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Abstract 
Computers leren om te communiceren met mensen is een zware uitdaging. Het ontwikkelen van 
agents die coöperatieve spellen met mensen kunnen spelen is een stap in de goede richting. In dit 
paper wordt een AI gepresenteerd die ontwikkeld is om Hanabi te spelen met een menselijke 
tegenspeler. De AI is een aangepaste versie van de intentional AI van Eger, Martens en Cordóba. De 
AI gebruikt de data van meer dan 1000 gespeelde spellen om een neuraal netwerk te leren 
voorspellen wat menselijke spelers doen na het krijgen van hints. De AI wordt getest in een 
experiment waarin 7 participanten met de AI spelen. De resultaten van het experiment laten zien dat 
met de AI geen hogere scores worden gehaald dan met de intentional AI, maar dat de AI wel 
interessant gedrag vertoont.  
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1. Introductie 
Computers nemen langzaam de wereld over. Dit is niet een zin uit een science fiction boek, 
tenminste niet alleen een zin uit een science fiction boek. Het is ook de werkelijkheid. Het woord 
‘langzaam’ hoort misschien niet eens in die zin thuis. Computers zijn al overal te vinden. Bovendien 
kunnen ze steeds meer en worden ze steeds een stukje sneller en daarmee ook intelligenter. Die 
intelligentie wordt vaak getest aan de hand van spellen. Het klassieke voorbeeld is Deep Blue die zijn 
intelligentie liet zien door de wereldkampioen schaak te verslaan. Hierdoor werd aan de wereld 
getoond dat een computer ingewikkelde vaardigheden kan leren. Zo ingewikkeld, dat mensen niet 
hadden gedacht dat computers ze ooit zouden kunnen. Computers worden intelligenter. Maar zijn 
computers wel echt intelligent? Begrijpen computers wat ze doen. Om de intelligentie van 
computers te meten is de Turing Test ontworpen door Alan Turing (1950) [1]. Deze test meet de 
intelligentie van computers aan de hand van hoe goed ze mensen kunnen imiteren. Om de Turing 
Test te behalen moet een computer net zo goed kunnen communiceren als een mens. Hiervoor moet 
een computer uiteraard de mens goed kunnen begrijpen. In het spel Hanabi[2] moeten spelers elkaar 
ook goed begrijpen om een hoge score te halen. Een computer kan het spel Hanabi alleen correct 
spelen met mensen, als de computer de intenties van de mensen kan begrijpen. Door een manier te 
vinden waarop computers beter worden in Hanabi kan dus een stap dichter gedaan worden richting 
het verslaan van de Turing Test, richting intelligente computers in de brede zin van het woord. 
 
Om een computer Hanabi te leren bedachten de onderzoekers Eger, Martens en Cordóba (2017) de 
intentional AI [3]. Deze agent speelt door voor zichzelf te bepalen wat hij wilt dat zijn tegenspeler 
doet. Daarna simuleert de agent wat een speler gaat doen voor elke hint die hij kan geven. De agent 
gaat dan na of de reactie van de tegenspeler overeenkomt met zijn initiële intenties. Het voorspellen 
is gebaseerd op een taal filosofische theorie van Paul Grice (Logic and Conversation, 1975) [4]. De 
theorie wordt later in dit paper uitgelegd. 

In dit paper wordt onderzocht of het mogelijk is dit proces te verbeteren met behulp van machine 
learning. Dit wordt gedaan door het voorspellen van de acties van de spelers niet te doen op basis 
van de bovengenoemde filosofische theorie, maar op basis van ervaring. De vraag die gesteld wordt 
is: 

Verbetert het gebruik van Supervised Learning bij het voorspelproces van de intentional AI 
(beschreven door Eger, Martens en Cordoba in ‘An Intentional AI for Hanabi, 2017) de scores die de 
AI haalt bij Hanabi met één menselijke spelers? 
 
Eger, Martens en Cordoba hebben voor hun onderzoek 1192 gespeelde Hanabi spellen opgeslagen. 
Deze data is gebruikt om een neuraal netwerk te trainen om te voorspellen wat menselijke spelers 
doen als ze een hint hebben gekregen.  
 
In het eerstvolgende hoofdstuk zullen de begrippen van dit paper uitgelegd worden. Daarna zal 
beschreven worden hoe de opgeslagen data eruit ziet. Vervolgens zal beschreven worden hoe de 
data gebruikt is om informatie op te slaan die als input voor het netwerk kan worden gebruikt. 
Daarna zal de architectuur van het netwerk worden beschreven en het leerproces worden uitgelegd. 
Vervolgens wordt beschreven hoe het netwerk gebruikt wordt in de aangepaste AI en wat het 
verschil is met de originele AI. Ten slotte wordt deze AI getest, door mensen met de AI te laten 
spelen. De resultaten van dat experiment worden gedeeld en uit die resultaten wordt de conclusie 
getrokken of de Machine Learning AI hogere scores kan halen dan de intentional AI.  
 



2. Begrippen en Voorkennis 
In dit paper zullen een aantal verschillende begrippen worden gebruikt. Deze begrippen worden in 
dit hoofdstuk uitgelegd. Ook wordt de voorkennis die nodig is voor het correct begrijpen van het 
gehele paper gegeven. 
 
De regels van Hanabi staan in bijlage 11.1. Daar staat alle relevante informatie over het spel Hanabi. 
Kaarten worden beschreven door een combinatie van een kleur en een nummer achter elkaar te 
zetten, bijvoorbeeld Blauw1 of Groen5. Waar het in dit paper gaat over Mogelijkheden of 
kaartmogelijkheden worden de mogelijke kaarten die een kaart kan zijn bedoeld. Als de derde kaart 
uit de hand van een speler Groen1 of Groen2 kan zijn, dan zijn dat de Mogelijkheden van die kaart. 
 
Tijdens dit paper zal het soms gaan over spelers en soms over de Speler. Met de Speler wordt de 
menselijke tegenspeler van een AI bedoeld. Als het gaat over spelers worden zowel de AI als de 
menselijke spelers samen bedoeld. 
Ook komen veel termen niet overeen met de termen uit het paper van Eger, Marten en Cordoba 
(2017). Waar zij het hebben over ‘Mindstates’ wordt dat in dit paper ‘kennisrepresentaties’ of 
kortweg ‘Kennis’ genoemd. Om het nog verwarrender te maken, gebruiken zij in hun code de 
variabele ‘Knowledge’ om kennisrepresentatie te representeren. In de code van de AI beschreven in 
dit paper wordt gebruik gemaakt van de variabelen ‘MindAI’ en ‘MindSpeler’ waarmee wordt geduid 
op de kennisrepresentatie. In de code staat de variabele ‘knowledge’ voor iets anders, namelijk de 
kaarten die al gespeeld of afgelegd zijn. 
De term log wordt gebruikt voor een tekstbestand met als inhoud de informatie van één gespeeld 
spel. De data waar het neurale netwerk mee wordt getraind is gehaald uit logs. 
 
Waar de code te vinden waar in dit paper naar wordt verwezen is te vinden in bijlage 11.3 

3. Data naar datapunten 
De eerste stap in het programmeerproces is de data die is verzameld door Eger, Martens en Cordóba 
omzetten naar input voor een neuraal netwerk. Om het netwerk zo intelligent mogelijk te maken 
moet er zoveel mogelijk informatie gerepresenteerd worden.  
In het komende hoofdstuk wordt beschreven welke informatie er in de input van het netwerk is 
gerepresenteerd en hoe dat is gedaan. Eerst wordt beschreven hoe de data eruit ziet. Daarna wordt 
uitgelegd welke informatie in de input is gerepresenteerd. Daarna wordt voor elk deel van de 
informatie beschreven hoe deze uit de data is gehaald en hoe deze is omgezet naar bruikbare input. 
 

3.1 Data 
De data die is omgezet naar input voor het netwerk is opgedeeld in verschillende logs. Er is 
informatie gehaald uit 1186 logs. Er zijn in totaal 1211 opgeslagen logs, gemaakt tijdens het 
onderzoek van Eger, Martens en Cordóba. Van de 1211 logs zijn alleen de logs gebruikt die volledig 
waren. De volledigheid is getest door alleen logs te gebruiken die een score hadden op het eind. Dit 
zijn logs die een afgemaakt spel beschrijven. Sommige logs waren lege bestanden of waren niet 
afgemaakt. Deze zijn er uitgefilterd.  
 
Alle 1186 logs zijn gebruikt om spellen om te zetten naar data. Ook spellen die niet goed gingen, 
waar geen hoge score bij is gehaald, zijn gebruikt. Ook is er geen rekening gehouden met de 
verschillende AI’s van de spellen. Dit is niet gedaan, omdat ervan uit wordt gegaan dat elke situatie 
nuttig is om te leren hoe een mens reageert op die situatie. Voor de input van het netwerk is het niet 
relevant of de situatie uit een succesvol spel komt, omdat het netwerk alleen hoeft te leren wat de 
reacties van mensen zijn als er een hint wordt gegeven. Zelfs het feit of die hint goed of slecht was 
maakt niet uit.  



Het netwerk leert hoe de mens reageert, niet of de hint een juiste keuze was. 
 
 

Elk van de 1186 volledige logs bestaat uit regels die beschrijven wat er in het spel is gebeurd. Uit de 
regels kan het hele spel worden gereconstrueerd. Een voorbeeld van de eerste 22 regels van een log 
is beschreven in bovenstaande figuur 1. 
De belangrijkste regels zijn de MOVE-regels. Deze regels beschrijven precies welke acties de spelers 
doen. De eerste MOVE-regel in figuur 1 is regel 4. De getallen van de MOVE-regel beschrijven 
respectievelijk de speler, de actie en de parameters afhankelijk van de actie.  
 
 
De speler wordt beschreven door een 0 (AI) of een 1 (Speler) 
De mogelijke acties zijn  0: Hint een speler een bepaalde kleur  
   1: Hint een speler een bepaald nummer   
   2: Speel een kaart  
   3: Leg een kaart af 
 
De parameters zijn:  

- welke kaart uit een hand wordt gespeeld (0-4, de plek waar de kaart in een hand zit)  
- de speler die de hint ontvangt (0 of 1), dit is inderdaad altijd een 1 als de speler 0 is en 

andersom 
- De kleur die wordt gegeven als hint (0 – 4) 
- Het nummer dat wordt gegeven als hint (1 – 5) 

 
 
Regel 4 beschrijft dus dat speler 0 (AI), actie 3 (afleggen) doet. De kaart die de AI aflegt is de kaart die 
op plek 0 in zijn hand zit, de meest linkse kaart. 

1. Old GID: 00e42a49431d279b 
2. Treatment: ('intentional', 3143) 
3. [(2, 2), (4, 3), (0, 2), (2, 3), (4, 2), (0, 1), (1, 5), (4, 5), (0, 4), (3, 2), (3, 4), (1, 1), (0, 3), (0, 5), (2, 4), (4, 

3), (4, 4), (1, 3), (0, 1), (2, 1), (3, 1), (3, 4), (4, 1), (4, 1), (1, 3), (0, 4), (2, 1), (0, 1), (2, 1), (2, 2), (0, 2), (1, 
2), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (3, 1), (2, 4), (3, 3), (3, 1), (1, 1)] 

4. MOVE: 0 3 0 None None None 
5. intentional discards yellow 4 
6. trash is now yellow 4 
7. intentional now has red 2, yellow 1, yellow 2, green 3, white 2 
8. MOVE: 1 1 None 0 None 1 
9. You hints intentional about all their 1 hints remaining: 7 
10. intentional has red 2, yellow 1, yellow 2, green 3, white 2 
11. MOVE: 0 2 1 None None None 
12. intentional plays yellow 1 successfully! Board is now green 0, yellow 1, white 0, blue 0, red 0 
13. intentional now has red 2, yellow 2, green 3, white 2, red 3 
14. MOVE: 1 0 None 0 1 None 
15. You hints intentional about all their yellow cards hints remaining: 6 
16. intentional has red 2, yellow 2, green 3, white 2, red 3 
17. MOVE: 0 3 0 None None None 
18. intentional discards red 2 
19. trash is now yellow 4, red 2 
20. intentional now has yellow 2, green 3, white 2, red 3, green 2 
21. intentional plays green 2 successfully! Board is now green 2, yellow 2, white 0, blue 0, red 0 
22. intentional now has white 2, red 3, yellow 5, red 5, blue 2 

…. 
…. 

23. Score 16  
 

Figuur 1. De eerste 22 regels van een willekeurige log. De nummers aan het begin van de regels zijn 
toegevoegd.  



 
De regels na de moveregels, worden de gevolgenregels genoemd. Deze beschrijven in tekst welke 
actie wordt gedaan en wat de gevolgen van de actie zijn. De gevolgen zijn uiteraard voor elke actie 
anders: 
 
Hint: Als er een hint wordt gegeven, dan wordt in de eerstvolgende regel verteld welke hint wordt 

gegeven. In de regel daarna wordt verteld welke kaarten de ontvanger van de hint heeft. 
Speel:  Als er een kaart wordt gespeeld, dan wordt er in de eerstvolgende regel verteld of de kaart 

succesvol is gespeeld of niet en in de zelfde regel wordt verteld welke kaarten de laatst 
gespeelde kaarten zijn. In de regel daarop wordt verteld wat de nieuwe kaarten zijn van de 
speler die de kaart speelde, aangezien deze een nieuwe kaart heeft gekregen. 

Leg af:  Als een kaart wordt afgelegd zijn er drie regels die de gevolgen beschrijven. In de eerste regel 
wordt verteld welke kaart er is afgelegd. In de regel daaronder staat een lijst met alle 
afgelegde kaarten, inclusief de kaart die zojuist is afgelegd. In de derde regel staat wat de 
nieuwe kaarten van de speler nu zijn. 

 
Verreweg het grootste gedeelte van elke log bestaat uit MOVE-regels en de gevolgenregels. Alleen 
de eerste paar regels en de laatste regel zijn andere regels. De eerste regel in figuur 1. beschrijft dat 
de persoon voor dit spel een eerder spel heeft gespeeld. OLD GID staat voor OLD Game ID: de naam 
van het vorige spel. Als iemand nog niet eerder een spel heeft gespeeld, dan is deze regel er niet. 
In regel 2 staat de naam van de AI met wie wordt gespeeld. Ook staat er een nummer. Dit is een seed 
die gebruikt kan worden om het deck waarmee wordt gespeeld te reconstrueren.  
In regel 3 staat de lijst met 40 kaarten die in de stapel zitten nadat beide spelers hun kaarten hebben 
gekregen. De eerste kaart in de lijst is de bovenste op de stapel. Ten slotte is er de laatste regel. Deze 
geeft de behaalde score weer. 
 

3.2 Informatie 
In meer dan 1000 logs staan tienduizenden regels met informatie. Deze informatie moet opgeslagen 
worden in features en labels.  
De features worden voor het gemak opgedeeld in twee groepen: de Situatie en de Kennis.  Met de 
Situatie wordt de informatie bedoeld die beschrijft wat de spelsituatie is: Hoeveel hinttokens zijn er 
nog? Welke kaarten liggen er op tafel? Beide spelers weten op elk moment alles van de Situatie. Met 
de Kennis wordt de informatie bedoeld die de spelers van elkaars kaarten hebben. De Kennis is niet 
voor beiden hetzelfde, want beide spelers zien andere kaarten.  
De labels bestaan uit acties van de Speler. Het zijn de acties die de Speler doet, nadat deze een hint 
heeft gekregen. 
De informatie voor de features moet om worden gezet naar knopen. Deze knopen worden de input 
van het neurale netwerk. De input is dus een representatie van een moment in het spel. Het is de 
situatie plus de kennis van de spelers tijdens een beurt van een spel. De beurten die worden 
opgeslagen als datapunten zijn alleen beurten waarin de AI een hint geeft aan de Speler. Dit zijn de 
momenten die gebruikt moeten worden, omdat het neurale netwerk alleen wordt gebruikt als de AI 
een hint geeft.  
Hieronder wordt beschreven hoe elk stuk informatie wordt gecodeerd. Achter de namen van de 
verschillende delen staat tussen haakjes hoe de lijsten met deze informatie in de code worden 
genoemd. 
 

3.3 Features 
3.2.1 De Situatie  
De informatie die de Situatie beschrijft is zelf onderverdeeld in verschillende delen: Gespeeld, 
OpTafel, AantalKaarten, Hints en Fouten. Elk van deze delen zijn lijsten. De elementen van deze 
lijsten moeten uiteindelijk enkele getallen zijn. Deze getallen vormen de input. 



 
Gespeeld  (code: Knowledge)   
Dit zijn alle kaarten die gespeeld en afgelegd zijn. Zodra een kaart uit een hand weggaat, wordt dat 
geregistreerd in de Gespeeld-lijst. De lijst bestaat uit 25 elementen. Eén voor elke kaartmogelijkheid. 
De elementen van de lijst zijn getallen tussen 0 en 3. Deze getallen staan voor hoeveel van één 
kaartmogelijkheid er nog wel in het spel zijn. Als het eerste getal uit de lijst een 2 is, dan betekent dat 
dat er nog maar twee Groen1’en in het spel zijn. De andere Groen1 is dan óf gespeeld óf afgelegd. 
Het gebruiken van deze informatie is belangrijk, omdat de keuzes en daarmee de acties van de Speler 
afhangen van hoeveel kaarten er al weg zijn. Als beide Blauw3’en al weg zijn, dan hoeven Blauw4 en 
Blauw5 niet meer bewaard te worden. Het neurale netwerk zal waarschijnlijk beter kunnen 
voorspellen wat de acties van de Speler zijn als deze informatie in een directe vorm in een datapunt 
gerepresenteerd is. Een andere mogelijke representatie had kunnen zijn dat de elementen 0 of 1 zijn, 
1 als er nog minstens één van die kaarten in het spel zitten en anders 0. Hier is niet voor gekozen, 
omdat het de keuzes van spelers beïnvloedt hoeveel kaarten er precies nog inzitten. Het kan handig 
zijn Groen3 af te leggen als de andere Groen3 nog in het spel zit, maar als die weg is dan kan dat niet. 
Tenzij Groen3 al succesvol gespeeld is natuurlijk. Daar is OpTafel voor. 
 
Voorbeeld: De gespeelde of afgelegde kaarten in het voorbeeld zijn: Groen4, Geel1, Geel5, 2x Wit1, 
Blauw1, Blauw4, 2x Rood1, 2x Rood2 en Rood4 
  

Kaart 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Elementen 3 2 2 1 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 2 1 1 

 

 

 

OpTafel (Optafel)  
OpTafel is precies wat je denkt dat het is. Het zijn alle kaarten die succesvol gespeeld zijn en dus ‘op 
tafel’ liggen. De OpTafel-lijst bestaat ook uit 25 elementen en ook deze 25 elementen representeren 
elk een kaart. De elementen kunnen 0 of 1 zijn. 0 als de kaart nog niet op tafel ligt en 1 als dat wel 
het geval is. De acties keuzes  van de Speler zijn ook afhankelijk van de kaarten die op tafel liggen. De 
Speler gaat Blauw4 waarschijnlijk spelen als Blauw3 op tafel ligt. Dus ook deze informatie is in een 
directe vorm gerepresenteerd in de datapunten.  
De informatie had wellicht ook in 5 elementen gekund. Elk element staat dan voor een kleur en het 
element is dan een getal van 0 tot 5, voor het bovenste getal op de stapel. Dit is echter niet ideaal, 
omdat een 1 en een 5 in Hanabi niet dezelfde eigenschappen hebben. De 1 moet als eerste worden 
neergelegd, zonder de 1 heb je niks aan de 5. In het begin van het spel is het dan ook belangrijker om 
enen te spelen en dan kan het soms toch uitkomen dat het verstandiger is toch maar de 5 af te 
leggen.  
 
Voorbeeld: Op tafel ligt nu: Groen2, Geel1, Wit1, Blauw3. Er ligt nog geen rode kaart op tafel. 
 

Kaart 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Elementen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
AantalKaarten (AantalKaarten) 
Aantalkaarten bestaat uit een nummer van 0 tot 40 dat beschrijft hoeveel kaarten er nog op de 
stapel liggen. Deze informatie heeft invloed op de keuzes van de spelers omdat men minder 

Gespeeld 

 

OpTafel 

 



voorzichtig hoeft te spelen naarmate de stapel leger begint te raken. Bovendien, zoals hierboven 
wordt beschreven, heeft de vordering van het spel invloed op welke kaarten belangrijk zijn. Deze 
informatie heeft echter niet zoveel invloed op de keuzes van de speler en is daarom maar 
gerepresenteerd in één knoop. 
 
Hints (Hints): 
Hints bestaan uit een getal van 0 tot 8 dat beschrijft hoeveel hinttokens er nog zijn. Als het getal 6 is, 
dan kunnen er nog 6 hints gegeven worden. Deze informatie kan bijvoorbeeld nuttig zijn als men 
graag zelf een hint wil ontvangen. Als er nog maar één hinttoken is, dan kan het verstandig zijn zelf 
geen hint te geven. Dit is echter alleen relevant in specifieke situaties en daarom wordt ook deze 
informatie gering gerepresenteerd in de input. 
 
Fouten (Fuses) 
Fouten bestaat uit een getal van 0 tot 3 dat beschrijft hoeveel fouten er nog gemaakt kunnen worden 
in het spel. Als het nummer 2 is, dan is er 1 fout gemaakt en kunnen er nog 2 fouten gemaakt 
worden. Hoe meer fouten er zijn gemaakt, hoe minder risico er genomen kan worden. Maar 
wederom geldt dat deze informatie de keuzes niet wezenlijk beïnvloed en dus maar in één knoop 
wordt gerepresenteerd. 
 
3.2.2 De Kennis   (MindAlleKaartenAI & MindAlleKaartenSpeler) 
Het grootste gedeelte van de input bestaat uit de Kennis. De keuzes van de spelers zijn voornamelijk 
afhankelijk van hun kennis van de kaarten. Een speler kan nog zo goed de situatie kennen, als hij 
geen idee van zijn kaarten heeft, dan weet hij niet wat de beste keuze is. 
 
De Kennis is onderverdeeld in twee delen. KennisAI, de representatie van de kaarten van de AI, en 
KennisSpeler, de representatie van de kaarten van de Speler. Beide representaties hebben dezelfde 
vorm. Het zijn lijsten met 125 elementen. Dit zijn 5 x 25 elementen. De 5 x 25 elementen staan voor 
elke kaart in de hand van een speler. De eerste 25 elementen staan voor de meeste linker kaart in 
een hand. De 25 elementen staan elk voor alle mogelijke kaarten. Samen representeren ze de 
mogelijke identiteit van de kaart. De elementen zijn 0 als de mogelijkheid van die kaart al weg is of 1 
als er mogelijkheid er nog wel is. 
 
Voorbeeld: Dit is de Kennisrepresentatie van één kaart, nadat er de hint is gegeven dat de kaart 
groen is. De Kennisrepresentatie van één speler bestaat uit 5 van deze lijsten achter elkaar. 
 

 
 
 
 
 
Het doel van het neurale netwerk is voorspellen wat de Speler gaat doen met een bepaalde hint. 
Daarom wordt de Kennis van beide spelers gerepresenteerd uit het perspectief van de AI. Het gaat 
om wat de AI weet van zijn eigen kaarten en wat de AI weet van wat de Speler weet van zijn eigen 
kaarten. De AI weet de kaarten van de Speler, maar de Speler weet zijn eigen kaarten niet. De 
representatie van de kaarten van de Speler is dus de kennis van de AI over de kennis van de Speler 
over diens kaarten. Bij het voorspellen kan de AI dan simuleren hoe de kennis van de Speler wordt 
aangepast door die hint. Die aangepaste kennis wordt dan als input gebruikt voor het netwerk en zo 
wordt voorspeld wat de Speler gaat doen als er een Hint wordt gegeven. 
 

Kaart 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Elementen 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kennisrepresentatie van 1 kaart 



3.4 Label 
Een Label representeert een actie van de Speler. De speler heeft vier verschillende acties. De eerste 
gedachte zou dus misschien zijn, het label is een nummer van 0 tot 3. Elk nummer staat voor een 
actie. Het is echter niet genoeg om te kunnen voorspellen dat een speler een kaart gaat spelen als 
reactie op een hint. Het is nodig om te weten welke kaart er gespeeld gaat worden. Zo kan er 
gecheckt worden of de actie overeenkomt met onze intenties. Om dit te kunnen weten wordt het 
label uitgebreid. Er zijn vijf nummers nodig om de actie spelen te kunnen beschrijven. Elk nummer 
staat voor het spelen van een andere kaart. Er zijn dan logischerwijs ook vijf nummers nodig om het 
afleggen te beschrijven. Dit brengt ons bij twaalf nummers. Maar zijn we er dan? 
Nee, we zijn nog niet klaar. Het is niet mogelijk om te voorspellen of de Speler een kleur of een 
nummer gaat hinten. Als we dat wisten, dan zouden we de hint in eerste instantie al niet nodig 
hebben. Bij het voorspellen is er voor de AI geen onderscheid te maken tussen beide soorten hints. 
Dit brengt het aantal mogelijkheden voor een label naar elf. 
Nu moet nog de keuze worden gemaakt of we kiezen voor één output die elf getallen kan zijn of elf 
outputknopen. Een hint kan gaan over meerdere kaarten. Dit betekent dat het kan voorkomen dat 
zowel het spelen van kaart 1 als het afleggen van kaart 3 acties zijn die de Speler wellicht doet na het 
krijgen van een hint. Het moet dus mogelijk zijn om meerdere acties als output te hebben. Dit kan 
niet als er maar één outputknoop is.  
 
De uiteindelijke vorm van een label: 

 
In deze vorm is er geen onderscheid tussen een output van elf knopen en een output van één knoop, 
omdat de getallen 0 of 1 zijn. Voor het trainen van het Netwerk had het niet uitgemaakt, omdat voor 
het trainen de output simpelweg de actie is die de speler deed nadat hij een hint kreeg. Pas bij het 
voorspellen wordt deze vorm relevant, omdat de output dan een kansverdeling is. 
 
De Speler gaat waarschijnlijk een kaart afleggen (59%) en dan waarschijnlijk de eerste kaart in zijn 
hand (45%). Het is echter waarschijnlijker dat kaart 5 wordt gespeeld (25%) dan dat kaart 2 wordt 
afgelegd (14%) 

 

3.5 Omzetproces 
De Situatie en de Kennis samen geven de informatie die als input wordt gebruikt. Alle elementen van 
de lijsten samen geven informatie over één moment in het spel. Een log wordt omgezet naar een lijst 
met als elementen de regels van de log. Er wordt door deze lijst gelopen en bij elke beurt worden de 
lijsten die hierboven zijn beschreven geüpdatet. Als de AI een hint geeft, worden de lijsten 
samengevoegd tot één lijst met 303 elementen, een datapunt. Dan wordt er gekeken naar wat de 
actie is van de Speler en dat wordt opgeslagen in een lijst van elf elementen. Deze twee lijsten 
worden samengevoegd in één lijst. Alle input en output koppels worden ten slotte in één grote lijst 
gestopt, de dataset. Na het verwerken van de 1186 logs is er een dataset met 23991 datapunten. 
 

3.6 Uitbreiden  
Hoe groter de dataset hoe beter het netwerk getraind kan worden. Om de dataset groter te maken is 
data augmentation toegepast [5]. Elk datapunt is op 35 verschillende manieren getransformeerd. 

Actie Speel 
Kaart 1 

Speel 2 Speel 3 Speel 4 Speel 5 Leg 1 
af 

Leg 2 
af 

Leg 3 
af 

Leg 4 
af 

Leg 5 
af 

Hint 

Element 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actie Speel 
Kaart 1 

Speel 2 Speel 3 Speel 4 Speel 5 Leg 1 
af 

Leg 2 
af 

Leg 3 
af 

Leg 4 
af 

Leg 5 
af 

Hint 

Kans 0 0.03 0.06 0 0.25 0.45 0.14 0 0 0 0.07 



 In het spel is er geen onderscheid tussen de verschillende kleuren. Elke kleur heeft dezelfde 
eigenschappen. Hierdoor zijn de kleuren inwisselbaar. Dit gegeven is gebruikt om de datapunten te 
transformeren. In de origine code wordt de kleur groen gerepresenteerd door het getal 0, geel door 
1 etc.  Groen4 is (0,4) en Rood5 is (4,5). Door de getallen van de kleuren te verwisselen wordt 
dezelfde situatie behouden.  
 
Neem bijvoorbeeld het OpTafel deel van een datapunt. 
 
Hier is Groen 0, Geel 1, Wit 2, Blauw 3 en Rood 4.  Op tafel ligt nu Groen2, Geel1, Wit1 en Blauw3. Er 
zijn nog geen rode kaarten gespeeld. 

Kaart 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Elementen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
De dataset wordt getransformeerd door de kleur volgorde te veranderen van (0,1,2,3,4), naar een 
ander permutatie van die 5 getallen. Zo wordt (0,1,2,3,4) bijvoorbeeld veranderd in (4,3,1,2,0). 
 
Dan ziet de data er als volgt uit: 
 

Kaart 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Elementen 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 
De lijst is anders, maar de informatie is hetzelfde. Door deze transformatie consistent uit te voeren 
op Gespeeld, OpTafel en alle tien representaties van kaarten in de Kennis van beide spelers wordt de 
dataset groter en worden nog steeds dezelfde situaties uit de log beschreven.  
De dataset is 36 keer zo groot gemaakt. Dit is gedaan door een lijst van alle 120 verschillende 
permutaties van (0,1,2,3,4) te produceren en uit deze 120 permutaties willekeurig 35 permutaties te 
kiezen. Deze 35 permutaties zijn dan gebruikt om bovenstaande transformatie op alle datapunten uit 
de originele dataset toe te passen.  
35 x 23991 = 839685 + de originele 23991 = 863676 datapunten. 
Het getal 35 is gekozen, omdat dit getal groot genoeg is om de prestaties van het neurale netwerk te 
verbeteren, maar niet zo groot is dat het programma de grootte van het bestand niet meer aankon. 

4. Neurale Netwerk 
In dit korte hoofdstuk wordt beschreven wat de structuur van het netwerk is en hoe het leerproces 
van het netwerk is gedaan. 

Zoals hierboven al is beschreven heeft het neurale netwerk 303 input knopen en elf output knopen. 
De activeringsfunctie van de output laag is softmax zodat de output van elke knoop een 
probabilistische waarde is. Het netwerk heeft twee verborgen lagen. De eerste laag heeft honderd 
knopen, de tweede laag heeft 45 knopen. Deze getallen zijn gekozen zodat de informatie steeds in 
een kleinere aantal knopen wordt vertaald. Het netwerk krijgt een piramide structuur. Ook houdt het 
netwerk zich op deze manier aan deze vuistregels, beschreven in Introduction to Neural Networks for 
Java van Jeff Heaton  (2008) [6]: 

 Het aantal verborgen knopen zou moeten liggen tussen het aantal input- en het aantal output 
knopen 

 Het aantal verborgen knopen zou lager moeten zijn dan tweemaal het aantal input knopen 
 
De optimizer die wordt gebruikt werkt met het Adam algoritme[7]. Dit algoritme is gekozen vanwege 
zijn efficiëntie. Voor de loss-functie wordt de categorial crossentropy functie van Keras gebruikt [8] . 
Deze wordt gebruikt, omdat de labels one-hot gecodeerd zijn en de activeringsfunctie softmax is.  



 
Om het model te trainen is de dataset opgedeeld in twee delen. Uit de dataset worden willekeurig 90 
procent van de datapunten gehaald. Deze vormen de trainingsdataset. De andere tien procent 
vormen de testdataset. 
 

Het model is getraind door te trainen totdat de loss niet meer lager werd. Daarna is het netwerk 
getest op de testdataset. Het resultaat is dat het netwerk een loss heeft van 2.0666 en de 
accuraatheid is 47.57%  

5. De Machine Learning AI 
In dit hoofdstuk wordt nogmaals het voorspelproces van de intentional AI uitgelegd. Daarna wordt 
uiteengezet wat het proces is van de Machine Learning AI en waar de verschillen zitten. 

De Machine Learning verschilt alleen in het hintproces van de intentional AI. De Machine Learning AI 
vormt op dezelfde manier intenties voor elke kaart van de spelers. Daarna wordt bij beide agents 
gesimuleerd hoe de Kennis van de Speler verandert voor elke mogelijke hint. De volgende stap, hoe 
de AI voorspelt welke actie de Speler gaat doen, verschilt.  
 

5.1 Intentional AI 
De theorie waarop de intentional AI is gebaseerd is bedacht door de Britse taalfilosoof Paul Grice. Hij 
is de bedenker van vier maximes die regels beschrijven waar communicatie zich volgens hem aan 
moet voldoen [4]. Twee van die maximes worden gebruikt door de intentional AI. De intentional AI 
gaat uit van de maxime van relatie en de maxime van stijl. De maxime van relatie stelt dat 
communicatie relevant moet zijn. Het moet gaan over het onderwerp dat op dat moment wordt 
behandeld. De maxime van stijl stelt dat communicatie duidelijk moet zijn. Hiermee wordt bedoeld 
dat communicatie niet ambigu mag zijn, het mag niet op meerdere manieren te interpreteren zijn.  

Zoals eerder gezegd is het eerste wat de AI doet intenties vormen voor alle kaarten in de hand van de 
Speler. Daarna wordt voor elke mogelijke hint de kennisrepresentatie van de Speler aangepast. De 
aangepaste kennisrepresentaties worden gebruikt om te voorspellen wat de Speler gaat doen. De 
intentional AI gebruikt de aangepaste kennisrepresentaties door voor alle kaartmogelijkheden na te 
gaan of de mogelijkheid speelbaar is. Als één van de kaartmogelijkheden speelbaar is, dan wordt 
ervan uitgegaan dat de kaart gespeeld gaat worden, omdat dit volgt uit de maxime van relatie. 
Omdat communicatie relevant moet zijn wordt ervan uitgegaan dat als er over een kaart wordt 
gehint en de kaart is speelbaar dat de speler hem dan zal spelen. Er wordt voor elke kaart van de 
Speler nagegaan of de kaart eventueel speelbaar is of dat deze mogelijk afgelegd mag worden. Zo 
wordt voor elke kaart voorspeld of deze wordt gespeeld, wordt afgelegd of dat er niks mee gedaan 
wordt. Als de voorspellingen zijn gedaan wordt voor elke kaart gekeken of de voorspelde actie van 
die kaart overeenkomt met de intenties van de kaart. De hint krijgt een score afhankelijk van hoe 
vaak het voorkomt dat de voorspelling overeenkomt met een intentie. Als het voorkomt dat er wordt 
voorspeld dat een kaart wordt gespeeld, maar deze mag niet gespeeld worden, dan wordt de hint 
gelijk afgekeurd. Dit geldt ook voor de situatie dat er wordt voorspeld dat een kaart wordt afgelegd, 
maar dat is niet de intentie. Hierdoor wordt ambiguïteit vermeden en dit volgt dus de maxim of 
manner. Uiteindelijk wordt de hint die de hoogste score heeft gekozen. 
 

5.2 Machine Learning AI 
Een ideale agent kan hints geven over kaarten waar op dat moment nog niks mee gedaan moet 
worden. Als een speler vijven in zijn hand heeft bijvoorbeeld. De Machine Learning AI kan hier in 
theorie mee om gaan, omdat het mogelijk is dat hij een hint geeft over een kaart waardoor de speler 
weet dat hij een andere kaart kan spelen of afleggen. De intentional AI kan dit niet. 



 
De Machine Learning AI gebruikt de aangepaste Kennis van de Speler als deel van de input van het 
neurale netwerk. Dit netwerk geeft dan als output welke acties de Speler waarschijnlijk gaat doen in 
de vorm van een kansverdeling. Met die kansverdelingen wordt een lijst gemaakt van alle mogelijke 
acties die de Speler kan doen en de kans dat die actie wordt gedaan. Deze lijst hoeft niet elf 
elementen te hebben. Voordat de mogelijke acties aan de lijst worden toegevoegd worden de 
bijbehorende kansen afgerond op 3 decimalen. Alleen acties die met een afgeronde kans boven de 0 
worden toegevoegd aan de lijst. De lijst kan dus elf elementen hebben, maar in praktijk is dit er 
meestal maar één. Soms komt het voor dat er twee acties mogelijk zijn en heel soms ook meer. De 
elementen in de lijst zijn elk een driedelige tuple. De tuples zien er zo uit: (Actie, kaart, kans). De 
Acties zijn: Speel, Leg af, of None als er verwacht wordt dat er een hint wordt gegeven. De kaart staat 
voor welke kaart er wordt gespeeld of afgelegd. Dit is een nummer tussen 0 en 4 en de kans is een 
nummer tussen 0 en 1 die beschrijft hoe groot de kans is dat die actie wordt gedaan. 
Net zoals bij de intentional AI krijgt de hint een score, maar dit gebeurt op een andere manier. Er 
wordt voor elke van de mogelijke acties gekeken of deze overeenkomt met de intenties. Elke actie 
doet een voorspelling over één kaart. Er wordt dus niet per kaart gekeken of de voorspelling 
overeenkomt met de intentie. De voorspelde acties zijn bijvoorbeeld: (Speel, 3, 0.8), (Leg Af, 0 , 0.1) 
en (Leg Af, 4, 0.1). Als de intentie van de derde kaart ook Speel is, dan krijgt de actie een positieve 
score. Als de intentie niet overeenkomt, dan krijgt de actie een negatieve score. De scores van de 
acties worden vermenigvuldigd met de kans dat deze actie gedaan wordt. Als dus de intentie van 
kaart 3 (de 4e kaart in de hand dus) inderdaad Speel is, dan is de score van de actie 2*0.8 = 1.6. Als de 
intentie van kaart 0 ook Leg Af is dan is de score van deze actie 1*0.1 = 0.1. Een kaart succesvol 
spelen is beter dan een kaart afleggen, daarom krijgt dat een hogere score. Maar stel nu dat we ook 
willen dat Kaart 4 wordt gespeeld. Dit komt niet overeen met de voorspelde actie. De score van deze 
actie is dan -20*0.1 = -2. Het is ontzettend slecht als de Speler iets doet wat niet de bedoeling is, dit 
krijgt dus een grote negatieve score. De score voor verkeerd een kaart spelen wordt even sterk 
afgerekend als verkeerd een kaart afleggen. Er valt iets voor te zeggen om dit zwaarder af te straffen, 
maar de -20 is al erg zwaar. Het verkeerd afleggen zou eerder net iets minder sterk afgestraft kunnen 
worden, met bijvoorbeeld -15 of -10, maar het moet überhaupt vermeden worden dat er acties 
worden gedaan die niet overeenkomen met de intenties. Toch willen we de hint niet gelijk afkeuren, 
in het geval dat de kans dat die verkeerde actie gedaan wordt klein genoeg is. De score die een hint 
krijgt, is de score van alle acties bij elkaar opgeteld. Als deze score positief is, dan wordt de hint 
goedgekeurd. Als er geen goedgekeurde hints zijn, dan wordt er geen hint gegeven. Als die er wel 
zijn, dan wordt de hint met de hoogste score gegeven. 
 
Net als de intentional AI baseert de Machine Learning AI de hints die hij geeft op intenties die hij 
heeft gevormd. Dit maakt de ML-AI dus ook intentional, ondanks dat de manier waarop de 
intentional AI zijn voorspellingen maakt verschilt.  

6. Experiment 
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe de Machine Learning AI is gemaakt en hoe deze 
werkt. Dit beantwoord nog niet de onderzoeksvraag. Om te kunnen weten of de Machine Learning AI 
betere scores haalt dan de AI moet de AI getest worden. Het experiment dat is opgezet om de AI te 
testen wordt in dit hoofdstuk beschreven. 
 
Bij het experiment moest rekening worden gehouden met de corona crisis. Het spel kan alleen op 
één laptop gespeeld worden. Het was op het moment dat het experiment werd uitgevoerd niet 
toegestaan om met groepen van meer dan 10 mensen samen te komen. Dit resulteerde in een 
schaarse groep participanten. De reden dat er maar op één laptop getest kon worden is dat op deze 
laptop staat de juiste code en het netwerk is opgeslagen. Ook is er op deze laptop voor gezorgd dat 
tensorflow werkt in python 2.7. Dit is niet standaard op een laptop die op Windows 10 draait.  



Doordat het spel alleen op één laptop kan worden gespeeld en het ten tijde van het onderzoek werd 
afgeraden om met onbekende mensen in contact te komen is er groep participanten verzameld uit 
de directe omgeving van de onderzoeker. Dit zorgde er voor dat de participanten bereid waren veel 
tijd in het experiment te steken. Dit zijn 6 participanten. Deze participanten hebben allemaal alleen 
met de Machine Learning AI gespeeld.  
Eerst hebben de participanten de spelregels van Hanabi gelezen. Deze spelregels komen van de site 
www.rollthedice.nl [9] . op de pagina van Hanabi en zijn geschreven in het Nederlands. Alleen het stuk 
onder de kop ‘spelverloop’ is aan de participanten laten zien. In deze spelregels staat alleen de basis 
uitgelegd; Wat het doel van het spel is, welke acties er mogelijk zijn, hoe de hintfiches werken en 
wanneer het spel is afgelopen. Daarna konden de participanten het spel spelen. De participanten 
konden zo veel spellen spelen als ze zelf wilden. Er werd van ze gevraagd om na elk spel op een 
digitaal formulier hun behaalde score in te vullen. Het is mogelijk dat de participanten per ongeluk 
onjuiste scores invullen, maar deze scores zijn te controleren door in de logs te kijken van de 
gespeelde spellen. Er werd niets uitgelegd over hoe de interface werkt. De onderzoeker behandelde 
op deze manier elke participant op dezelfde manier, om eventuele variatie in de uitleg van het 
experiment te voorkomen. Als de participanten klaar waren met de spellen werd ze gevraagd om een 
enquête in te vullen. Hier konden de participanten invullen in welke leeftijdscategorie ze zaten, hoe 
vaak ze bordspellen spelen, of ze ervaring hadden met Hanabi, wat ze van het niveau van de agent 
vonden en of ze het leuk vonden om met de agent te spelen. 

7. Resultaat 
De resultaten van het experiment worden in dit hoofdstuk gedeeld. Ook worden de scores die 
gehaald zijn tijdens het experiment vergeleken met de scores van het experiment van Eger, Martens 
en Cordóba. Er zijn verschillende tests uitgevoerd om te controleren of de eventuele verschillen 
tussen beide groepen significant zijn. 

Om de Machine Learning agent te testen is aan zeven participanten gevraagd om spellen Hanabi met 
de AI te spelen en om een korte enquête in te vullen. De zeven participanten hebben in totaal 35 
spellen gespeeld. De scores van deze spellen zijn vergeleken met de scores van de 386 gespeelde 
spellen die de participanten in het experiment van Eger, Martens en Cordóba speelden met de 
intentional AI. Uit de gemiddelden van die scores leek al snel een conclusie getrokken te kunnen 
worden. Om te voorkomen dat u zelf ook een te snelle conclusie trekt moet van tevoren gezegd 
worden dat de 6 participanten geen ervaring hadden met Hanabi. Dit was bij de participanten die 
speelden met de intentional AI wel vaak het geval.  

De gemiddelde score van spellen gespeeld met de intentional AI is 13,86. Dit is een groot verschil 
met de gemiddelde score van de ML agent. Deze is 8,42. Om zeker te zijn van het verschil is een t-
test en een Mann-Whitney u test gedaan. De laatstgenoemde is gedaan, omdat er niet kan worden 
aangenomen dat de scores van de 35 spellen van de ML agent een normaalverdeling zijn. Eerst is een 
eenzijdige F toets (ANOVA) uitgevoerd om te bepalen of de variantie verschilt. Hieruit blijkt dat de 
variantie niet significant verschilt (F(26.43, 21.61) = 1.22, p = 0.24). Doordat de variantie niet 
verschilt, is het mogelijk om een niet-gepaarde homoscedastische T-test te doen. Hieruit blijkt een 
sterk significant verschil tussen de gemiddeldes van de scores (p = 1.77*10-9). De uitkomst van de 
Mann-Whitney U test wijst ook op significantie (U = 2821.5, z = 5.71, p < .00001.). Deze test is 
uitgevoerd met een Mann-Whitney calculator op www.socscistatistics.com [10]. 

Naast de statistische test is er ook gekeken naar het gedrag van de ML-AI. In de volgende alinea’s zal 
wat anekdotisch bewijsmateriaal gegeven worden van gedragspatronen die de onderzoeker/ikzelf 
meende te herkennen. 
 



Ondanks de lage scores van de Machine Learning AI viel er toch interessant gedrag te herkennen. Zo 
lukt het mijzelf wel om consistent een score hoger van rond de vijftien te halen en ook vaak nog 
hoger. 
De enige participant met ervaring in Hanabi lukte het ook om hoger dan vijftien te halen. Dit lukte de 
participant twee van de vier keer, terwijl de andere participanten, zonder ervaring, nooit hoger dan 
vijftien hebben gehaald. En van de 31 spellen die door onervaren spelers zijn gespeeld was er één 
spel waar een score van vijftien is gehaald.  
Mijn consistent ‘hoge’ scores zijn op zijn minst interessant. Ik weet natuurlijk hoe de AI werkt, maar 
dit heeft alleen maar tot gevolg dat ik weet wat voor hints ik moet geven. Ik weet hoe ik het best de 
AI kan beïnvloeden. Bij het ontvangen van hints heb ik geen voordeel, omdat ik niet weet wat de 
patronen zijn die het neurale netwerk heeft weten te ontdekken. Ook ben ik zelf geen ervaren 
Hanabi speler. Voor dit onderzoek had ik het spel nog nooit gespeeld en tot nu toe ook alleen maar 
tegen de verschillende AI. Wel heb ik wat tips voor beginners opgezocht. Op een forum van de  
boardgamearena [11] site beschrijft een onbekende helper met de alias bereberokun: ‘When given a 
multiple clue, always play the leftmost card!’ . In een regel daarboven wordt verteld dat nieuwe 
kaarten altijd aan de linkerkant je hand in komen. Dus het advies is om altijd de nieuwste kaart te 
spelen. Dit had ik nooit zelf bedacht. Toen ik erop ging letten was dit inderdaad vaak het geval. Ook 
ben ik de situatie tegengekomen dat de AI mij een nummer hint gaf, waardoor ik wist dat een groene 
kaart Groen2 was. Ik wist al van een andere kaart dat deze groen was. Groen2 kon ik nog niet spelen. 
Dit deed mij beseffen dat de intentie van de AI wellicht was dat ik de andere groene kaart speelde, 
een potentiele Groen1. Dit was het geval. Ook kon ik de beurt daarna gelijk mijn Groen2 spelen. Het 
is niet met zekerheid te zeggen of dit niet gewoon geluk was, maar de AI veinsde intelligentie in dat 
geval. Het is wel met zekerheid te zeggen dat de intentional AI die hint nooit zou hebben gegeven. 
 
Alle Resultaten zijn te vinden in bijlage 11.2.  

8. Discussie 
Voor de discussie wordt dezelfde volgorde aangehouden als voor het paper. Eerst komt de data zelf 
ter sprake, dan het netwerk en ten slotte het experiment. 
 
Het eerste discussiepunt dat aangekaart moet worden is dat het neurale netwerk is getraind met 
spellen met de intentional AI en de full intentional AI. Eerder werd beschreven dat het niet zo veel 
uitmaakte welke agent het spel speelt, omdat het niveau van de hint niet uitmaakt voor de training 
van het netwerk. Maar het maakt wel uit als het gedrag van de speler wordt aangepast als hij speelt 
met een bepaalde agent. Dat is hoogstwaarschijnlijk het geval. In het paper van Eger, Martens en 
Cordóba staat letterlijk dat spelers steeds hogere scores haalden als ze speelden met de full 
intentional AI. Het is niet onredelijk om ervan uit te gaan dat de spelers doorhadden dat er van ze 
gevraagd werd iets te doen met de kaart waarover werd gehint. De reacties van de spelers op 
bepaalde hints is dus gebaseerd op een agent die ervan uitgaat dat de spelers iets doen met de kaart 
waarover wordt gehint. In een spel tussen mensen, hoeft dit niet het geval te zijn. Het lijkt me 
daarom erg interessant om een neuraal netwerk te trainen met een dataset die is opgebouwd uit 
spellen tussen twee menselijke spelers. Grote kans dat het het netwerk lukt om de slimme trucs die 
mensen hebben bedacht om meer informatie te kunnen overbrengen kan overnemen. 
 
Het tweede discussiepunt dat aangekaart moet worden is de prestatie van het neurale netwerk. 
Minder dan de helft van de keren weet hij goed te voorspellen wat de speler gaat doen. Dit hoeft 
geen probleem te zijn, omdat de output een kansverdeling is en dus meerdere acties als output 
heeft. Deze verschillende acties kunnen allemaal potentiële zetten van de Speler zijn. In de praktijk 
blijkt echter dat in verreweg het grootste deel van de tijd de ouput duidelijk één actie als 
waarschijnlijk voorspelt. De afgeronde kansen zijn dan tien nullen en één één. Als er dan nog niet 
eens de helft van de tijd niet de goede actie wordt voorspeld, dan kan het dus voorkomen dat de AI 



van een bepaalde hint denkt dat de speler dan kaart A gaat spelen, maar eigenlijk zorgt het ervoor 
dat hij kaart B aflegt. Als de speler voorzichtig is hoeft dit geen hele grote gevolgen te hebben, maar 
is dit niet het geval, dan kan het voor korte spellen zorgen, met lage scores.  
Het netwerk had wellicht beter kunnen presteren als er nog meer was geoptimaliseerd. Volgens de 
vuistregels voor het aantal knopen uit Introduction to Neural Networks with Java, staat ook dat het 
aantal verborgen knopen ongeveer twee derde van het aantal input- plus het aantal output knopen 
zou moeten zijn. Dit is nu niet het geval. Deze vuistregel toepassen zou voor een betere prestatie 
kunnen zorgen. 
Ook is het netwerk niet geavanceerd. Er is geen gebruik gemaakt van eventueel beter geschikte 
soorten van neurale netwerken. Convolutionele neurale netwerken zijn erg goed in bepalen welke 
features van de data belangrijk zijn. Dit zou zeker een stap kunnen zijn naar het verbeteren van de 
Machine Learning agent en is daarom zeker een idee voor een vervolgstudie.  
 
Een klein punt dat wel genoemd moet worden, is dat in de code van de agent de feature ‘Fouten’ 
altijd op 3 staat, omdat er geen parameter is die die informatie bij houd en ik die niet zelf heb 
gemaakt. Als er een fout is gemaakt in een spel dan krijgt het netwerk nog steeds een 3 als input 
waar een 2 of 1 zou moeten staan. Hoewel dit maar één van de 303 knopen is, kan het een negatieve 
invloed op de prestatie van het netwerk hebben. 
 
Het grootste gebrek is toch wel het gebrek aan participanten. Dan vooral het ontbreken van 
participanten die het spel Hanabi al kennen. Dit was ook de doelgroep van Eger, Martens en 
Cordóba. Dit had voor een betere vergelijking tussen de twee AI’s gezorgd. Ondanks de sterke 
significantie valt nu nog niet te zeggen dat met de ML-AI daadwerkelijk minder hoge scores worden 
gehaald. Als er meer participanten meededen, dan was er ook een mogelijkheid om mensen zonder 
ervaring met de intentional AI te laten spelen. Dan hadden de AI’s ook op basis van die groepen 
vergeleken kunnen worden. Daarbovenop was het dan ook mogelijk om meer participanten met 
ervaring van Hanabi met de ML-AI te laten spelen. De lage scores van de participanten zijn namelijk 
ook te wijten aan de ‘rare’ hints die worden gegeven. Dan wordt er in het begin van het spel een 
kleur hint gegeven en dat blijkt het een 4 te zijn, waar de Speler nog lang niks mee kan. Als deze die 
kaart dan speelt, omdat er verwacht wordt dat de kaart gespeeld moet worden, krijgt de Speler snel 
een fout. Ik ben erg benieuwd of ervarener spelers hier wel raad mee weten.  
Het laatste effect van het geringe aantal participanten is dat de enquêtes van de participanten 
momenteel weinig toevoegen. Daar valt nu niets uit op te maken.  
Het vergroten van de steekproef zou vele problemen oplossen en dit is daarom iets waar in de 
toekomst naar gekeken kan worden. Voor het beste resultaat zou er een strak onderscheid gemaakt 
kunnen worden tussen spelers met hanabi ervaring en spelers zonder hanabi ervaring, en hen beiden 
met beide AI’s te laten spelen. Dit zorgt er ook voor dat er dan gekeken kan worden naar hoe goed 
participanten met de verschillende AI’s leren om te gaan en of er verbetering in de scores zit 
naarmate mensen de AI leren begrijpen. 

9. Conclusie 
Uit de resultaten blijkt dat de intentional AI geen hogere scores behaalt dan de intentional agent. 
Machine Learning lijkt dus geen verbetering te brengen voor het verbeteren van de intentional AI. 
Het feit dat beginnende spelers snel af zijn als er gekke hints worden gegeven, pleit er wel voor dat 
de intentional AI gebaseerd is op een goede theorie. Spelers willen blijkbaar graag gelijk iets doen 
met de kaart waarover zojuist is gehint.  
Er waren momenten waarop de Machine Learning AI hints gaf over kaarten waar de Speler niet iets 
mee moest doen, maar die, misschien door toeval, wel ervoor zorgde dat de Speler informatie kreeg 
waardoor hij een goede zet kon doen. De ML-AI heeft dus wellicht een stap richting intelligentie 
gezet. 
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11. Bijlagen 
 

11.1 Spelregels Hanabi 
Deze spelregels zijn overgenomen van www.rollthedice.nl [9]. Op enkele plaatsen zijn overbodige 
zinnen weggelaten. Dit is aangegeven met: (…) 
 
Inleiding 
(…) In Hanabi proberen de spelers samen een zo mooi mogelijke vuurwerkshow te maken die de 
toeschouwers zal verbijsteren. 
 
De eerste indruk 
(…) Er zijn zes kleuren vuurwerkkaarten, met de waarden één (3x), twee (2x), drie (2x), vier (2x) en 
vijf (1x). De acht hintfiches zijn dubbelzijdig gedrukt, met een witte en een zwarte kant. Verder zijn er 
nog drie fiches om aan te geven hoeveel fouten er gemaakt zijn. (…) 
 
De voorbereiding 
De stapel kaarten wordt geschud (in een normaal spel wordt één kleur uit het spel gelaten) en iedere 
speler krijgt vijf (bij twee of drie spelers) of vier kaarten (bij vier of vijf spelers), maar mag deze niet 
zelf bekijken. Je houd je handkaarten dus met de achterkant naar je toe in je hand. Alle andere 
spelers kunnen dus jouw kaarten zien. De hintfiches worden met de witte kant naar boven gelegd. 
 
Spelverloop 
In Hanabi is het de bedoeling om vijf rijen (één in iedere kleur) van vijf opeenvolgende getallen te 
maken. Deze rijen moeten in de juiste volgorde gelegd worden, maar er hoeft niet één rij af te zijn 
voordat met de volgende begonnen mag worden. 
In een beurt mag je steeds één van de drie mogelijke acties doen: 
 

 Een hint geven 
 Een kaart spelen 
 Een kaart afleggen 

 
Als je een hint wilt geven, mag je bij een medespeler alle kaarten van één kleur of getal aanwijzen. 
Daarna moet je een hintfiche omdraaien. Zijn alle hintfiches naar de zwarte kant gedraaid, dan mag 
je geen hint meer geven. 
 
Je kunt ook een kaart uit je hand spelen. Deze leg je dan open op tafel. Als de kaart aan een rij past 
mag je hem aansluiten, als de kaart niet past, gaat deze op de aflegstapel en telt dit als één fout. Bij 
drie fouten is het spel afgelopen en hebben de spelers verloren. Wordt een rij vol gemaakt, dan 
wordt een hintfiche weer terug op de witte kant gedraaid. 
 
Een speler mag ook altijd kiezen om een kaart uit zijn hand op de aflegstapel te leggen en een 
hintfiche terug op de witte kant te draaien. Na de beurt wordt altijd weer aangevuld tot vijf of vier 
kaarten. 
 
Het spel is afgelopen als alle vijfentwintig kaarten aangelegd zijn, of als de trekstapel op is. Nadat de 
laatste kaart van de trekstapel genomen is, komen alle spelers nog één keer aan de beurt. Daarna 
worden de punten geteld. Elke aangelegde kaart telt als één punt. Afhankelijk van het aantal punten 
vinden de toeschouwers de show wel of niet mooi. Hoe meer punten, hoe mooier de vuurwerkshow 



 
11.2 Resultaten experiment  

  

  
Scores per persoon 
AI            

  1 2 3 4 5 6 7 
  11 4 3 11 7 2 13 
  14 1 7 13 9 11 16 
  13 5 2   10 12 7 
  15 3     10 6 19 
  7 3       10   
  9 2       10   
    8       14   
    5           
    3           
                
                
leeftijd 18-29 18-29 18-29 18-29 18-29 18-29 18-29 
bordspellen Vaak Soms Soms Soms Soms Soms Soms 
Hanabi-
kennis Nooit  Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit Vaker 
Niveau AI Gemiddeld Gemiddeld Slecht Goed Gemiddeld Slecht Gemiddeld 
plezier Gemiddeld Leuk Stom Gemiddeld Leuk Gemiddeld Leuk 

 

 

 



11.3 Code 
 

Alle code die voor het onderzoek is geschreven is te vinden met deze link: 
https://github.com/FlakkieF/HanabiML 
 
Om Hanabi te spelen met de agent is ook de code van Eger, Martens en Cordóba nodig. Deze is hier 
te vinden:  
https://github.com/yawgmoth/pyhanabi 
 
Om met de agent te spelen moeten alle bestanden van Eger, Martens en Cordóba gedownload 
worden. Daarna moeten hun hanabi.py en httpui.py bestanden vervangen worden door die van 
HanabiML. In dezelfde map moet het model worden opgeslagen. Het model is 
HanabiModelMaximaalBeste.h5. Het spel kan dan worden gespeeld door het httpui.py bestand te 
runnen en daarna http://127.0.0.1:31337/ in te voeren in een webbrowser.  
 
De andere bestanden in HanabiML zijn Formdata3.py en Hier gaan we leren.ipynb. Formdata3.py is 
het bestand waar alle logs worden omgezet naar een csv-bestand met datapunten. Om deze te 
runnen moet deze in een folder staan met logs. Hier gaan we leren is het bestand waar het csv-
bestand wordt ingelezen en waar het neurale netwerk wordt getraind. 


