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Making Up Your Mind:
An Exploration into Analysis and Support in Individual and Social Contexts
Rob Duell

Samenvatting
Wij mensen nemen iedere dag vele beslissingen, op individuele basis of in een sociale
context. Steeds vaker laten wij ons daarbij ondersteunen door computers. Opvallend is
dat er grote verschillen kunnen bestaan in de manier waarop mensen en computers tot
beslissingen komen. Bijvoorbeeld, in tegenstelling tot computers, kunnen mensen:
- mentale druk ervaren en vermoeid raken;
- behoefte hebben aan motivatie en zelfvertrouwen;
- elkaar bewust of onbewust beïnvloeden;
- beslissen op basis van emotie en gevoel;
- empathie ontwikkelen.
Al deze menselijke eigenschappen zijn interessant omdat ze op directe of indirecte wijze
invloed kunnen hebben op onze beslissingen.
Mijn onderzoek is gericht op het modelleren van deze typisch menselijke mentale
eigenschappen, om daarmee (groepen van) mensen beter te kunnen ondersteunen
vanuit kunstmatige intelligentie. Dit vraagt om een benadering die aansluit bij onze
eigen biologische en neurologische basis, en die de mogelijkheid biedt om deze modellen
efficiënt te kunnen gebruiken in ondersteunende kunstmatige intelligentie.
Gebaseerd op kennis afkomstig uit de biologie, (sociale) psychologie en (sociale)
neurowetenschappen, worden in mijn onderzoek modellen ontwikkeld die rekening
houden met onze mentale toestanden en processen. Deze modellen worden vervolgens
gevalideerd door middel van bijvoorbeeld simulatie of wiskundige analyse, en
vergeleken met bekende patronen uit de literatuur. Ook wordt gekeken naar een
efficiënt gebruik van deze modellen. Tenslotte wordt gedemonstreerd hoe deze
modellen kunnen bijdragen aan een intelligente vorm van ondersteuning, geïnspireerd
door toepassingsgebieden gebieden zoals leiderschap en mediation
(conflictbemiddeling).
Mijn onderzoek toont aan hoe kunstmatige intelligentie inzicht kan verwerven in een
aantal relevante mentale aspecten die een rol spelen bij het functioneren van mensen.
Gebruik makend van dat inzicht kan waardevolle ondersteuning worden geboden aan
(groepen van) mensen; ondersteuning die anders alleen door mensen zelf kan worden
gegeven.
Dit verkennend onderzoek naar een intelligente vorm van ondersteuning levert een
bijdrage aan het streven naar computers die steeds beter aansluiten bij de mens (in
plaats van andersom).

