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KICK-OFF TETRA AI IN PRODUCTIE VAN GAMES, ANIMATIES & VFX 

TEAM 

 

TETRA  

TETRA is een programma voor praktijkgericht onderzoek ondersteund vanuit Vlaio. TETRA staat voor 
TEchnology TRAnsfer. Hierbij ligt de focus op collectief onderzoek, waarbij de doorstroom van de 
kennis over een specifiek onderwerp naar het werkveld prioritair is. In dit tweejarig TETRA-project 
gaan zoomen we verder in op het gebruik van AI in het productieproces van games, animaties en vfx 
via 6 gevalideerde use cases.   

 

VOORBEREIDINGSJAAR 

Tijdens het voorbereidingsjaar deden wij aan technologieverkenning, met het oog op de individuele 
bevraging. Waarin we bij ieder lid van de begeleidingsgroep individueel een interview afgenomen 
hebben met als doel de meest algemeen inzetbare AI toepassingen binnen het productieproces van 
gams, animatie en vfx te vinden. De resultaten werden samengevat, daaruit bleek dat de meest 
prominente onderwerpen duidelijk datagedreven animaties en geautomatiseerde game testing 
waren, maar er was ook veel interesse in allerlei andere toepassingen. Binnen het voorbereidingsjaar 
deden we een aanzet naar 5 proof-of-concepts zodat we tijdens deze tetra onmiddellijk aan de slag 
kunnen gaan. Binnen dit volwaardige TETRA dossier zullen wij rond 6 use cases werken. 4 daarvan zijn 
binnen het voorbereidingsjaar al bepaald; 2 rond automated testing en 2 rond animaties. 2 van de 6 
use cases zijn nog te beslissen. Deze use cases bepalen we samen met jullie dmv 1-op-1 gesprekken. 

  

DOELEN TETRA AI IN PRODUCTIE 

Binnen deze tetra kijken we hoe AI kan worden ingezet om tijdsintensieve delen van het 
productieproces te automatiseren. Daarvoor gaan we hands-on aan de slag met academische papers 
rond AI in de drie toepassingsgebieden om jullie te inspireren met de toepassingsmogelijkheden. Ook 
bestaande tools en beschreven algoritmes zullen worden uitgetest, vergeleken, eventueel 
gecombineerd om tot een door AI geoptimaliseerde productiepipeline. Dit vertaalt zich in concrete 
doelen binnen dit project: 

- We willen minimaal 6 gevalideerde proof of concepts uitwerken die aansluiten op de 
resultaten van de polls in het voorbereidend jaar. Er zullen minimaal 2 cases rond data 
gedreven animaties en minimaal 2 cases rond geautomatiseerd testen worden uitgewerkt en 
de pipelines zullen worden beschreven.  

- We willen 4 verdiepende webinars of hands-on workshops aan de sector aanbieden om 
hun werknemers bij te scholen in Ai.  
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- We willen minstens 40 blogposts over projectresultaten op de website posten die als 
draaiboek voor de sector raadpleegbaar zijn. Hier worden ook minimaal 12 relevante 
academische papers uitgelegd.  

- De samenvatting van alle resultaten wordt gepubliceerd in een projectboek.   
- Onze onderzoekers willen minstens 10 events, seminaries, congressen bijwonen om de 

evolutie van de technologie in de sector mee te volgen, waarvan telkens inhoudelijk verslag 
volgt.  

- Studenten en docenten uit de opleiding DAE maximaal betrekken bij het onderzoek en de 
kennis snel laten doorstromen naar diverse vakken in ons curriculum. 

 

PLANNING 

 

 

LINKS 

1-op-1 gesprek 

Gesprek met onze onderzoekers rond de specifieke vragen, verwachtingen en interesses van de 
nieuwe leden en de eventuele veranderingen in interesses van de leden aanwezig in het 
voorbereidingsjaar. Een gesprek boek je in via onze kalender: 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/DAERESEARCH2@hogeschool-wvl.be/bookings/  

Focus use case bug detection 

Via volgende link kunnen jullie de richting van het onderzoek rond visuele bug detectie sturen: 
https://forms.gle/mjtfq3YRio3ainY8A 

Website 

https://aiinproduction.be/  wachtwoord: 2021DaeResearchTetraAI  

 

USE CASE 1 & 2 

Meer info over use case systemic animations en visual bug detection op de website. 

 

CONTACT 

merel.steeland@howest.be  
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