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Samenvatting 
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Een systeem dat in staat is om flexibele autonome acties te ondernemen in een 
dynamische, onvoorspelbare en open omgeving wordt aangeduid als een agent.  
Agenttechnologie heeft een grote impact op alle delen van de samenleving. 
Agenttechnologie wordt bijvoorbeeld toegepast binnen het gebied van de ambient 
intelligence, dat vandaag de dag is uitgegroeid tot een van de meest dynamische, 
veeleisende en opwindende domeinen van computationele wetenschappen. Het ambient 
intelligence domein, gericht op ubiquitous computing omgevingen met de focus op het 
verstrekken van onzichtbare ondersteuning van de mens, kan een belangrijke rol spelen 
in toekomstige ontwikkelingen. 
 
Het doel van dit proefschrift is om een bijdrage te leveren aan het ambient intelligence 
domein door ambient agents te ontwikkelen die bewust kunnen worden gemaakt van 
verschillende kenmerken en mentale processen en toestanden van de mens. Met behulp 
van deze kennis kunnen ambient agents mensen op een zeer persoonlijke en specifieke 
manier ondersteunen, bijvoorbeeld om ze te helpen bij het nemen van beslissingen. In 
dit proefschrift worden drie menselijke aspecten behandeld, namelijk adaptiviteit, 
emoties en rationaliteit. Om tot zulke ambient agents te komen, zijn modellen van deze 
menselijke processen ontwikkeld en in ambient agents geïntegreerd. Deze modellen zijn 
gebaseerd op erkende theorieën in verschillende disciplines, zoals biologie, neurologie, 
psychologie en sociologie. Een belangrijk doel van dit proefschrift is het bepalen van 
manieren waarop zulke modellen van menselijke processen kunnen worden ontwikkeld, 
en om maatstaven te ontwikkelen waarmee zij kunnen worden geëvalueerd. Voor dit 
doel is allereerst een verscheidenheid van aanpakken onderzocht om ambient agents te 
ontwerpen die bewust zijn van cognitieve en affectieve menselijke toestanden. De 
modellen die zijn beschreven en geanalyseerd in dit proefschrift laten zien dat ambient 
agents inderdaad bewust kunnen worden gemaakt van verschillende karakteristieken 
van mensen en hun omgeving. In het bijzonder zijn drie niveaus onderzocht: het 
cognitieve niveau, het neurologische niveau, en het niveau van de interactie tussen mens 
en omgeving. Voor het cognitieve niveau is aangetoond hoe overtuigingen, verlangens, 
intenties, emotionele toestanden, en visuele aandacht kunnen worden gemodelleerd. 
Voor het neurologische niveau zijn modellen ontwikkeld voor mirroring, inverse 
mirroring, en verkeerde toekenning van eigen gegenereerde acties (b.v., fysiek of 
verbaal) aan andere agenten. Voor wat betreft de interactie tussen mens en omgeving is 
het ecologische domein aangepakt, hetgeen de achtergrond vormde voor het modelleren 
van een ambient agent die kan redeneren over omgevingsdynamiek. Ten tweede is, om 
maatstaven te introduceren waarmee de ‘menselijkheid’ van de voorgestelde modellen 
kan worden bepaald, een niet triviale vraag aangepakt, namelijk of de agent zich 
rationeel gedraagt in een veranderende omgeving of niet. Voor dit doeleinde zijn in dit 
proefschrift twee maatstaven voor rationaliteit geïntroduceerd, die nuttig blijken om het 
gedrag van het voorgestelde model te evalueren. 


