VU Research Portal

Helping People by Understanding Them
Both, F.

2012

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Both, F. (2012). Helping People by Understanding Them: Ambient Agents Supporting Task Execution and
Depression Treatment.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. Jan. 2021

Samenvatting
Mensen helpen door hen te begrijpen
Agenten in de omgeving die taakuitvoering en depressiebehandeling ondersteunen.
In het vakgebied Ambient Intelligence worden elektronische omgevingen beschreven die
gevoelig zijn voor en reageren op de aanwezigheid van mensen. Deze systemen worden
onzichtbaar in de omgeving van mensen gebouwd en zijn bedoeld om het leven
makkelijker te maken. Dit kan zijn in de vorm van muren die verkleuren naar aanleiding
van jouw stemming of boodschappen die automatisch besteld worden zodra ze op dreigen
te raken. Andere voorbeelden zijn systemen die ouderen helpen langer in hun eigen te
wonen door hun gezondheid in de gaten te houden, en een auto die pas start als de
bestuurder niet onder invloed is. In dit proefschrift worden twee soorten systemen
besproken: een computergestuurde behandeling tegen depressie en een systeem dat mensen
ondersteunt die een complexe taak uitvoeren.
Zo’n Ambient Intelligent systeem is slim: het weet wie er in de kamer is, wat de
persoon doet en wat zijn/haar voorkeuren zijn. Het systeem past zich aan de persoon aan
en zet zo de gebruiker in het middelpunt, niet de technologie. Om gepersonaliseerde en
intuïtieve diensten te kunnen bieden is het belangrijk als het systeem weet hoe een mens in
elkaar zit. Dit kan door via sensoren informatie te verzamelen en die te verwerken met
behulp van kennis over de mens.
De systemen beschreven in dit proefschrift zijn agentgebaseerd. Dat betekent dat het
autonome software programma’s zijn die reageren op en communiceren met de omgeving
om zijn doelen te bereiken. Via interactie met de gebruiker krijgt de agent meer kennis
waar hij over kan redeneren. Dat maakt dat hij bewust is van de mens. Theorieën uit de
psychologie, cognitieve en biomedische wetenschappen zijn vertaald naar formele
modellen zodat ze gebruikt kunnen worden in een Ambient Intelligent agent. Bijvoorbeeld
als virtueel patiënt die een behandeling tegen depressie ondergaat. Dit soort virtuele
mensen kunnen gebruikt worden om gedrag van mensen te voorspellen in bepaalde
situaties en zo advies te kunnen geven om ongewenste situaties te voorkomen. Virtuele
mensen kunnen ook gebruikt worden om gedrag te bestuderen zonder daar echte mensen
voor te hoeven gebruiken - bij nieuwe therapieën tegen depressie bijvoorbeeld.
Verschillende modellen kunnen in een systeem gecombineerd worden om het systeem
bewust te maken van de gebruiker en gepersonaliseerde ondersteuning te kunnen bieden.
Dit proefschrift onderzoekt Ambient Intelligent agenten in twee domeinen: stemming
en depressie en taakuitvoering. Taakuitvoering gaat over ingewikkelde taken in
veeleisende werkomgevingen. Mensen die deze taken uitvoeren worden beïnvloed door
hun mentale toestand. Een mens-bewust system kan de juiste ondersteuning bieden door
niet alleen de taakuitvoering, maar ook de toestand van de mens in de gaten te houden. In
het andere domein, stemming en depressie, wordt de stemming van een depressief persoon
in de gaten gehouden met als uiteindelijke doel om de depressie te verminderen. Ook in dit
systeem wordt kennis over depressie, de behandeling en de persoon die de behandeling
krijgt gecombineerd om ondersteuning en advies te geven.

