Het autonoom nemen van beslissingen wordt
over het algemeen gezien als een complex
proces dat intelligentie vereist. De verwachting is dat exacte beslistheorieën het realiseren van toekomstige generaties intelligente computersystemen een stap dichterbij
brengt. Het model waarbij een agent zich
enkel wensen tot doel stelt die niet tegenstrijdig zijn met haar intenties wordt vaak
het Belief-Desire-Intention (BDI) model genoemd. Een vraag is nu of de doelen van een
agent alleen tot stand komen op basis van
haar wensen. Of zijn er ook andere aspecten die bijdragen tot de totstandkoming van
doelen, zoals sociale concepten en emoties?
Mehdi Dastani pleit in dit artikel voor het
BDI-model en uitbreiding daarvan met verschillende concepten.
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Stel je hebt geld nodig en er zijn twee dingen die je kan doen om aan
het nodige geld te komen: werken of meespelen met de lotto. Waarop
zou je een dergelijke beslissing dan baseren? Hoe zou je die beslissing
beschrijven en welke concepten zou je gebruiken? Deze vragen zijn
niet alleen relevant voor het bestuderen van menselijke beslissingen
en het menselijke gedrag. Ze zijn ook van belang bij het bestuderen,
beschrijven, en eventueel modelleren van het gedrag en beslissingen
van andere organismen, systemen of organisaties.
Het autonoom nemen van beslissingen wordt over het algemeen gezien als een complex proces dat intelligentie vereist. De bestudering
ervan houdt onderzoekers op het gebied van de kunstmatige intelligentie in het algemeen en agent technologie in het bijzonder dan ook
al geruime tijd bezig. De verwachting is dat exacte beslistheorieën het
realiseren van toekomstige generaties intelligente computersystemen
een stap dichterbij brengt.
Net als andere deelgebieden van kunstmatige intelligentie heeft het
onderzoek naar het autonome gedrag van intelligente agenten zich laten motiveren door studies uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals de neurologie, psychologie, ﬁlosoﬁe, economie, logica en
wiskunde. Ieder van deze disciplines hanteert andere begrippen om
het gedrag en het beslisproces te beschrijven. Bijvoorbeeld, neurologen
proberen het gedrag in termen van hersenactiviteit te beschrijven, een
deel van de psychologen vindt aangeboren of aangeleerde eigenschappen relevant, terwijl andere psychologen (behavioristen) gedrag bij
voorkeur beschrijven in termen van externe stimuli en respons.
Een onderzoekstraditie die grote invloed heeft op de ontwikkeling
van autonome software agenten, is de rationele beslistheorie. In deze
traditie wordt het gedrag van een agent gezien als de reeks van beslissingen die die agent achtereenvolgens neemt. Het nemen van een
beslissing is gedeﬁnieerd als het kiezen (prefereren) van een actie uit
een verzameling beschikbare acties. Zo is het prefereren van bijvoorbeeld de actie werken (boven meespelen met de lotto) een beslissing.
De vraag is dan hoe deze preferentie beschreven kan worden en het
gebruik van welke concepten hierbij gepast is.
RATIONELE BESLISTHEORIE
Eén van de grondleggers van de rationele beslistheorie is de gerenommeerde statisticus Leonard Savage (1917-1971). Hij liet zien dat de beslissingen en het gedrag van een rationele agent gepresenteerd kunnen
worden in termen van twee numerieke agent-afhankelijke functies en
één algemene agent-onafhankelijke beslisregel. De eerste van de twee
functies betreft de waarschijnlijkheid van de mogelijke uitkomsten
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“Volgens Damasio kan de afwezigheid van emoties tot een
eindeloze afweging van acties leiden. Emoties kunnen dus ook een
belangrijke rol vervullen in het ontwerp van software agenten.“
van acties, d.w.z. hoe waarschijnlijk een agent een situatie als
de uitkomst van een actie acht. De tweede functie speciﬁceert
het nut die de mogelijke uitkomsten hebben voor een agent. De
agent-onafhankelijke beslisregel levert de actie die het verwachte nut voor de agent maximaliseert. Een agent is dan rationeel
als zijn (geprefereerde) gekozen acties volgens deze beslisregel
bepaald worden. Merk op dat een agent een willekeurige actie
kan prefereren, maar als de geprefereerde actie niet het maximale verwachte nut oplevert, is de beslissing niet rationeel volgens
de theorie van Savage. Hiermee kan aldus een onderscheid gemaakt worden tussen rationele agenten en irrationele agenten.
De rationele beslistheorie van Savage kan aan de hand van een
voorbeeld geïllustreerd worden. In het bovengenoemde scenario
beschouwen we alleen twee mogelijke uitkomsten: rijk en arm.
De waarschijnlijkheidsfunctie van een agent kan bijvoorbeeld de
getallen 0.9 en 0.1 toekennen aan respectievelijk de toestanden
rijk en arm als gevolgen van de actie werken (de agent denkt dat
werken geld opbrengt) en de getallen 0.2 en 0.8 aan dezelfde toestanden als gevolg van de actie meespelen met de lotto (de agent
denkt dus niet dat het meespelen met de lotto lucratief is). De
nutsfunctie kan dan getal 5 toekennen aan de toestand rijk en
getal 1 aan de toestand arm. In dat geval vindt de agent rijk-zijn
vijf keer zo belangrijk als arm-zijn. De actie werken kan dus met
de waarschijnlijkheid 0.9 het nut 5 (de toestand rijk) en met de
waarschijnlijkheid 0.1 het nut 1 opleveren. Het verwachte nut
van deze actie is daarom (0.9 * 5) + (0.1 *1) = 4.6 en het verwachte nut van de actie meespelen met de lotto is (0.2 * 5) + (0.8
* 1) = 1.8 . De beslisregel schrijft voor dat de geprefereerde actie
het maximaal verwachte nut moet opleveren, hetgeen voor dit
voorbeeld betekent dat de actie werken geprefereerd zou moeten
worden.
KWALITATIEVE BESLISTHEORIE
Een punt van kritiek dat van toepassing is op deze beslistheorie
is dat het ondoenlijk en onrealistisch zou zijn om voor concrete
agenten deze numerieke waarschijnlijkheids- en nutsfuncties
te bepalen. Als reactie hierop zijn er verschillende kwalitatieve
versies van beslistheorie geformuleerd, onder andere door computerwetenschappers als Judea Pearl en Craig Boutilier. Kwalitatieve beslistheorie onderscheidt zich doordat de twee numerieke functies worden vervangen door een aantal mentalistische
concepten die afkomstig zijn uit folk psychology, een stroming
waarbij er vanuit wordt gegaan dat het gedrag van mensen uit-

gelegd en voorspeld kan worden in termen van alledaagse concepten als geloof, wens, angst, en pijn. In de kwalitatieve beslistheorie wordt de waarschijnlijkheidsfunctie vervangen door
geloofstoestanden, en de nutsfunctie door wenstoestanden. De
beslissingen van een rationele agent worden beschreven in termen van haar mentale toestand als vastgelegd door haar geloof
en haar wensen. In dit raamwerk wordt er verondersteld dat een
agent op basis van haar geloof en wensen haar doelen vaststelt
alvorens zij een reeks acties, een plan, genereert om de vastgestelde doelen te bereiken.
In ons voorbeeld heeft de agent de wens om rijk te worden.
Stel dat de agent ook gelooft dat zij rijk kan worden, omdat zij
bijvoorbeeld de actie werken tot haar beschikking heeft. In dat
geval kan de agent de wens rijk te worden tot doel stellen en vervolgens een plan vormen om dit doel te bereiken, bijvoorbeeld
door de actie werken te kiezen. Stel nu dat de agent niet in de
positie is te werken maar alleen mee kan spelen in de lotto. Dan
heeft de agent de wens rijk te worden zonder dat zij gelooft dat
zij rijk kan worden. Zij gelooft tenslotte niet dat meespelen in de
lotto tot grote rijkdom leidt. Merk op dat de agent in beide gevallen rijkdom als doel kan hebben. In het eerste geval gelooft zij dat
zij haar doel kan bereiken terwijl dat in het tweede geval niet zo
is. Toch zou je het gedrag van de agent in het eerste geval realistischer kunnen noemen, omdat zij dan alleen doelen heeft die zij
gelooft te kunnen realiseren. Om dit onderscheid in het beslisof gedragmodel van een agent te integreren wordt het concept
agent type geïntroduceerd. Een realistische agent heeft alleen
doelen die zij gelooft te kunnen realiseren terwijl een wishful
thinking agent doelen kan hebben waarvan zij niet gelooft ze te
kunnen bereiken. Het is belangrijk dit onderscheid niet te verwarren met dat tussen rationele en niet rationele agenten dat
ten grondslag ligt aan het model van Savage. Het gaat hier immers niet om het maximale verwachte nut van de acties.
De kwalitatieve versies van de beslistheorie zijn voornamelijk populair onder logici omdat mentale concepten als geloof en
wens zich goed lenen tot formalisatie. De logische theorieën die
cognitieve concepten zoals geloof en wens formaliseren stellen
je in staat de logische consequenties van een bepaalde geloven
en wensen af te leiden. Stel bijvoorbeeld dat je gelooft dat je familie rijk is en dat je zelf rijk bent als je een rijke familie hebt. Uit
deze twee geloofsuitingen kun je, volgens de meeste gangbare
theorieën over geloof, aﬂeiden dat je gelooft dat je rijk bent. Een
centraal thema is dan de interactie die tussen de verschillende
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“Stel dat je wenst naar de tandarts te gaan en dat je
bovendien gelooft dat als je naar de tandarts gaat, je ook pijn
zult hebben. Is het dan ook zo dat je wenst pijn te hebben? “
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