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Samenvatting  
 

Onderzoekers zijn de afgelopen jaren in toenemende mate geïnteresseerd geraakt in de 

toepassing van intelligente virtuele agenten in verschillende domeinen. Intelligente 

virtuele agenten (IVAs) zijn autonome, grafisch belichaamde agenten in een virtuele 

omgeving die in staat zijn om op een intelligente manier interactie te hebben met de 

omgeving, andere IVAs, of met menselijke gebruikers. Recentelijk is veel onderzoek 

gewijd aan het ontwikkelen van virtuele agenten met meer realistische grafische 

representaties. Echter, de affectieve eigenschappen van zulke agenten zijn doorgaans 

vrij beperkt, and niet erg menselijk. Hoewel veel IVAs tegenwoordig bijvoorbeeld de 

mogelijkheid hebben om op de één of andere manier emoties te tonen door middel van 

verschillende gezichtsuitdrukkingen, is het behoorlijk moeilijk voor ze om de juiste 

emotie op het juiste moment te tonen. Om nog een stap verder te gaan, het is zelfs nog 

moeilijker voor ze om de emotionele toestand van andere agenten daadwerkelijk te 

begrijpen en om daar op een empathische manier op te reageren. Dit is in tegenspraak 

met de behoefte van virtuele agenten om menselijk affectief gedrag nauwkeurig te 

kunnen nabootsen. Verschillende studies in de Sociale Wetenschappen hebben 

aangetoond dat dit een belangrijke voorwaarde is voor een agent om menselijke 

betrokkenheid binnen een virtuele omgeving te vergroten. Daarom zijn bestaande op 

IVAs gebaseerde systemen niet zo effectief als ze zouden kunnen zijn. Eigenschappen 

die zij typisch ontberen zijn de mogelijkheid om emoties te tonen (niet alleen in termen 

van gezichtsuitdrukking, maar ook in termen van gedrag), in samenhang met inzicht in 

de cognitieve en affectieve toestanden van elkaar en van mensen. 

Om dit probleem aan te pakken stellen sommige auteurs voor om de affectieve 

eigenschappen van interactieve softwareagenten te vergroten door kennis van de 

Psychologie en Cognitiewetenschappen als basis te gebruiken voor het rekenkundig 

modelleren van de cognitieve en affectieve processen in kwestie. Recentelijk is een 

verscheidenheid van zulke computermodellen ontwikkeld voor verschillende aspecten 

van menselijk gedrag. Voorbeelden omvatten modellen voor redeneerprocessen, visuele 

aandacht, emotieregulatie, gedachten lezen, stress en werkdruk, en gemoedstoestanden. 

Wanneer zulke computermodellen beschikbaar zijn in een formele notatie, opent dit de 

mogelijkheid om IVAs met ze uit te rusten. Echter, de stap van bestaande 

computermodellen (die grotendeels gebruikt worden voor simulatiedoeleinden) naar 

modellen die direct kunnen worden ingeplugd in een virtuele (3D) omgeving, zodanig 

dat de IVAs zich volgens het cognitieve model gedragen, is een niet triviale. In 

werkelijkheid betreft deze stap een iteratief proces, bestaande uit, onder anderen, de 
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volgende subtaken: het verfijnen van het computermodel, het vertalen naar een 

specifieke programmeeromgeving, en het testen en evalueren van het resulterende 

model in de virtuele setting.  

Het voornaamste onderzoeksdoel van dit proefschrift is om te onderzoeken hoe 

computermodellen van emoties kunnen worden geïntegreerd binnen virtuele agenten. 

Hiertoe zijn verschillende theorieën vanuit verschillende gebieden (bv, Sociale 

Wetenschappen, Psychologie, Economie) beschouwd en gecombineerd om integratieve 

modellen van emoties te ontwikkelen. De meeste van deze modellen zijn eerst gebruikt 

voor simulatie, om te testen of hun gehele gedrag bevredigend was. Hiervoor zijn 

verschillende modelleeromgevingen gebruikt, zoals LEADSTO en C++. Vervolgens 

zijn deze modellen ingebouwd binnen toepassingen gerelateerd aan de zorg, games, en 

het bedrijfsleven. Deze toepassingen zijn ontwikkeld met behulp van JavaScript, in 

combinatie met de Vizard toolkit. Uiteindelijk zijn voor sommige toepassingen 

gebruikerstests uitgevoerd. De voorlopige resultaten van deze tests tonen aan dat 

gebruikers dankzij de ontwikkelde modellen meer betrokken raken bij de toepassingen.  

In het eerste deel van dit proefschrift wordt de mate waarin een agent betrokken 

raakt bij een andere agent, of op afstand hiervan blijft, gemodelleerd, door op een 

rekenkundige manier het (eerder informeel beschreven) I-PEFiC model te formaliseren. 

Deze maten hangen af van verschillende aspecten van de andere agent zoals ethiek 

(goed of slecht), esthetiek (mooi of lelijk), realisme (hoe realistisch of onrealistisch de 

andere agent is), gelijkheid (overeenkomsten tussen de twee agenten) en mogelijkheden 

die de andere agent biedt als hulpmiddel of obstakel voor de taakuitvoering van de 

agent. Als tweede wordt de integratie van de drie modellen van emoties behandeld. De 

in dit deel gekozen aanpak is om drie van de meer invloedrijke modellen te selecteren, 

die gemeenschappelijk hebben dat ze kunnen worden gebruikt om geloofwaardigheid 

van virtuele karakters te vergroten: CoMERG (Computational Model of Emotion 

Regulation based on Gross theory), EMA (Emotion and Adaptation) en I-PEFiC
ADM

 (I-

PEFiC uitgebreid met een module voor ‘Affective Decision Making’). Daarna focussen 

we op het modelleren van affectieve toestanden van een persoon in economische 

context. Deze economische context wordt beschouwd als een grootschalig multi-

agentsysteem bestaande uit duizenden of miljoenen andere agenten. In dit deel wordt 

beschreven hoe iemands betrokkenheid bij deze andere agenten in de vorm van 

individuele investeringsbeslissingen afhangen van een persoonlijk risicoprofiel, de mate 

van hebzucht van de persoon, en de toestand van de wereldeconomie. Ten slotte worden 

in het laatste deel van het proefschrift toepassingen van virtuele agenten die emoties 

tonen in de domeinen van de zorg, het bedrijfsleven en games gepresenteerd en 

geëvalueerd. 


