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2. Inleiding 
 
Dit document is een plan van aanpak voor het vervullen van de 
afstudeeropdracht, in het kader van de masteropleiding Technische Informatica 
bij de Open Universiteit Nederland. 
 
Het afstuderen vindt plaats bij de Universiteit Utrecht, bij de Intelligent Systems 
Group (ISG) van het Institute of Informatics and Computational Science. Deze 
onderzoeksgroep, onder leiding van prof. dr. Meyer, houdt zich onder andere 
bezig met (multi-) agenttechnologie. 
 
Een van de onderzoeksprogramma’s van de ISG betreft het ontwikkelen van een 
specificatie- en programmeertaal voor het ontwikkelen van intelligent agents, 
genaamd An Abstract Agent Programming Language (3APL). De voorgestelde 
afstudeeropdracht is ingekaderd in dit onderzoeksprogramma, en betreft het 
modelleren van onzekerheid in 3APL. 
 
In deze afstudeeropdracht onderzoek ik de mogelijkheden om de eerder 
genoemde programmeertaal 3APL uit te breiden met onzekerheid. Hiertoe wordt 
op basis van een literatuurstudie het onderliggende logisch model van 3APL 
aangepast, zodat ook met onzekere beliefs geredeneerd kan worden. De 
deliberation loop van 3APL wordt aangepast om op basis van onzekere beliefs 
practical reasoning rules te selecteren. 
 
Dit voorstel bevat de volgende onderdelen: 
- een omschrijving van de context van de opdracht; 
- een nadere uitwerking van de afstudeeropdracht; 
- een opdeling van deze opdracht in deelopdrachten; 
- de voorlopige planning van de opdracht; 
- de samenstelling en gegevens van de afstudeercommissie; 
- een (geannoteerde) literatuurlijst 
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3. De context van de opdracht 
 
3.1 INTELLIGENT AGENTS 
 
Een intelligent agent is een metafoor die gebruikt wordt om een bepaalde 
manier van programmeren te beschrijven, waarbij het programma wordt gezien 
als een entiteit met mentale toestanden (states), bestaande uit kennis c.q. 
overtuigingen (beliefs, wat weet een agent), doelen (goals, wat wil een agent 
bereiken), en intenties (intentions, welke beslissingen neemt de agent om het 
doel te bereiken). Intelligent agents zijn pro-actief (doelgericht) en reactief 
(reageren op veranderingen in de omgeving) en hebben reflectieve 
mogelijkheden, wat wil zeggen dat ze het resultaat van hun acties kunnen 
monitoren (Hindriks e.a., 1999). 
 
3.2 SPECIFICATIE VAN AGENTS 
 
Intelligente agents worden in de literatuur over het algemeen gespecificeerd met 
behulp van epistemische en dynamische logica. Een in de literatuur gangbaar 
model is het BDICTL-model, een specificatie van  agents door middel van beliefs, 
goals (in de literatuur vaak desires genoemd) en intentions (zie bijvoorbeeld 
Rao en Georgeff, 1991). 
 
Rao en Georgeff (1991) beschrijft het CTL-model als een boom met 
vertakkingen (een time-tree), waarbij iedere vertakking een mogelijke wereld in 
de toekomst representeert. Iedere gebeurtenis zorgt ervoor dat je in een bepaalde 
situatie belandt; in termen van dit model: een stukje lager in de boom komt. Een 
vertakking in de boom staat model voor het maken van keuzes door de agent. 
Dit temporele model wordt uitgebreid met structuren uit de kennislogica, 
namelijk beliefs, desires en intentions.  
 
Verschillende onderzoekers hebben dit model geformaliseerd in een of andere 
vorm van modale logica, zoals bijvoorbeeld het KARO-model of een door Rao 
en Georgeff ontwikkelde BDI-logica. 
 
3.3 PROGRAMMEREN VAN AGENTS 
 
Er zijn verschillende programmeertalen ontwikkeld om – uitgaande van het door 
die taal gebruikte logisch model – applicaties te kunnen programmeren waarbij 
het concept van intelligente agents gebruikt wordt. Bekende voorbeelden zijn 
bijvoorbeeld AgentSpeak(L) van Rao, GOLOG van Levesque e.a.,  en dus 
3APL. 
 
3APL is op de Universiteit Utrecht ontwikkeld door de Intelligent Systems 
Group, met als doel de kloof tussen specificatie van agents en hun 
implementatie te dichten. Een aantal belangrijke componenten en aspecten van 
deze programmeertaal zijn hieronder schematisch weergegeven en worden 
verderop nader toegelicht.  
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Component Modelleert BDI-equivalent 
Belief base Wat weet een agent? Beliefs 
Basic actions Wat kan een agent? - 
Goal base Wat wil een agent? Desires 
Practical reasoning rules Aanpassingen van goals. - 
Deliberation cycle Hoe wordt dit bereikt? Commitment strategieën 
 
De formele definities van de verschillende componenten zijn opgenomen in 
bijvoorbeeld Hindriks e.a. (1999). In het kader van dit afstudeervoorstel volsta 
ik met het geven van voorbeelden uit de blokkenwereld om een en ander 
duidelijk te maken. Mijn commentaar staat tussen – in C en JAVA gebruikelijke 
– commentaartekens. 
 
3.3.1 BELIEF BASE 
De belief base van een agent bestaat uit een set predikaatlogische formules 
(feiten en regels in Prolog) die gezamenlijk modelleren wat de agent weet (of 
denkt te weten) over de buitenwereld. Enkele voorbeelden uit de blokkenwereld 
zijn: 
 
on(A, B);  /* op A staat B */ 
on(B, C);  /* op B staat C */ 
clear(C);  /* er staat niets op C */ 
 
3.3.2 BASIC ACTIONS 
 
Een basic action verandert de belief base van de agent. Een basic action is 
gespecificeerd in de vorm van pre-condition action-name(action-parameter) 
post-condition, zoals bijvoorbeeld: 
 
{on(A, B)} move(B, Table) {clear(A)}. 
  
/* als B op A staat, verplaats B dan naar de tafel. Als 
gevolg hiervan, staat er niets op A */ 
 
3.3.3 GOAL BASE 
 
3APL onderscheidt basic goals, test goals, en achievement goals. Deze kunnen 
samengevoegd worden met composition operatoren. Een basic goal is een door 
de agent uitvoerbare basic action, zoals move(A, B). Een test goal maakt een 
evaluatie van een onderdeel van de belief base mogelijk: bijvoorbeeld on(A, B)? 
Een achievement goal is vergelijkbaar met een procedureaanroep in een 
logische programmeertaal. 
 
In de versie van 3APL die gebruikt wordt ten behoeve van dit onderzoek, zijn 
goals procedureel van aard, en dus niet declaratief. Declaratieve goals zijn pas 
in een latere versie van 3APL toegevoegd1. In de gebruikte versie van 3APL kan 
een goal opgevat worden als een plan. 
 

                                                           
1 Zie Dastani e.a. (2003a). 

 5



3.3.4 PRACTICAL REASONING RULES 
 
Een practical reasoning rule reviseert een goal, en heeft de vorm Goal ← 
voorwaarde | Nieuwe Goal. Voorbeelden hiervan zijn: 
 
(recursie): Lopen ← ¬muur | doe_stap; Lopen 
(revisie): Bus; Trein ← staking | Taxi; Trein 
(reactief): ← honger | Eten 
(removal): Eten ← ¬honger | 
 
die het volgende tot gevolg hebben: 
 
- de agent doet een stap, totdat de voorwaarde ‘muur’ waar wordt; 
- de agent neemt de bus en daarna de trein, maar als er een staking is neemt 

deze een taxi en daarna de trein; 
- de agent gaat eten als hij honger krijgt; 
- de agent stopt met eten wanneer hij geen honger meer heeft. 
 
3.3.5 DELIBERATION CYCLE 
 
De deliberation cycle in een agent is het mechanisme wat verantwoordelijk is 
voor het omgaan met data, in het geval van 3APL dus de beliefs, de goals, de 
practical reasoning rules en de basic actions. In de huidige versie van 3APL is 
de deliberation cycle ‘voorgeprogrammeerd’ in de interpreter: de interpreter 
zoekt naar toepasbare practical reasoning rules (rekening houdend met de 
huidige beliefs en goals van de agent), selecteert een van de rules en voert deze 
uit, waarna de belief base en goal base aangepast worden. Deze cyclus gaat door 
totdat de goal base leeg is, en de gestelde doelen dus bereikt zijn. 
 
Recente artikelen (Dastani 2003a; Dastani 2003b) suggereren een aanpak, 
waarbij de deliberation cycle onafhankelijk van de interpreter geprogrammeerd 
wordt, waarbij deze volgorde dus niet vaststaat. 
 
3.4 VERSIE VAN 3APL 
 
In dit onderzoek maken we gebruik van de versie van 3APL zoals beschreven in 
Hindriks e.a. (1999), dus de versie waarbij goals procedureel zijn. De reden 
hiervoor is, dat het onderzoek alleen op de belief base en de deliberation cycle 
betrekking heeft, waardoor deze versie volstaat.  
Het is daarom niet zinvol om een uitgebreidere variant als basis te gebruiken, 
temeer omdat dit onnodig extra complexiteit introduceert in het onderzoek. 
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3.5 EEN VOORBEELDPROGRAMMA 
 
Onderstaand voorbeeldprogramma is overgenomen van de 3APL website2 (mijn 
commentaar tussen /* en */): 
 
PROGRAM "patrol_agent.3apl"  
 
/* de basic actions van deze agent, in de vorm {pre-conditie}, actie, {post-
conditie} */ 
CAPABILITIES:  
{ at_east(self) }  WalkWest()   { NOT at_east(self) , at_west(self) } ,  
{ at_west(self)  }  WalkEast()  { at_east(self) , NOT at_west(self) }  
 
/* de belief base: welke kennis heeft de agent */ 
BELIEFBASE:  
at_west(self)  
 
/* de goal base, in dit programma bestaande uit één goal: patrol */ 
GOALBASE:  
patrol()  
 
/* de practical reasoning rules: welke basic actions kunnen geselecteerd worden, 
in de vorm oud doel ← voorwaarde | actie; nieuw doel */ 
RULEBASE:  
patrol()  ← at_east(self)  | WalkWest() ; patrol() ,  
patrol()  ← at_west(self) | WalkEast() ; patrol() . 
 
Deze agent zal dus ‘patrouilleren’ tussen twee locaties. 
 
3.6 BEPERKINGEN EN TEKORTKOMINGEN  VAN 3APL 
 
Uit onderzoek met betrekking tot het gebruik van 3APL als programmeertaal 
voor robots (Verbeek, 2003) bleek, dat beliefs niet altijd gerechtvaardigd zijn. 
Immers, een agent kan op basis van onjuiste of onvolledige sensorische 
informatie een verkeerd beeld van de werkelijkheid hebben. Ook is het effect 
van het uitvoeren van een bepaalde actie in de werkelijkheid niet 
deterministisch: het programma kan wel een opdracht ‘ga naar links’ geven, 
maar als de robot toevallig net een storing te verwerken heeft, zal er van deze 
opdracht weinig terechtkomen. 
 
Aangezien onzekerheid over de (mate van) juistheid van bepaalde beliefs en 
over de effecten van bepaalde acties inherent zijn aan het functioneren van een 
agent in de praktijk, is het uitbreiden van 3APL gewenst. 3APL zou om moeten 
kunnen gaan met onzekere beliefs, en de deliberation cycle zou uitgebreid 
moeten worden om op basis van onzekere kennis beslissingen te kunnen nemen. 
 
3.7 REDENEREN MET ONZEKERHEID 
 
In de propositielogica is een gegeven hetzij waar, hetzij niet waar. Het 
onderzoeksgebied redeneren met onzekerheid vervangt deze objectieve 
benadering door een subjectieve benadering, namelijk het geloof in een 
bepaalde hypothese. Tussen de boolese waarheidswaarden 0 (onwaar) en 1 
(waar) wordt een continue schaal ingevoegd, die aangeeft wat het geloof in, of 
                                                           
2 http://www.cs.uu.nl/3apl/ 
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de waarschijnlijkheid van, een bepaalde hypothese is. De waarschijnlijkheid van 
hypothese H wordt genoteerd als P(H), waarbij P(H) = 0 wil zeggen, dat H 
onmogelijk is, en P(H) = 1 wil zeggen, dat H zeker is. Een waarde tussen 0 en 1 
wil zeggen, dat H onzeker is, en P(H) representeert dan de waarschijnlijkheid 
van H. 
 
De semantiek van onzekerheid wordt gemodelleerd in termen van bereikbare 
werelden3. Bereikbare werelden van het werpen met een dobbelsteen zijn 
bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5 en 6. De waarschijnlijkheidsleer kent aan iedere 
mogelijke wereld ω een waarde µ(ω) toe, zijnde de mate van waarschijnlijkheid 
dat deze mogelijke wereld de werkelijke toestand op een bepaald moment 
representeert. De waarschijnlijkheid van een hypothese H (bijvoorbeeld H = 
’het resultaat is even’) is gedefinieerd als de som van alle waarden µ van de 
mogelijke werelden waarin H waar is, in ons voorbeeld dus Σ µ(X = 2), µ(X = 
4), µ(X = 6). 
 
Door observaties kunnen we aanwijzingen verkrijgen met betrekking tot de 
bereikbare werelden. In een systeem dat diagnoses stelt met betrekking tot 
ziektebeelden kunnen we door middel van onderzoeken, testen en observaties 
aanwijzingen krijgen die een bepaald ziektebeeld meer of minder waarschijnlijk 
maken. We noteren de waarschijnlijkheid van hypothese H, gegeven aanwijzing 
E, als P(H|E). Stel dat we in het dobbelsteenvoorbeeld de informatie ontvangen, 
dat het getal groter is dan drie, dan zijn ω = {1, 2, 3} geen bereikbare werelden 
meer. De waarde µ(ω) wordt onder invloed van aanwijzing E aangepast, en 
dientengevolge verandert ook de waarschijnlijkheid P(H|E). 
 
Uitgaande van deze uitgangspunten voor het redeneren met onzekerheid zijn er 
verschillende methoden ontwikkeld om dit model toe te kunnen passen in 
systemen in de praktijk. Het Certainty Factor model vindt zijn oorsprong in het 
bekende expertsysteem MYCIN. Bayesiaanse netwerken modelleren de causale 
verbanden tussen verschillende hypothesen en aanwijzingen; het Dempster-
Shafer model legt de nadruk op sets van hypothesen en Partially Observable 
Markov Decision Processes gaan uit van states en actions.4 
 
3.7.1 CERTAINTY FACTOR MODEL 
 
Het Certainty Factor model is ontwikkeld door Buchanan en Shortliffe in het 
kader van het MYCIN-project (Buchanan en Shortliffe, 1984), een 
expertsysteem voor het diagnosticeren van bacteriële infecties. De 
ontwikkelaars stelden regels op aan de hand van de informatie die door de 
experts werd aangeleverd. Zij stuitten op het probleem, dat een stelling als ‘het 
aanwezig zijn van buikpijn is misschien een gevolg van griep’, vertaald als 
P(griep|buikpijn) = 0.2, als ongewenste bijwerking had, dat dan tevens gold dat 
P(geen griep|buikpijn) = 0.8, met andere woorden, als de patiënt buikpijn had, 
was dat een aanwijzing dat de patiënt geen griep had. Buchanan en Shortliffe 
concludeerden hieruit, dat de experts geen waarschijnlijkheidswaarden afgaven, 
maar dat hun geloof in een bepaalde hypothese toe- of afnam met bepaalde 
aanwijzingen. Zij modelleerden dit als measurements of belief en disbelief, 
gedefinieerd als de relatieve toename respectievelijk relatieve afname van het 

                                                           
3 In het CTL-model betekent bereikbaar iets anders, namelijk dat er een 
pad bestaat in de timetree. 
4 Een uitgebreidere inleiding is te vinden in mijn capita selecta werkstuk 
over onzekerheid. 

 8



 Opzet Afstudeeropdracht Johan Kwisthout 
 
 
 
 
 

vertrouwen in een bepaalde hypothese. Deze measurements werden omgezet in 
één certainty factor, een getal in het bereik [-1..1]. 
 
Het Certainty Factor model kent productieregels om de certainty factor van 
bijvoorbeeld een seriële combinatie, conjunctie, disjunctie of parallelle 
combinatie van regels te bepalen. 
 
Een van de zwakke punten in het CF-model is, dat – omdat er gerekend wordt 
met relatieve waarden – de hypothese met de hoogste CF niet noodzakelijk ook 
het meest plausibel is. 
 
3.7.2 BAYESIAANSE NETWERKEN 
 
Een Bayesiaans netwerk is een causaal netwerk van hypothesen en 
aanwijzingen. Het netwerk bestaat uit lokaal onafhankelijke componenten, 
waardoor niet alle aanwijzingen relevant zijn voor alle hypothesen (in een 
netwerk dat ziektebeelden diagnosticeert heeft een pijnlijke enkel geen invloed 
op de waarschijnlijkheid van griep). Voor alle relevante hypothesen en 
aanwijzingen worden conditionele waarschijnlijkheden afgeleid in de vorm 
P(H|E1, E2, …, En).  
 
Inferentie in het netwerk kan plaats vinden op grond van causale en 
diagnostische aanwijzingen. Bij een causale aanwijzing willen we bijvoorbeeld 
op grond van de conclusie griep de waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van 
buikpijn bepalen, bij een diagnostische aanwijzing willen we, gegeven de 
aanwezigheid van buikpijn, de waarschijnlijkheid van griep bepalen. Deze 
inferentie is lokaal georganiseerd: iedere knoop in het netwerk weet welke 
informatie hij van andere knopen nodig heeft om de eigen waarschijnlijkheid te 
bepalen. Met behulp van message passing wordt informatie tussen de knopen 
uitgewisseld. 
 
3.7.3 DEMPSTER-SHAFER THEORIE 
 
De theorie van Dempster (1967) en Shafer (1976) kan beschouwd worden als 
een generalisatie van de in paragraaf 3.7 geïntroduceerde 
waarschijnlijkheidsleer. Opmerkelijk in deze theorie is, dat er een onderscheid 
gemaakt kan worden tussen onzekere en onbekende informatie. De Dempster-
Shafer theorie kent waarschijnlijkheidswaarden toe aan sets van hypothesen. 
Stel dat bijvoorbeeld de totale verzameling hypothesen Ω bestaat uit {griep, 
verkoudheid, bronchitis, longontsteking}, dan kan een aanwijzing bijvoorbeeld 
als gevolg hebben dat we een waarschijnlijkheid van 0.4 toekennen aan de set X 
= {verkoudheid, bronchitis} (en daarmee 0.6 aan de volledige verzameling Ω). 
 
Met deze waarschijnlijkheidstoekenning m(X) wordt een belief function Bel(X) 
en een plausibility function Pl(X) geassocieerd. Bel(X) is de optelling van alle 
m(Y) voor Y ⊆ X, voor Pl(X) geldt dat dit de optelling is van alle m(Y) voor X 
∩ Y ≠ ∅. Informeel kan [Bel(X), Pl(X)] dus beschouwd worden als een onder- 
en bovengrens van het ‘werkelijke vertrouwen’ in X. 
 
Dempster’s combinatieregel geeft een functie om uit twee aanwijzingen E1 en 
E2 en hun bijbehorende waarschijnlijkheidstoekenningen een gecombineerde 
toekenning te bepalen.  
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3.7.4 PARTIALLY OBSERVABLE MARKOV DECISION PROCESSES (POMDPS) 
 
Indien een agent beslissingen moet nemen over te initiëren acties, speelt zowel 
het resultaat van die acties op korte termijn, als op langere termijn een rol. Een 
manier om dit te modelleren is met Markov decision processes (MDPs). Een 
MDP bestaat uit een set states, een set actions, de effecten van de actions en de 
onmiddellijke waarde van de actions. Transities tussen verschillende states 
kunnen probabilistisch zijn, wat wil zeggen dat je kunt modelleren dat je bij 
actie A in 60 procent van de gevallen van state s1 naar s2 komt, en in 40 procent 
naar s3. Een oplossing voor een MDP, een policy, heeft een bepaalde eindige 
horizonlengte: de oplossing ‘kijkt’ maar een aantal stappen vooruit. Een MDP 
gaat er van uit, dat het effect van iedere actie alleen af hangt van de huidige state 
(en dus niet van vorige states). 
 
Partially observable Markov decision processes (POMDPs) zijn MDPs waarbij 
de huidige state niet noodzakelijk volledig bekend is bij de agent. De agent 
hanteert daarentegen een observatiemodel, waarbij waarschijnlijkheden worden 
toegekend aan de mogelijke states waarin de agent zich momenteel bevindt. 
Deze waarschijnlijkheden worden aangepast, wanneer de agent een transitie van 
s1 naar s2 maakt. 
 
In onderstaand voorbeeld, met twee mogelijke states (waarbij de 
waarschijnlijkheid dat de agent zich in s1 bevindt, gelijk is aan p, en de 
waarschijnlijkheid dat de agent in state s2 is, gelijk is aan 1 – p), representeert 
de gele stip de initiële waarschijnlijkheid van de states. Bij zowel actie A1 als 
A2 zijn drie mogelijke waarnemingen: z1, z2 en z3. Ieder van deze 
waarnemingen specificeert een nieuwe waarschijnlijkheidsverdeling van de 
states. De pijlen geven transities aan tussen verschillende states. 
 

Een POMDP met twee states, twee acties met ieder drie waarnemingen.5

 10

                                                           
5 Van de website 
http://www.cs.brown.edu/research/ai/pomdp/index.html 
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4. Plan van aanpak van de afstudeeropdracht 
 
Het vakgebied Redeneren met onzekerheid heeft nauwe banden met de 
ontwikkeling van expertsystemen en met game theory. In relatie tot intelligent 
agents is onzekerheid nog een onontgonnen gebied: zowel op het gebied van 
specificatie als op programmatuur is er weinig tot geen onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheid om onzekerheid te modelleren. 
 
De genoemde methoden (Certainty Factors, Bayesiaanse netwerken, Dempster-
Shafer theorie, en POMDPs) hebben allen hun voor- en nadelen. De eerste drie 
hebben betrekking op onzekere beliefs en de aanpassing daarvan op grond van 
nieuwe informatie, de laatste heeft betrekking op de effecten van acties op de 
waarschijnlijkheid van de state waarin de agent zich bevindt. Een korte 
opsomming van enkele voor- en nadelen met betrekking tot de 
afstudeeropdracht: 
 
Methode Positief Negatief 
Certainty Factors - niet meer onzekere 

relaties bepalen dan 
noodzakelijk 

- computationeel 
eenvoudig 

- meet toename van 
vertrouwen in een 
hypothese, niet 
waarschijnlijkheid 

- niet formeel 
onderbouwd 

Bayesiaanse Netwerken - causale en 
diagnostische 
inferentie mogelijk 

- veel onzekere relaties 
moeten bepaald 
worden 

Dempster-Shafer - onderscheid 
onbekend/onzeker 

- formeel redelijk 
onderbouwd 

- combinatorische 
explosie van 
berekeningen 

 
POMDPs - gericht op 

resultaten van 
acties van agents 

- aantal mogelijke states 
en hun waarschijnlijk-
heidswaarden erg groot

 
4.1 STAPPENPLAN 
 
In de eerste fase van het onderzoek zal de vraag centraal staan, welke 
methode(n) geschikt is (zijn) om in de 3APL-omgeving te gebruiken. Hiertoe 
wordt een casusmodel ontwikkeld waarmee we de verschillende methoden 
kunnen benchmarken. Beoordeelpunten zijn dan bijvoorbeeld: 
 
- inpasbaarheid in het BDICTL-model; 
- hoeveel, c.q. welke gegevens heeft de methode nodig; 
- computationele aspecten (geheugen, rekenkracht); 
- hoeveelheid noodzakelijke aanpassingen; 
- performance van het model. 
 
Op basis van deze benchmark zal er een methode (of meerdere methoden, of een 
combinatie van methoden) gekozen worden, die vervolgens – eventueel na 
nader literatuuronderzoek – geïmplementeerd kan worden in de specificatie van 
3APL. In eerste instantie modelleren we dit in de belief base, de basic actions en 
de goals. 
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Hierbij zal een item in de belief base, bijvoorbeeld on(A, B), aangepast moeten 
worden om een mate van waarschijnlijkheid van on(A, B) weer te kunnen geven. 
De basic actions moeten een onzeker resultaat kunnen representeren, omdat 
zowel de pre- als de post-condities een mate van waarschijnlijkheid hebben. Een 
test-goal als on(A, B)? krijgt in een onzekere situatie natuurlijk ook een andere 
betekenis, net zoals de practical reasoning rules. 
 
Vervolgens modelleren we onzekerheid in de deliberation cycle, om op basis 
van onzekere kennis beslissingen te kunnen nemen. De beliefs van de agent zijn 
immers onzeker. 
 
Als laatste wordt er een prototype ontworpen, geïmplementeerd in Prolog en 
getest om de aanpassingen te kunnen demonstreren, en de gekozen aanpak te 
valideren. 
 
4.2 DEELOPDRACHTEN IN HET ONDERZOEK 
 
Het onderzoek kan als volgt opgesplitst worden in deelopdrachten: 
 

a) Onderzoek verschillende mogelijke uitbreidingen op het logisch model 
van 3APL met de in de voorbereiding genoemde methoden. 

b) Ontwikkel een benchmark om deze verschillende uitbreidingen met 
elkaar te kunnen vergelijken, en onderzoek de consequenties van 
implementatie van deze uitbreidingen. 

c) Modelleer onzekerheid in de believe base, de actions en states van 
3APL. 

d) Pas de delibaration loop (het selecteren van acties die tot het doel 
moeten leiden) aan. 

e) Implementeer de wijzigingen in 3APL. 
f) Test de wijzigingen en itereer zonodig stap c) tot en met f). 
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4.3 VOORLOPIGE PLANNING 
 
De planning is gebaseerd op 20 uur tijdsbesteding per week, waarvan 1 dag 
fulltime op het instituut. Totale tijdsbestedingvoor het afstudeeronderzoek is 
700 uur. 
 
Activiteit start einde uren 
Onderzoeken van (de consequenties) van 
verschillende mogelijke uitbreidingen op 
het logisch model van 3APL met 
onzekerheid 

Week 37 
2004 

Week 42 
2004 

120 

Modelleren van onzekerheid in de belief 
base, de actions en states van 3APL 

Week 43 
2004 

Week 50 
2004 

160 

Aanpassen van de deliberation loop (het 
selecteren van acties die tot een doel 
moeten leiden) 

Week 2  
2005 

Week 9 
2005 

120 

Implementatie en test van de aanpassingen 
in 3APL 

Week 10 
2005 

Week 14 
2005 

100 

Schrijven afstudeerscriptie Week 15 
2005 

Week 22 
2005 

160 

Voorbereiden presentatie Week 23  
2005 

Week 24 
2005 

40 
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Met name in deze twee artikelen wordt de structuur van 3APL beschreven. Goal 
Directed 3APL is de opvolger van het ‘gewone’ 3APL, waarin nog geen goals 
bestonden. 
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of The Second Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems 
(AAMAS’03), Melbourne, Australia, 2003. 

 
In deze artikelen wordt de deliberation cycle besproken, de strategie die een 
agent gebruikt om een bepaalde actie te kiezen. Dit is met name van belang 
omdat dit onderzoek beoogt om de in 3APL geïmplementeerde deliberation 
cycle uit te breiden, zodat naast de wenselijkheid ook de mogelijke 
bereikbaarheid van doelen een rol speelt in het selecteren van acties. 
 

Verbeek, M., 3APL as programming language for cognitive robotics. 
Master’s Thesis, University of Utrecht, 2003. 

 
In deze scriptie wordt  3APL beschreven in relatie tot robots. In zijn conclusies 
en aanbevelingen schrijft Verbeek onder andere: “The use of external basic 
actions has taught us that within the design of a 3apl program the unpredictable 
outcome of an external action should be guarded with special reasoning rules. “. 
Dit afstudeervoorstel sluit hier dus bij aan. 
 

Rao, A.J., M.P. Georgeff, ‘Modeling rational agents within a BDI-
architecture’, in: Allen, J. , R. Fikes, en E. Sandewall (red.), Proceedings of 
the Second International Conference on Principles of Knowledge 
Representation and Reasoning. Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo, 
CA, 1991. 

 
Dit artikel definieert de BDI-specificatie voor agents zoals in paragraaf 3.2 
beschreven. In ‘Autonomy and Agent Deliberation’ stellen de auteurs dat: 
‘…the BDI systems can be extended … with quantitative probabilities and 
utilities.’ (pag. 2). Een nadere bestudering van de literatuur over BDI-agents 
lijkt me dan ook zeker de moeite waard. 
 

Buchanan B., E. Shortliffe, The MYCIN Experiments of the Stanford 
Heuristic Programming Project. Addison-Wesley, Readings, MA, 1984.  
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In dit standaardwerk wordt het kennissysteem MYCIN uitvoerig beschreven. 
Interessant met betrekking tot dit onderzoek is met name de manier waarop 
onzekerheid is geïmplementeerd (in het Certainty Factor model) als de mate van 
betrouwbaarheid van informatie en de mate waarin de conclusie van een 
als…dan regel gerechtvaardigd is. 
 

Dempster, A. P., ‘Upper and lower probabilities induced by a multivalued 
mapping’. Annals of Mathematical Statistics, 38, 325-339, 1967. 
 
Shafer, G., A Mathematical Theory of Evidence. Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 1976. 
 

Deze artikelen behandelen de door Arthur Dempster ontwikkelde, en door 
Glenn Shafer verder uitgewerkte theorie met betrekking tot belief en plausibility 
functies. 
 

Lucas, P.J.F., en Van der Gaag, L.C., Principes van Expertsystemen. 
Academic Service, Schoonhoven 1988. 

 
Dit leerboek behandelt onder andere conditionele waarschijnlijkheid, 
productieregels, het Certainty Factor model, Bayesiaanse netwerken en de 
Dempster-Shafer theorie, waaronder hun praktische toepassing in 
expertsystemen en de implementatie in Prolog. 
 

Cassandra, A.R., Exact and Approximate Algorithms for Partially 
Observable Markov Decision Processess. Ph.D. Thesis, Brown University, 
Providence, RI. 1998. 

 
Dit proefschrift beschrijft POMDPs en algoritmen om de 
waarschijnlijkheidsverdeling hiervan te berekenen. 
 
Een aantal relevante websites 
 
http://www.cs.uu.nl/groups/IS/agents/agents.html (website van de 
onderzoeksgroep o.l.v. prof. Meyer die onderzoek doet naar 3APL) 
http://www.cs.brown.edu/research/ai/pomdp/index.html (POMDPs) 
http://www.auai.org/ (Association for uncertainty in AI, veel verwijzingen naar 
Bayes-georienteerd onderzoek) 
http://decsai.ugr.es/gte/other_www.html (onder andere een lijst met 
onderzoekers in uncertainty in AI) 
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