mogelijk is. Oninteressant zijn bijvoor-
beeld die posities waarvan de waarde waarschijnlijk niet hoger 
wordt dan het beste resultaat, tot dan toe. Bij deze oninteres-
sante posities kan dan besloten worden om ze helemaal niet 
verder te doorzoeken, of  om ze minder diep te doorzoeken. 
Wees gewaarschuwd, want de speelsterkte van het programma 
kan snel afnemen als te snel besloten wordt om bepaalde stel-
lingen niet verder te bekijken! Als laatste wijzen we erop dat de 
volgorde waarin de zetten bekeken worden van grote invloed is 
op de effi ciëntie van het alpha-beta zoekalgoritme. Ter verge-
lijking, met de beste ordening kan een positie, in dezelfde tijd, 
twee maal zo diep doorgerekend worden dan met de slechtste 
ordening. Gegeven dat de speelsterkte toeneemt met zoekdiepte 
is het duidelijk dat een goede ordening van zetten veel bij kan 
dragen. Veel moderne programma’s scoren 90% voor deze or-
dening.

(vervolg op pagina 27)
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Voorheen was het gebruik 
van niet-lerende technieken 
afdoende om een uitdagen-
de spelervaring te bieden. 
Tegenwoordig verwacht 
de speler in toenemende 
mate kunstmatig intelli-
gent tegenstandergedrag 
wat even realistisch oogt 
als de spelomgeving waar 
de tegenstander zich in be-
vindt. Onrealistisch gedrag 
wordt al snel als ‘dom’ en 
onplezierig ervaren. Terzijde kan hetzelfde worden gesteld van 
niet-uitdagend gedrag; een speler die herhaaldelijk wordt ge-
confronteerd met te makkelijke tegenstanders raakt snel ver-
veeld, en een speler die herhaaldelijk wordt geconfronteerd met 
te moeilijke tegenstanders raakt mogelijk gefrustreerd. Er zijn 
dan ook veel punten van aandacht waar onderzoek naar kunst-
matige intelligentie kan bijdragen aan een meer uitdagende en 
meer realistische spelervaring.
 Met name teamspellen zijn een uitdagend onderzoeksgebied 
omdat, naast de kunstmatige intelligentie van de tegenstanders 
zelf, de tegenstanders moeten kunnen communiceren met el-
kaar en zich moeten kunnen organiseren om zodoende teamge-
drag te laten ontstaan. Aanvullend is een adaptief  mechanisme 
vereist om een team van tegenstanders in staat te stellen om 
zich autonoom en intelligent aan te passen aan de spelomge-
ving. Dit is een complex geheel.
 Een adaptief  mechanisme voor teamgedrag is het zoge-
naamde Team-oriented Evolutionary Adaptability Mechanism 
(TEAM). Dit mechanisme is gebaseerd op het volgende idee: 
leer niet gedrag voor ieder lid van een team (wat complex is), 
maar leer op een hoog niveau het gewenste gedrag voor het 
team zelf  (wat minder complex is). Om dit te bereiken wordt 
het teamgedrag opgesplitst in diverse stukken relatief  makkelijk 
te leren deelgedrag.
 Neem het spel Capture the Flag (CTF), wat in spellen als 
Quake III Arena een typische spelmodus is die zich richt op 
spelen in teamverband. Bij Capture the Flag heb je twee ba-
sissen. In elke basis staat een vlag. Het is de bedoeling dat je 
de vlag van de tegenstander verovert en deze levend naar je 
eigen basis brengt. Het team dat op deze manier de meeste 
vlaggen binnenhaalt in een bepaalde tijd heeft het spel gewon-
nen. Het kunstmatig intelligente teamgedrag in een Capture 
the Flag spel is doorgaans gerepresenteerd door een eindige 
automaat. Het gedrag per toestand van deze eindige automaat 
is doorgaans gedefi nieerd door een beperkt aantal parameters, 
welke in dit geval de rolverdeling binnen een team aangeeft. 

Het deelgedrag wat we willen leren volgt 
uit bovenstaande: in welke toestand moet 
een team hoe aanvallend en hoe verdedi-
gend spelen.
 Het TEAM mechanisme leert tijdens het 
spelen (‘online’) de optimale rolverdeling 
voor iedere toestand. Optimaal is hier ge-
defi nieerd als de rolverdeling die op lange 
termijn het beste effect heeft; vergelijkbaar 
met een voetbalspel kan het vertonen van 
aanvallend gedrag in een bepaalde situatie 
goed lijken, maar nadelig uitpakken als de 
situatie plotseling verandert. Tijdens het 

spelen wordt teamgedrag geëvalueerd met behulp van een toe-
standsovergang gebaseerde fi tness functie. Deze fi tness functie 
kent in de basis een hoge fi tness toe aan een rolverdeling die 
leidt tot een ‘positieve’ toestandsovergang, en een lage fi tness 
aan een ‘negatieve’ toestandsovergang. Voor het leren van de 
rolverdeling wordt per toestand een snel evolutionair algoritme 
gebruikt wat enkel op het betreffende toestandsniveau leert. De 
geleerde rolverdelingen per toestand worden vervolgens ge-
combineerd, en vormen hiermee het globale teamgedrag.
 Het TEAM mechanisme is in de praktijk getest in het spel 
Quake III Arena. Als experiment werd in de Capture the Flag 
spelmodus een lerend team geplaatst tegenover een niet-lerend 
team. Beide teams waren gebaseerd op dezelfde kunstmatige 
intelligentie. Enig verschil is dat het niet-lerende team gebruik 
maakt van het teamgedrag zoals was voorgeprogrammeerd 
in het originele spel, en het lerende team in staat is om zijn 
teamgedrag tijdens het spelen aan te passen aan de omgeving. 

Hoewel commerciële computerspellen de 
afgelopen twintig jaar ingrijpend zijn ver-
anderd, is de kunstmatige intelligentie van 
computergestuurde tegenstanders in deze 
spellen op nagenoeg hetzelfde conceptuele 
niveau gebleven. De programmering van 
de computergestuurde tegenstanders is zó 
uitvoerig geworden dat de illusie ontstaat 
dat de tegenstanders beschikken over een 
mensachtige intelligentie. In werkelijkheid 
blijft het gaan om voorgeprogrammeerd 
gedrag, gebaseerd op niet-lerende technie-
ken.

Quake III Arena en lerende AI
Sander Bakkes, MICC-IKAT, Universiteit Maastricht (s.bakkes@cs.unimaas.nl)

Fig 1. Screenshot van het spel Quake III Arena: een computergestuurde 
tegenstander valt de speler aan
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De experimentele resultaten lieten zien dat het lerende team 
altijd een tactiek ontdekt waarmee hij het niet-lerende team 
kan verslaan. De ontdekte tactieken kunnen best beschreven 
worden als zogenaamde ‘rush’ tactieken, een term die veelal 
terug te vinden is in het real-time strategy spelgenre. Rush tactie-
ken richten zich erop snel een extreem offensief  veldoverwicht 
te creëren. Als deze tactieken in het begin goed uitpakken, dan 
is de tegenstander zelden in staat te herstellen van dit offensief  
momentum.
 Uit analyse van de resultaten bleek dat de kunstmatige intel-
ligentie van Quake III Arena enkel gematigde tactieken ge-
bruikt, ongeacht de situatie. Derhalve was het niet in staat om 
te gaan met het extreme gedrag van het lerende team, en ver-
loor vervolgens het spel keer op keer. Ondanks het feit dat de 
kunstmatige intelligentie van het spel Quake III Arena in staat 
is naar behoren te reageren op de meeste spelsituaties, kan het 
niet leren van zijn eigen fouten of  van superieur gedrag van de 
speler. Lerende kunstmatige intelligentie voor computerspellen, 
aan de andere kant, kan dit wel!
 Lerende kunstmatige intelligentie als het TEAM mechanisme 
maakt het, naast een meer realistische en meer uitdagende 
spelervaring, voor spelontwikkelaars mogelijk om automatisch 
fouten in het gedrag van de tegenstanders te ontdekken. Nog 
voordat een spel wordt uitgebracht. Tevens kunnen ontwik-
kelaars dergelijke kunstmatige intelligentie gebruiken voor het 
leren van volledig nieuw gedrag.
 Een mogelijk nog grotere uitdaging voor kunstmatige intel-
ligentie in computerspellen is de mate van autonomie waarmee 
het is begiftigd. De huidige kunstmatige intelligentie gebruikt 
veelal menselijke kennis om het leerproces te beïnvloeden. Van-
uit een fi losofi sch standpunt kan men stellen dat pas wanneer 
een kunstmatige entiteit effectief  kennis gebruikt welke het zelf 
heeft ontdekt, deze entiteit is uitgerust met afdoende kunstma-
tige intelligentie. De eerste stap tot het creëren van zulke intelli-
gentie is het ontwikkelen van een mechanisme wat het mogelijk 

maakt zelfstandig kennis te ontdekken, zonder dat dit proces 
gestuurd wordt door kennis van het betreffende domein.
 Om dit te bereiken wordt er momenteel onderzoek gedaan 
naar een kennisgedreven benadering tot kunstmatige intelligen-
tie voor commerciële computerspellen welke, in tegenstelling 
tot ‘conventionele’ leermechanismen zoals b.v. evolutionaire 
algoritmen, in staat moet blijken snel te leren van slechts enkele 
observaties. Dit laatste riekt naar het bereiken van human-like 
intelligence; onderzoeken in hoeverre uit een entiteit volledig au-
tonoom effectieve kunstmatige intelligentie kan ontstaan. Af-
hankelijk van welk sciencefi ction scenario je voor ogen hebt, is 
het de taak van onderzoekers om dit al dan niet te bewerkstel-
ligen. ø

Quake III Arena en lerende AI

Fig 2. Becommentarieerde eindige automaat van het spel Quake III Arena. 
Sterk positieve en positieve toestandsovergangen zijn respectievelijk aange-
duid met “++” en “+”, en sterk negatieve en negatieve toestandsovergan-
gen zijn respectievelijk aangeduid met “--” en “-”.

Fig 3. Een typisch resultaat van een spel waar een lerend team speelt tegen 
een niet-lerend team. De grafi ek toont de voorsprong van het lerende team 
t.o.v. het niet-lerende team als een functie van het totale aantal veroverde 
vlaggen. In het begin van het spel zijn beide teams even competitief. Wan-
neer het lerende team een superieure tactiek ontdekt, kan hij die eeuwig uit-
buiten.

Fig 4. In een commercieel computerspel moet kunstmatige intelligentie kun-
nen leren in een realistische omgeving met veel imperfecte informatie en waar 
geluk in hoge mate het resultaat bepaald.
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It’s that time of the year again: people wearing silly red 
hats, trees being clothed against the cold with lights, and 
the ‘silent’ tiptoeing of a big fat red man on the roof. 
Yes indeed, it’s Christmas. The time of the year where 
nearly everyone is forced to go buy nice presents for 
their loved ones. I myself am of course no exception to 
this rule, even though I have made procrastinating into 
a true skill. So, when running in and out stores during 
the last weeks, I notice one strange detail. Nearly all of 
the stores I pass through seem to have a small variety of 
video games, even stores which you might say have no-
thing to do with them. This is weird, because when you 
think about it, video games (as we know them) haven’t 
been around that long and it’s a very recent thing that 
the prices are so low that most of us can actually afford 
them. 

Computer science has come a long way since the fi rst games were produced, and in 
these days we have come to expect a lot from games. We want better graphics, faster 
game play, and so on. We also want to play against a smarter opponent. After all, what 
fun is a game without a challenge? This is where AI kicks in, and that has also seen many 
changes over the last periods. Most of us avid game players can remember the times 
in which monsters would just run around like headless chickens. But in our current day 
of age, how has AI profi led itself? Are we trying to ‘evolve’ our AI into a copy of human 
behaviour? Or is it that these days we are trying to focus on making an AI that is practi-
cally invincible?

Of course there is a lot to say about these questions. We can look at certain ‘famous’ 
systems, such as “Deep Blue”, which were created to be the optimal opponent (concern-
ing chess). By using the best heuristics and search algorithm, they attempt to narrow the 
possibility space to the most optimal of prospects. The reason for this is understandable; 
they try to simulate a form of human behaviour (such as fi nding the most optimal move 
in this chess example) and attempt to perfect it in the time it has allotted to make a 
move. All these systems have some sort of constraint, whether it be time or calculating 
power; but do the constraints of man match the constraints of these systems? It is my 
belief that by creating ’AI’ like this, you are not trying to reproduce the behaviours of man, 
but instead trying to focus on fi nding the most optimal adversary.

Where do we draw the line? What kind of opponent do we really prefer? Do we prefer 
trying to beat a perfected computer rival, or would we feel more content with beating 
another ‘good’ human player? I myself think it’s the latter, because how many times have 
you heard the excuse: “Well I lost, but it is okay, because it was a computer”. It seems 
to me that people have accepted that computers are generally better than mankind at 
playing games (thus claim that computers cheat in some form?). But we lose that excuse 
when we play against another human (unless of course we claim that they cheat as well). 
I believe that even when we can create a computer opponent that is so lifelike no one 
can distinguish the difference between it and a human player ; we will still claim they are 
cheating in some form, solely for the fact they are a computer...

Where will it all end? I don’t know. Personally I think the day wherein ‘aliens from mars’ 
will wave a white fl ag on the screen and plead for you to stop the genocide of their peo-
ple is still a long, long time away. Playing with another human being is something I will still 
prefer over a computer opponent, because for all their faults and problems, somehow 
modern day AI can’t beat the interaction you get from playing with somebody ‘real’. Even 
if they are completely silent, for it makes you feel less alone in the game. ø
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Ambient Intelligence is een 
prachtige kans voor ons KI-
ers om onze expertise in te 
zetten. De kunstmatige in-
telligentie kan op verschil-
lende manieren een bijdra-
ge leveren. Bijvoorbeeld op 
het gebied van de cognitieve 
ergonomie. Aangezien ge-
bruiksvriendelijkheid cen-
traal staat in de Ambient Intelligence visie, is het natuurlijk zaak 
dat interfaces goed ontworpen worden. Naast deze inkopper 
bestaan er ook meer vooruitstrevende doelen voor de cogni-
tief  ergonoom. Men is hard bezig geheel nieuwe interface types 
te ontwerpen2. Het streven is dat de huidige desktop interface 
verandert in een fysieke interface die gebruik maakt van de 
ruimte om ons heen. De muis, het toetsenbord, de afstands-
bediening en het beeldscherm zouden kunnen veranderen in 
kunstig vormgegeven, multifunctionele objecten. Hiroshi Ishii 
heeft zijn visie als volgt samengevat: 

“The goal is to blur the boundary between our bodies and cy-
berspace and to turn the architectural space into an interface.” 

User modelling zal ook een grote rol spelen in het huis van de 
toekomst. Apparaten dienen zich aan te passen aan de verschil-
lende gebruikers, zowel reactief  als proactief. Hierbij is het be-
langrijk dat apparaten weten met welke gebruiker ze te maken 
hebben (user identifi cation). 
 Ambient Intelligence betekent letterlijk dat de intelligentie overal 
om je heen is, dit verschijnsel wordt ook wel aangeduid met de 
term ubiquitous computing. Zoiets kan alleen een succes worden 
als intensief  onderzoek wordt gedaan naar hoe de communi-
catie tussen al die apparaten zou moeten verlopen: ubiquitous 
communication. Apparaten kunnen samenwerken door elkaar op-
drachten te geven of  kennis over een gebruiker uit te wisselen. 
Het huis van de toekomst is een gedistribueerd systeem waarin 

apparaten verschillende doelen kunnen 
nastreven. Kortom: Een uitgelezen kans 
voor de multiagent systems community. 
 KI-ers die zich specialiseren in taal- en 
spraaktechnologie zullen ook aan hun 
trekken komen in het ontwerpen van het 
huis van de toekomst. Wat is er nou pret-
tiger dan een apparaat dat je met je stem 
commando’s kunt geven? Een ander ge-
bied waar de taal- en spraaktechnoloog 

een bijdrage kan leveren is het semantic web. Apparaten kunnen 
hiermee zelfstandig informatie van het internet halen. Een was-
machine kan bijvoorbeeld de chips afl ezen in de labels van kle-
dingsstukken om vervolgens het beste wasprogramma samen te 
stellen met behulp van een geüpdatete website. 
 Ook het spel heeft een plek in de toekomstvisie Ambient Intelli-
gence. De passieve Quake-ervaring van vandaag zal veranderen 
in een actieve beleving die nu alleen nog maar bestaat op het 
holo deck uit Star Trek. Op een dag zal de hele kamer onder-
deel uitmaken van een spel: dynamische verlichting, geluid van 
alle kanten, displays die hele muren beslaan en zelfs bijpassende 
geuren! Met het ontstaan van nieuwe interface types, ontstaan 
tevens nieuwe mogelijkheden voor spellen. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan besturing door spraak en besturing door het be-
tasten van exotisch vormgegeven objecten. 
 Het holo deck zal waarschijnlijk in de nabije toekomst reali-
teit worden, samen met de rest van het huis van de toekomst. 
Tot die tijd moet er nog veel gebeuren. Op het gebied van on-
der andere aanpassingsvermogen, gebruiksvriendelijkheid en 
onderlinge communicatie is nog ontzettend veel onderzoek 
te doen. Kortom: Ambient Intelligence is voor alle takken van de 
kunstmatige intelligentie een zeer uitdagend toepassingsgebied. 
Wil jij ook je steentje bijdragen en meer weten over Ambient 
Intelligence? Kom dan op 16 maart naar het ISB Event 2006: 
AmIGro in Groningen! ø

Referenties:
1. Aarts E, Marzano S (2003) The new 
everyday; views on ambient intelligence, 010 
Publishers, Rotterdam 
2. Ishii H, Ullmer B (1997) Tangible bits: 
towards seamless interfaces between people, bits 
and atoms

Het einde van het grijze dozen 
tijdperkJoris IJsselmuiden, Secretaris Symposium Commissie CoVer

en student KI aan de Rijksuniversiteit Groningen

Het informatietijdperk wordt gekenmerkt 
door een snel toenemend aantal apparaten 
in onze leefomgeving: computers, beeld-
schermen, afstandsbedieningen en ga zo 
maar door. Ambient Intelligence is een toe-
komstvisie waarin de apparaten in onze 
leefomgeving naar de achtergrond verdwij-
nen. Ze worden zoveel mogelijk weggewerkt 
of  stijlvol vormgegeven. Gebruiksvriende-
lijkheid staat hierbij centraal1.

Fig 1. Non-ambient intelligent living-room Fig 2. Ambient intelligent living-room
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23 – 26 februari 2006
[Sonic Acts XI - The Anthology of  
Computer Art. Amsterdam]
In Paradiso / De Balie, Amsterdam vindt 
de elfde editie van het Sonic Acts festival 
plaats. Onderdeel ervan is een  conferentie 
die een overzicht zal bieden van  de 
computerkunst. Voor meer informatie: 
http://www.sonicacts.com

25 - 26 april 2006
[Mind The Brain ‘06 UMC Utrecht]
Op dit symposium van de Utrechtse 
Neuroscience & Cognition Master zullen  
studenten van deze Master hun onderzoek 
presenteren. Tevens zullen verschillende 
gastsprekers uit dit veld vertellen over 
hun over hun onderzoek. Voor meer 
informatie:
http://www.mindthebrain.org

2 – 3 juni 2006 
[RoboChallenge 2006 Groningen]
Voor meer informatie: 
http://www.robochallenge.nl

juni 2006 
[aimotion - BNAIS 2006 Nijmegen]
Voor meer informatie:
http://www.ru.nl/bnais

Na ook deze technieken geïmplementeerd te hebben, kunnen we 
spreken van een behoorlijk schaakprogramma. We hoeven ech-
ter nog niet tevreden te zijn met de prestaties. Inmiddels moet 
duidelijk geworden zijn dat snelheid een belangrijk aspect is van 
een schaakprogramma. Hier wordt een mogelijkheid geboden 
om de specifieke computereigenschappen te gaan gebruiken. 
Een profiler kan je assisteren in het optimaliseren van die delen 
waaraan het programma relatief  veel tijd kwijt is. Hier kan zelfs 
besloten worden om machine specifieke assembler instructies te 
gebruiken. Ook multi-core processoren en machines met meerde-
re processoren kunnen betere prestaties leveren door gebruik te 
maken van multi-threading. Ook kan je enthousiast geworden zijn 
om het programma geschikt te maken voor een supercomputer, 
of  een cluster van computers. Met andere woorden, er zijn mo-
gelijkheden genoeg.

 Ondanks dat computerschaak al geruime tijd bestaat zijn er 
nog veel verbeteringen en onderzoek mogelijk. Veel technieken 
en ideeën uit computerschaak kunnen zonder grote problemen 
overgenomen worden naar andere vergelijkbare spellen, zoals 
dammen, go en vier-op-een-rij. Kortom, computerschaak is dui-
delijk een manier waarop een grote diversiteit van technieken 
uit de informaticaopleiding, vooral uit het AI-deel, spelenderwijs 
aangeleerd kan worden. De mogelijkheden van het toepassen 
van dergelijke technieken in computerschaak zijn zeker niet geli-
miteerd tot de hierboven genoemde. Voor geïnteresseerden staan 
hieronder nog enkele referenties voor verdere verdieping. ø

Referenties:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_chess
- http://www.st.ewi.tudelft.nl/~renze/chess.php

(vervolg van pagina 21)
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