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Fig.1 :Zijn Intelligente Agenten toekomst of
werkelijkheid… ?

Intelligent Agents
1. Inleiding

Door de opkomst van de vele computernetwerken en vooral die van het Internet als
wereldwijd netwerk kent het Agent Oriented Programming paradigma een groot aantal
volgelingen. Agenten en Multi-Agent-Systemen vormen een groeiend percentage van de
hedendaagse programmatuur. We lichten het wat en waarom van Agent-technologie toe in
deze Techno (hoofdstuk 2) en gaan dieper in op deze nieuwe boeiende materie, met vele
voorbeelden en toepassingen, ook in de sociale zekerheid.

Ten eerste reiken we een agentarchitectuur aan (hoofdstuk 3) die algemeen bruikbaar is,
ook in uw projecten. In hoofdstuk 4 overlopen we de verschillende types agenten, waarvan
sommige toegelichte onderzoeksprojecten reeds interessante resultaten hebben opgeleverd.
In het laatste hoofdstuk 5 geven we een idee van wat er op de markt reeds voorhanden is
wat betreft agent building tools en van het belang van kennisrepresentatie.

2. Intelligent agents: karakteristieken en objectieven

We stellen ons soms de vraag als
Mens of we niet afstevenen op een
leefsituatie waar we alleen nog
vanuit onze zetel thuis
communiceren met het
computersysteem op het werk, met
de supermarkt voor bestellingen of
met het reservatiesysteem van het
sportcentrum om de hoek, om te
gaan squashen. We worden hierbij
telkens geholpen door een
Intelligente Agent (IA), die de
nodige acties onderneemt of
doorgeeft. We hebben het hier niet
echt over robotten, zoals R2D2 en
C3PO in Star Wars, maar wel over
software-agenten.
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Fig.2 : Minimale topologie voor intelligente software-agenten

2.1. Aan welke karakteristieken voldoen software-
agenten ?

Agenten kunnen verschillen door hun complexiteit, afhankelijk van de taken die ze moeten
uitvoeren en de verantwoordelijkheid die ze krijgen toegewezen. Ze zijn bedoeld om te
functioneren in een gedistribueerde omgeving, waarbij ze samenwerken met andere
agenten. IA-onderzoekers zijn het eens over de volgende vijf basiskarakteristieken,
wanneer men spreekt van agent-technologie :

Actief : de IA kan een aantal taken uitvoeren op vraag van een gebruiker of een andere
agent of ten gevolge van een nieuwe ‘situatie’.

Communicatie : de interactie gebeurt via een ’taal', begrijpbaar voor de gebruiker en voor
de onderlinge communicatie tussen de agenten. Men spreekt in dit laatste geval van Multi-
Agent Systemen (MAS).

Autonomie : de IA voert zelfstandig de taken uit op basis van zijn (beschikbare) kennis.

Reactief : de IA dient zijn ‘omgeving’ te kunnen observeren en te determineren of een
bepaalde situatie zich aanmeldt of niet, om er dan op te reageren met de gepaste actie.

Intelligentie : op basis van een knowledge base kan de IA een (onverwachte) situatie
inschatten, de vereiste (alternatieve) acties uitvoeren en de verwachte of nieuwe resultaten
doorgeven en uiteindelijk bijleren uit deze (nieuwe) situatie.

Van de vermelde kenmerken zijn er drie (onderlijnd hierboven) die nodig zijn om van een
IA te kunnen spreken : ten eerste het feit dat de agenten kunnen communiceren en
samenwerken, ten tweede dat ze kunnen bijleren en dus een zekere intelligentie hebben, en
ten slotte dat ze ook zelfstandig kunnen handelen, dus een zekere autonomie bezitten. Zie
Figuur 2. Zijn minstens twee van deze drie eigenschappen niet aanwezig in een
softwarecomponent, dan kan men deze niet als een IA beschouwen.

Er bestaan verschillende soorten agenten : de doorsneden in Fig.2 geven een vijftal
basistypes van Agenten weer, die verderop worden besproken (zie hoofdstuk 4.1-4.5). De
centrale doorsnede, smart agents, is nog volledig het domein van onderzoekers; er bestaat
voor deze super-agenten maar bitter weinig dat beantwoordt aan de realiteit en ze worden in
deze Techno dan ook niet verder besproken.
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2.2. Waar komen Agenten vandaan ?

Eigenlijk stamt de Agent-technologie uit traditionele onderzoeksgebieden zoals Artificiële
Intelligentie (AI). Reeds in de jaren zeventig begonnen onderzoekers te experimenteren en
architecturen te formuleren over hoe verdeling van en voornamelijk interactie tussen taken
kan toegepast worden in IT. Deze experimenten toonden aan dat intelligent gedrag geen
karakteristiek is van geïsoleerde componenten, maar vooral het resultaat is van de interactie
tussen minder intelligente entiteiten.

De uitdaging bestaat erin om heterogene, autonome computersystemen te integreren tot één
samenwerkende omgeving. Men spreekt soms ook wel van Enterprise Application
Integration (EAI). Agenten kunnen hier een sleutelrol spelen door de communicatie tussen
de systemen onderling te regelen en een uniforme user-interface te bieden aan de
eindgebruiker.

Wij situeren de Agent-technologie dus in het domein van de Artificiële intelligentie, en wat
met Object-Oriëntatie dan ? Agent-oriented programming (AOP) en Object-oriented
programming (OOP) delen dezelfde karakteristieken, wat het verschil tussen beide soms
moeilijk maakt, terwijl ze complementair zijn aan elkaar. Terwijl men met OOP
informatiesystemen bouwt bestaande uit objecten, die met elkaar communiceren om interne
berekeningen of taken uit te voeren, spitst AOP zich toe op taken gebaseerd op
(veronder)stellingen, keuzes maken en communicatie met andere Agenten. Bij OOP ligt de
beslissing bij het object dat een ‘methode’ oproept. Bij AOP ligt de beslissing echter bij de
Agent, die een (aan)vraag ontvangt. Het tweede belangrijk verschil is het autonome aspect
bij agenten die flexibel reageren, pro-actief handelen of sociaal interpreteren. Het derde
verschil is het feit dat iedere Agent onafhankelijk is van een andere en zijn eigen controles
uitvoert en beslissingen neemt (taken uitvoert), terwijl in een standaardobjectmodel een
‘centraal’ uitvoeringsplan wordt gevolgd.

2.3. Wat zijn de voordelen van de agent-technologie ?

Men kan een Agent belangrijke evenementen tijdig laten signaleren, wat controles
overbodig maakt. De Agent kan de Mens begeleiden in een bepaalde moeilijke taak, wat
opleidingen en tijdverlies reduceert. De Agent kan repetitieve taken op zich nemen, wat de
productiviteit verhoogt. Agenten kunnen tevens automatisch reageren op privé-informatie,
zodat die laatste zo min mogelijk hoeft gepresenteerd te worden.

2.4. Hoe moeten wij ons een intelligente agent
voorstellen ?

Alhoewel de technische én sociale
functionaliteiten van Agenten in huidige
onderzoeksprojecten meer en meer
beantwoorden aan wat wij als Mens dikwijls
geneigd zijn te zien als een robot, staan wij
daar nog ver van af. Het fysisch aspect komt
in deze Techno niet aan de orde. Het gaat
puur over softbotten (software-robotten,
agenten). Dit kan een stuk code zijn in een
bureautica-applicatie of een extern
programma dat service verleent aan
meerdere andere applicaties, en in
‘background’ draait.
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2.5. Welke gespecialiseerde diensten kunnen deze
programma's dan zoal leveren ?

1. Het doorgeven van de laatste referenties van boeken, die beantwoorden aan de interesse
van een gebruiker. Voorbeelden : amazon.com, BargainFinder (Andersen Consulting).

2. Terugvinden van een groep gebruikers die dezelfde interesse delen, hetzelfde
computergebruik vertonen of dezelfde informatie hanteren. (cf. Techno n°12,
Datamining, de Koning Alex)

3. Het Web heeft de paradox in zich dat het de gebruiker een massa aan informatie ter
beschikking stelt, maar die gebruiker dient veel meer tijd te spenderen aan het zoeken
ervan. Hier offreren reeds vele beschikbare zoek-agenten, web-crawlers en web-
robotten een oplossing. Voorbeelden : AltaVista, MetaCrawler.

4. Agenten die assisteren in een Groupware-omgeving. Zo kan een agent reageren op de
update van een bepaald veld in een voor u interessante databank, en kan op zijn beurt
automatisch een passende reactie geïnitieerd worden door een van jouw agenten.
Voorbeelden : Lotus Notes, Novell GroupWise.

5. In de commerciële sector kunnen software-agenten helpen voor het vergelijken van prijs
en kwaliteit van een bepaald product bij verschillende leveranciers en uiteindelijk een
advies formuleren voor de aankoop ervan, of zelfs gaan onderhandelen over de prijs.

6. Agenten die assisteren in een Datawarehouse-omgeving. Een agent kan de wijzigingen
in een operationeel systeem signaleren en doorgeven aan de overeenstemmende
multidimensionele databank, die de nodige wijzigingen weer doorgeeft aan de
rapportage-omgeving. Voorbeeld : MicroStrategy DSS Agents.

2.6. Waarom zijn er de laatste jaren al zoveel boeken,
seminaries, papers en onderzoeken besteed aan dit
onderwerp ?

De meeste van die Agenten zijn allemaal vanaf nul ontstaan in eigen projecten, met het
gevolg dat we nog steeds in een onduidelijke situatie zitten qua methodologie :

1. Er bestaat eigenlijk nog geen eenduidige definitie : dezelfde agenten worden telkens
gebouwd door andere teams en verkrijgen iedere keer verschillende capaciteiten.

2. Er is steeds tijd- en geldverlies door het herbouwen van applicaties : er is tot nu toe
weinig hergebruikt van de reeds bestaande agent-architectuur, ontwerpen en componenten.

3. Agenten voldoen (nog) niet aan de strenge industriële eisen : intelligente software-
agenten dienen namelijk meestal geïntegreerd te worden in bestaande kritieke
informatiesystemen.

4. De taal om de kennis voor te stellen en agenten te laten communiceren is een
problematiek op zich. Men zou kunnen stellen dat het moeilijker lijkt dan Chinees. (cf.
hoofdstuk 5.2.).
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3. De architectuur van de Intelligente Agent:
de verschillende stappen

In figuur 3 merkt men op dat een Agent op basis van zeven onderdelen wordt opgebouwd,
waarbij de Actie het hart van de Agent is. Doorlopen we het proces van beneden naar boven
op basis van wat de IA registreert in zijn ‘omgeving’, dan zal de IA bij de confrontatie met
een ‘probleem’ beslissen wat hij moet doen. Gaat hij over tot actie, dan kan hij die direct
uitvoeren, ofwel vraagt hij samenwerking van andere Agent(en). Een opgestelde aanvraag
tot samenwerking kan dan vertaald worden in de ‘taal’ van de partner en verstuurd worden
naar een externe site, zoals Xian in China.

Top-down krijgt de Agent een bericht binnen, vertaalt het eventueel in zijn eigen taal, en
bekijkt in de component Samenwerking of het behandeld moet worden. Is dit het geval, dan
wordt ofwel de gevraagde Actie direct uitgevoerd, ofwel het antwoord van een
samenwerkende Agent geregistreerd en wordt via de Kenniscomponent gewikt en gewogen
alvorens tot Actie over te gaan. Naar lagere componenten afzakken is dan niet meer nodig.

Het is duidelijk dat niet alle onderdelen altijd aanwezig zijn. Een statische Agent is niet
mobiel en heeft de bovenste component niet nodig. Is een Agent ongevoelig voor
verandering in zijn directe werkomgeving, dan werkt die zonder de onderste component.
Betreft het een solitair werkend Agent, dan heeft hij de componenten Samenwerking en
Vertaling niet nodig. Een Chinees die enkel Chinees spreekt in Brussel, is daarvan een goed
voorbeeld.

Fig.3 : Architectuur van de Intelligent Agent : de zeven onderdelen top-down en bottom-up
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3.1. De Agent en zijn "leefwereld"

De onderste drie lagen van de agent-architectuur vormen
het model waarop de agent determineert wat hij als
volgende taak moet doen. Hiervoor zijn drie soorten
oplossingen voorhanden : op basis van een leermethode,
een ‘knowledge base’ of interactie met een Mens.

3.1.1. Wanneer de Agent enkel een aanleermodel ter beschikking heeft onder de vorm van
‘constraints’, kan hij enkel determineren wat niet kan. Hij kan geen gebruik maken van een
voorgeschreven actieplan en zijn veronderstellingen bestaan uit ‘constraints’ die uit het
probleem zelf dienen gehaald te worden. Deze techniek wordt succesvol toegepast in
distributed scheduling en resource-allocatie.

3.1.2. Kan de Agent een beroep doen op een kennisbank, opgesteld door experten (dus geen
Chinees), dan kan een actieplan opgesteld en gevolgd worden in functie van het huidig
aangegeven probleem. Deze techniek wordt al jaren gebruikt onder de noemer van
Expertsystemen.

3.1.3. Dient de Agent zich steeds aan te passen aan de grillen van een Mens, dan zal hij met
zijn sensoren bepaalde input en acties van die Mens observeren, om het IT-gebruik en de
behoeften van deze laatste te determineren, zodat de Agent uiteindelijk zijn stellingen kan
parametriseren. Men spreekt hier soms ook over Interface Agents of Personal Assistants.

Bijvoorbeeld bij het beheer van een Datawarehouse kan de Agent de captaties bekijken om
deze automatisch uit te voeren voor de volgende periodes waarin cijfers toegeleverd
worden. De Agent kan ook registreren wat een eindgebruiker belangrijk vindt bij het
navigeren in een OLAP-rapport en de volgende keer dat de gebruiker andere cijfers
consulteert, kan de Agent die voorkeur direct aangeven.

Men spreekt specifiek voor de onderste laag van de architectuur ook wel van Sensible
Agents. Of een Agent effectief autonoom kan opereren, hangt af van de mogelijkheid en
manieren waarop hij reageert op dynamische situaties, conflicten en beperkingen die plots
opgelegd worden. De fundamentele techniek voor deze sensoren is Dynamic Adaptive
Autonomy (DAA), welke een Agent toelaat te reageren op onverwachte situaties.

In bijvoorbeeld het LIPS-onderzoekscentrum in Texas, is een DAA-prototype voor een
sensible agent architecture opgemaakt. Het ondersteunt o.a. beslissingsnemers, en
gebruikmakend van een redeneer-module reikt het volledig automatisch alternatieve
actieplannen aan, die door Mens of Agent kunnen gebruikt worden.
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3.2.Actie en samenwerking

Wanneer aan bepaalde condities in de Redeneringscomponent voldaan is, wordt het
overeenstemmende actieplan uitgevoerd. Wanneer een Agent overgaat tot Actie, evalueert
hij alle expressies in het actieplan op basis van zijn (veronder)stellingen. Zo voert de Agent
taken uit op een reactieve of pro-actieve manier. Eens tot actie is overgegaan, behoeft hij
geen diensten meer van lagere componenten. Is medewerking echter vereist, dan kan nog
tot hogere componenten worden overgegaan. De belangrijkste parameters die dan nog
worden toegevoegd zijn de prioriteit en de inplanning van acties.

Wordt er samengewerkt met andere Agenten, dan dient een gestructureerd bericht opgesteld
te worden. Op basis van een serie gestructureerde berichten ontstaat een ‘conversatie’. Er
dient op gelet te worden dat berichten niet geïsoleerd geraken zonder antwoord (in China is
daar veel kans toe), en dat conversaties effectief eindigen en niet in een oneindige
‘discussie’ vervallen.

Hoe kan nu het bericht verstuurd worden naar de juiste Agent met de directe kennis
voorhanden ? Het bericht kan aangeboden worden aan een Facilitator, die een centraal
communicatiepunt is voor meerdere Agenten. De Agent geeft zijn autonomie dus over aan
deze specifieke communicatie-Agent. Zo dienen Agenten elkaar niet expliciet te kennen.
De facilitator zorgt dan tevens voor de vertaling van de Agent-dialecten (wat weerom in het
geval van de Chinees in langere responsetijden resulteert).

Er bestaan verschillende definities voor deze Multi-Agent-Systemen (MAS). Een
populaire definitie van een MAS is een veranderlijk gekoppeld netwerk van probleem-
oplossende Agenten, die tesamen werken om een antwoord te vinden op een probleem dat
de individuele capaciteiten van de Agenten zelf overstijgt. Vrij recent is er wel een
algemene consensus over de vier basiskenmerken van een MAS :

1. Iedere Agent heeft onvoldoende capaciteiten om een bepaald probleem op te lossen

2. Er bestaat geen globaal controlesysteem

3. De kennis is gedecentraliseerd

4. De uitvoering van taken gebeurt asynchroon

Alhoewel onderzoek in deze materie reeds twee decennia geleden van start ging, is het pas
recentelijk dat er bruikbare MAS-technologie is ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn die
van de Object Manager Group (OMG), van de Foundation for Physical Agents (FIPA), het
Knowledge-able Agent-oriented System (KaoS) en van de General Magic Group (GMG).
Al deze voorbeelden trachten een gedistribueerde architectuur aan te bieden, waarin
specificaties worden vastgelegd qua software-agent-management, agent-to-agent-
communicatie, facilitators, etc. Zo offreert GMG een mobiele-agent-oplossing voor e-
commerce. Hun MAS-model vertegenwoordigt een elektronische markt die toelaat dat
consumenten en toeleveraars van goederen en diensten elkaar treffen en tot een
zakenovereenkomst komen.
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3.3. Vertaling en Mobiliteit

Voor het uitwisselen van informatie en kennis dient men een taal en protocol te gebruiken
die liefst algemeen aanvaard worden als standaard (Chinees valt hier om evidente redenen
al direct uit de boot). KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) en NQL
(Network Query Language) bieden de programmeur-Mens een scriptingtaal voor het
bouwen van IA’s, voorziet in communicatiefacilitators voor het uitwisselen van kennis
tussen Agenten en geeft tevens aan welke operaties zijn toegelaten op elkaars kennis.

Hoe kan de Agent zijn kennis delen met andere Agenten ? Mobile-based computing kan
technisch gezien worden als een uitbreiding van reeds gekende methodes, zoals remote
dispatch van scripts en remote uitvoeren van batches. Het moet dus mogelijk zijn voor de
Agent om te ‘reizen’ naar een andere locatie om informatie uit te wisselen, te negociëren en
te reageren op de Agenten van die andere ‘Agent-society’. Men kan hiervoor een kloon
(niet clown) sturen met dezelfde capaciteiten. Bradshaw (zie Referenties) noemt dit ook
‘teleportatie’, waarbij een ’visitor patroon’ dient aangenomen te worden om te kunnen
migreren naar de andere Agent-society.

Wil de Agent niet migreren, dan kan een virtuele, mutuele C/S-topologie opgezet worden.
Bradshaw noemt dit ‘matchmaking’, waarbij de virtuele Agent deel uitmaakt van een open
society, beheerd door een zogenaamde Broker. De broker is zelf een Agent, die een
bepaalde Agent in contact brengt met een andere met de vereiste capaciteiten. De broker
kan ook bijkomende acties uitvoeren van een andere Agent, gebruikmakend van zijn eigen
kennis.

U ziet, veel namen en termen voor weinig echt nieuws, maar die het jargon in IA/AI steeds
maar uitbreiden.

4. Een regenboog van agent-topologieën

Figuur 4 toont de verschillende types software-agenten die we in hoofdzaak kunnen
onderscheiden.

Fig.4 : Een klassificatie van software-agenten volgens zeven types

4.1. Samenwerkende agenten
Het doel van een samenwerkend agentsysteem is het door samenwerking aanbieden van
oplossingen die verder gaan dan de individuele capaciteiten van iedere agent apart. Het doel
hiervoor kan zijn om verscheidene legacysystemen (zoals mainframes, expertsystemen en
datawarehouses) informatie met elkaar te laten uitwisselen. Het kan ook een oplossing zijn
voor gedistribueerde informatiesystemen of gedistribueerde kennis en zelfs om het sociaal
gedrag te bestuderen van Menselijke relaties.
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Zo ontwikkelde men te CMU (Sycara en Mitchell, 1995, Carnegie Mellon University,
Pittsburgh, US) Pleiades, een gedistribueerde systeemarchitectuur, door gebruik te maken
van samenwerkende agenten. Op basis hiervan implementeerde men een «visitor hosting
system». In dit taakspecifieke systeem werken Agenten samen om een ‘visitor schedule’ op
te stellen en te beheren. Om dit te realiseren, hebben de Agenten toegang tot verscheidene
on-line informatiesystemen (de zogenaamde «info-sphere») om de interesse van de
bezoeker te bepalen, zijn naam en organisatie te registreren, en voor welk project hij werkt,
hierbij de onvermijdelijke inconsistenties en ambiguïteiten oplossend.

Iedere Agent bezit de kennis om een bepaalde taak uit te voeren, om te weten hoe hij
informatie dient te verzamelen voor die taak, en met welke andere agenten hij hiervoor kan
onderhandelen en conflicten kan oplossen (gebruikmakend van KQML en e-mail). In dit
laatste schuilt vooral de kracht van het systeem, waarbij de individuele agenten hun acties
coördineren door samen te werken. Uiteindelijk wordt een planning voorgesteld aan de
bezoeker, met welke persoon hij contact dient op te nemen, waar de meeting kan
plaatshebben en wanneer (volgens de beschikbare agenda’s). Deze architectuur is ook
succesvol toegepast in domeinen zoals workflow-, network- en portfolio-management.

Er zijn natuurlijk nog heel wat bijkomende problemen voor het realiseren van
samenwerkende agentsystemen. Het voorbeeld van CMU betreft Agenten die gewetensvol
onderhandelen, maar is het soms niet interessant om ze te laten liegen, wanneer het hen
schikt? Er zijn nog steeds gepaste technieken nodig om Agenten te integreren in
legacysystemen. Hoe kunnen deze systemen bijleren? Leidt dit niet tot onstabiele
systemen? Hoe kan men verzekeren dat de agenten niet te veel tijd spenderen aan leren in
plaats van aan samenwerken ?

4.2. Interface-agenten

Traditionele toepassingen reageren enkel op directe input van de gebruiker om specifieke
instructies uit te voeren. Meestal is er geen pro-actieve hulp voor complexe taken. De
gebruiker zou uitgenodigd kunnen worden om met een Intelligente Agent samen te werken,
waarbij beiden het initiatief nemen om te communiceren en bepaalde taken uit te voeren.

Pattie Maes van MIT/Firefly heeft hierin een stevige reputatie opgebouwd, naar aanleiding
van een project waarbij men constateerde hoeveel waardevolle uren verloren gingen aan het
beheer van junkmail, (re)scheduling van vergaderingen en het zoeken naar de
spreekwoordelijke naald in een hooiberg informatie. Zij startte haar onderzoek met een
rapport, ‘Agents that Reduce Work and Information overload’ (1995). Haar oplossing gaat
zelfs een stap verder door Agenten op termijn te laten bijleren wat betreft de voorkeur en
engagementen van iedere gebruiker, om daarop dan te kunnen inspelen. Bijvoorbeeld :
iemand heeft niet graag vergaderingen op vrijdagnamiddag of in de voormiddag.

Zij refereert in deze materie ook naar de HOMR- en ALIVE-realisaties die een virtuele
omgeving offreren, waarin er draadloze wisselwerking is tussen Mens en virtuele wereld,
bewoond door autonome Agenten.

De grootste kritiek op interface-agenten is de ervaring dat zij neigen te functioneren op een
stand-alone-manier en enkel taakspecifiek lijken te communiceren met identieke Agenten.
Het zou echter interessant zijn dat zij ook opener wisten te onderhandelen met andere
Agenten, zoals bij samenwerkende agenten. Maar de hoofdtaak blijft dat ze de werklast van
de eindgebruiker weten te reduceren.
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4.3. Mobiele agenten

Mobiele agenten zijn softwareprocessen die in staat zijn om wide-area-netwerken (WAN)
af te schuimen, zoals het world-wide-web, en te communiceren met vreemde hosts om er
informatie te verzamelen, en met een gevulde boekentas terug naar «huis» te keren. In de
populaire pers is Agent-technologie dikwijls onafscheidelijk gekoppeld aan mobiele
agenten, het tegendeel is waar. Ook heeft General Magic, de ontwerper van Telescript (het
toonaangevende mobiele-agent-besturingssysteem), een goede marketingzet gedaan door
mobiele-agent-technologie onvoorwaardelijk met hun product te koppelen. Er bestaan
echter wel degelijk mobiele agenten zonder Telescript, zoals in XLisp en C/C++ (BT labs).

Voorbeeld : De Telescript Development Environment (TDE) is een programmeertaal die
toelaat gedistribueerde applicaties te ontwikkelen. Zo worden Agentprocessen uitgestuurd
(«Go» performative) naar Plaatsprocessen, alwaar ze via een opgezet communicatiekanaal
onderhandelen («Meet» performative) met de diensten van de andere Agentprocessen,
toegekomen op dezelfde Plaats. Zo heeft France Telecom, als partner van General Magic,
TDE aangewend om een geïntegreerd treinticket- en autoverhuursysteem te bouwen.
Andere toepassingen vindt men in het reservatiesysteem van vluchten naar exotische
bestemmingen (liefst niet naar China) en het beheer van een telecommunicatienetwerk.

De grootste bezorgdheid bij mobiele agenten is de veiligheid. Vele bedrijven gebruiken wel
firewalls, maar de gedachte dat mobiele agenten zomaar het netwerk ‘in- en uitstappen’ vult
managers met afgrijzen, ook al kunnen ze in principe geen informatie (en eventueel
virussen) wegschrijven in het systeemgeheugen. Dit vormt dan ook een van de grootste
uitdagingen van mobiele agenten : Hoe kunnen we ze authentificeren ? Hoe kan men
verzekeren dat deze Agenten de privacy respecteren ? Hoe kunnen we ons beschermen
tegen parasitaire virussen ? Hoe kunnen we vermijden dat we voor bepaalde services, die de
mobiele agenten elders hebben geïnitieerd, geen verrassende rekeningen terugkrijgen die
we plots moeten betalen ?

4.4. Informatie-agenten

«We are drowning in information, but starved of knowledge», zei John Naisbitt ooit als een
van de eersten in een artikel in Megatrends. Dit geldt ook voor het world-wide-web en het
is in die context dat informatie-agenten voornamelijk een rol spelen. Het ultieme doel is
geformuleerd door Tom Henry van SandPoint/Ziff, die aangaf dat de informatie-zoektocht,
gebruikmakend van informatie-agenten, even natuurlijk moet zijn voor de Mens als het
opnemen van de telefoon of het lezen van een krant. De informatie-agenten bieden je een
gepersonaliseerde krant aan, waarbij ze weten waar ze voor u moeten zoeken en hoe ze die
informatie weten te vinden. Bemerk dat deze agenten tevens mobiel en samenwerkend
kunnen opereren, maar we zullen hier enkel de specifieke kenmerken van de informatie-
internetagent toelichten.

Een informatie-agent, typisch zoals in een browser van Netscape, gebruikt een set van
internet-management-tools, zoals spiders en zoek-engines, om de gewenste informatie te
verzamelen. Etzioni & Weld van de University of Washington beschrijven hun internet-
softbot (software robot) als een doelgerichte planner. Het vertaalt een invulformulier in een
softbot-zoekopdracht, zodat het taken aankan als «Geef me de budget-olap-rapporten van
de datawarehouse-projecten bij RVA en RSZ». De planner-module kan de expressie
ontleden (daarbij ambiguïteiten en gebrekkige informatie tolereren) en uiteindelijk de
initiële vraag uitsplitsen in verscheidene opdrachten (e-mail, ftp) en controles. Een mooi
voorbeeld met deze technologie vindt u op de site www.copernic.com. Deze softbotten zijn
onder informatie-agenten geklasseerd, eerder dan interface-agenten, omdat bij deze laatsten
het leren eerder van cruciaal belang is.

http://www.copernic.com/
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Ook het ontwerp bij BT Labs, genaamd Jasper Agent (Joint Access to Stored Pages with
Easy Retrieval), toont aan dat er in deze markt nog heel wat te verwachten valt van nieuwe
ontwikkelingen en producten.

4.5. Reactieve agenten

Reactieve agenten vormen een speciale categorie, in die zin dat zij geen intern model
bevatten over hun ‘werkomgeving’. Zij reageren met simpele stimulus-antwoorden, doch
complex gedrag ontstaat door de interactie tussen de verschillende agenten. Een van de
kenmerken is dan ook dat ze werken met eenvoudige representaties, in tegenstelling tot de
andere types agenten, die op hoog niveau met symbolische representaties communiceren.

Voorbeeld: Verder werkend op het AFSM(augmented finite state machines)-onderzoek van
Brooks begin de jaren negentig (met als doel het bouwen van meer flexibele, robuuste en
fouttolerante systemen, in tegenstelling tot de dikwijls trage en inflexibele AI systemen van
eind de jaren tachtig), creëert Sony, onder de technische leiding van Craig Reynolds,
oplossingen voor autonome karakters in computer-animatie, spelletjes en virtual reality. Het
doel is dat figuurtjes kunnen navigeren in hun wereld op een realistische en
geïmproviseerde manier. Dit staat in contrast met een geanimeerde film, waarin de acties
volgens een script op voorhand zijn vastgelegd.

Dit zogenoemde “steering behavior” wordt gekenmerkt door drie lagen: de selectie-,
sturing- en bewegingsfase. In de eerste fase wordt een significante verandering van de
status van de wereld van het karaktertje opgemerkt (bijvoorbeeld : een schaap Wolletje
verlaat de kudde dat de schuur wordt ingedreven) en een doel wordt vooropgesteld (in het
voorbeeld: Wolletje dient zich terug bij de kudde te vervoegen). In de sturingfase wordt de
taak uitgesplitst in subtaken (in het voorbeeld: boer Frans en zijn hond Blacky zullen
bepaalde controlesignalen (fluiten) gebruiken om welbepaalde bewegingen aan te geven (ga
sneller, ga links, etc)). De uitvoering van deze bewegingen vormt de derde fase. De
bewegingen van Blacky zijn het resultaat van een complexe interactie van de hond zijn
visuele perceptie, zijn evenwichtsgevoel, en zijn spieren. De hond zelf staat daar niet bij
stil, maar vanuit het standpunt van de AI-ingenieur is dit een vrij complex probleem.
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Reactieve agent-technologie wordt meestal aangewend om kunstmatige werelden, evenals
natuurlijke fenomenen te observeren. Zo zijn er voorbeelden van de simulatie van het leven
in een mierenhoop (Ferber, 1994) of van het gedrag van schoolkinderen op de speelplaats
(Nwana, 1994, op basis van ABLE, agent behaviour language). De toepasbaarheid blijft
echter nog meestal beperkt tot simulaties en spelletjes. Er is trouwens nood aan een
methodologie : hoeveel agenten zijn nodig voor zulk een applicatie, hoe kan men reactieve
agenten een bepaald doel aangeven, hoe kan men zulk een systeem uitbreiden en
verbeteren?

4.6. Hybride agenten

Tot nu toe zijn vijf pure Agenttypes bekeken: samenwerkende, interface-, mobiele,
informatie- en reactieve agenten. Bij de ene weegt het samenwerkende aspect meer door,
bij de andere het aspect leren, en ieder type heeft zo zijn voor- en nadelen, zoals u heeft
gezien. Het doel is nu de meest passende te kiezen voor een bepaalde problematiek. De
ervaring wijst uit dat in de meeste gevallen een combinatie van types in een enkele Agent
wordt geopperd, waarbij de voordelen worden gemaximaliseerd en de nadelen
geminimaliseerd.

Voorbeeld: De InteRRaP-architectuur van het German Research Centre for AI (Muller &
Fischer, 1996) is een hybride agent-architectuur, waarbij de reactieve agenten zorgen voor
efficiency en de samenwerkende voor het oplossen van conflicten. Het wordt gebruikt in de
FORKS-applicatie om autonome vorkliften in te zetten in een geautomatiseerd havendok
voor het laden en lossen van containers.

Hybride architecturen zijn nog zeldzaam, maar de gevallen waar ze van nut kunnen zijn,
zijn ontelbaar. Hybride systemen leiden ook meestal tot ad hoc-oplossingen, worden
gekenmerkt door een set van specifieke applicaties en de theorie waarop men hiervoor
steunt, is meestal niet gespecificeerd. Hier is dus nog heel wat werk aan de winkel.

4.7. Heterogene agenten

In tegenstelling tot hybride agenten zijn heterogene agenten een geïntegreerde set van twee
of meerdere agenten, die behoren tot twee of meerdere types. Een heterogeen agent-
systeem kan dus ook bestaan uit een of meerdere hybride agenten. De noodzaak aan
heterogene agent-technologie is gegroeid ten gevolge van de grote diversiteit aan
softwareproducten die op de markt beschikbaar zijn en die een groot pallet aan diensten
aanbieden in een desnoods nog groter pallet aan domeinen. Alle producten werken
geïsoleerd, maar er is een stijgende vraag naar een wisselwerking tussen de producten, en
wel zodanig dat het een meerwaarde inhoudt. Dat kan, en men heeft dit domein agent-based
EAI (enterprise application integration) genoemd. Een sleutelvoorwaarde hierbij is de
beschikbaarheid van een ACT (agent-communicatietaal), zie ook hoofdstuk 5.2. Men komt
hier ook in het vaarwater van Portal-technologie, maar dat is specifieke stof voor een
volgende Techno.

Om legacysystemen hierbij te betrekken, bouwt men meestal een zogenaamde "Transducer-
agent". Dit apart stukje software (eigenlijk een facilitator, zie ook hoofdstuk 3.2) ontvangt
de berichten van andere Agenten en vertaalt ze in het communicatieprotocol van de
legacysoftware. Omgekeerd vertaalt het terug de antwoorden van het legacysysteem in de
ACT en stuurt ze door.
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Voorbeeld: ARPA's Palo Alto Collaborative Testbed (PACT) is zulk een heterogeen agent-
systeem voor het gemeenschappelijke gebruik van kennis in simultane processen. De
kennis wordt ter beschikking gesteld door middel van een ingekapseld datamodel, waarbij
de Agenten de vrijheid krijgen de meest geschikte representatie te kiezen. Het vastleggen
van een interpretatieschema voor wederzijds begrip tussen de verschillende Agenten is
volgens ARPA het moeilijkste probleem bij de realisatie. Voor de communicatie gebruiken
ze Knowledge Query and Manipulation Language (KQML, zie hoofdstuk 5.2). Deze
communicatie geschiedt tussen Agenten en facilitators, en tussen facilitators, maar niet
tussen Agenten. De PACT-demo betreft 31 verschillende Agenten op 15 verschillende
computersystemen.

Het onderzoek naar gedegen heterogene agent-systemen is nog aan de gang en ook hier is
er een grote behoefte aan methodologie, technieken en standaarden voor informatie-
uitwisseling tussen heterogene informatiebronnen. De uitdaging wordt nog het best
geformuleerd door Genesereth & Ketchpel in de volgende drie belangrijke vragen:
1. Welke is de geschikte ACT (agent-communicatietaal) ?
2. Hoe kunnen Agenten communiceren door gebruik te maken van deze ACT ?
3. Welke communicatie-architectuur is geschikt om de wisselwerking tussen de Agenten

te bewerkstelligen ?

5. Een praktische uitstap…

5.1. Welke zijn de interessantste IA-tools die reeds op
de markt beschikbaar zijn?

Commerciële producten :

Agentbuilder van Reticular Systems Inc.
Java, Integrated Agent Development Environment

Agentx van International Knowledge Systems Java, Open Agent Devpt Env, voor edu+org+gov

AgenTalk van NTT Com/Ishida Labs, Japan Lisp, Multi-Agent coordination protocols

Aglets van IBM Japan Java, Mobile agents (op Internet)

Intelligent Agent Factory/Library de Bits &
Pixels

Java, CLIPS/KQML-based Agent Development tool

Microsoft Agents van MS ActiveX, Interface creatures (zoals help-paperclip in
Word)

Tabriz AgentWare/Tools van General Magic Telescript, Agentbased products for Internet

Agent/Knowledge Server van Verity VQL, Knowledge products

Onderzoeksprojecten :

Cable-IA van Logica ADL, C++, Distributed applications Devlp.Env.

Excalibur van Techn.Univ.Berlin Autonomous agent architecture for
complex.comp.games

Hive van Media Lab Massachusetts Java, Toolkit for building agents in distributed
systems

DMARS van Australian Al institute C++, Agent Devpt.Env., voor complex, distrib,
tijdskrit.syst.

RETSINA van Carnegie Mellon Univ./SAG Communicative reusable agents
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En vele andere zoals Jumping Beans (van Ad Astra Engineering), Grasshopper (van
IKV++), Gossip (van Tryllian), Jack (van Agent oriented software Ltd), Swarm (van
Swarm Development Group), Voyager (van Object Space), Gypsy (van Univ.Wenen),
Kasbah (Massachusetts IT) en Zeus (Brit.Telecom).

Zelfs bij de naamgeving van het product behoeft men al veel inspiratie …

5.2. Presentatie en Communicatie

Er zijn twee benaderingen om een Agent-Communicatie-Taal (ACT) te ontwerpen. De
eerste is een procedurele aanpak, waarbij de communicatie gebaseerd is op uitvoerbare
code. Dit kan gerealiseerd worden met programmeertalen, zoals Java. De tweede aanpak is
declaratief, waarbij de communicatie geschiedt door gebruik te maken van definities,
veronderstellingen, etc. Gezien de beperkingen van de eerste aanpak, omdat uitvoerbare
code moeilijk samen te stellen en te controleren is, zijn declaratieve talen verkozen voor het
ontwerp van ACT. Een van de meer populaire ACT's is KQML van UMBC Laboratory for
Advanced Information Technology, Tim Finin.

KQML is een acroniem voor Knowledge Query and Manipulation Language. Deze taal is
ontworpen als berichtformaat en –protocol, om run-time kennisuitwisseling tussen Agenten
te ondersteunen. Ze bestaat eigenlijk uit drie niveaus. De communicatielaag, die de
basisparameters beschrijft om te kunnen communiceren, zoals de zender, ontvanger, etc.
Het tweede niveau, de berichtlaag, geeft de uit te voeren actie aan (men noemt dit het
‘Performative’ en het geeft aan welke mogelijke operaties Agenten mogen uitvoeren op
elkaars kennis) en het protocol dat dient gebruikt te worden om het bericht te interpreteren.
Ten slotte hanteert men een inhoudelijke laag, die alle verdere informatie meegeeft om de
actie te kunnen uitvoeren.

Zie ook als voorbeeld Fig. 5: ‘register’ is het "performative" en geeft de uit te voeren actie
aan. De eerste reeks woorden zijn gereserveerde woorden in KQML om de communicatie
te sturen en de inhoud van het bericht te specificeren :

(register
:sender Agent_Julia
:receiver Agent_Romeo
:in-reply-to Message_JR_Verona
:reply-with Message_RJ_Balcony
:language Italian_kqml_script
:content ‘’(Service : Dinner), (Environment : Moonlight, Candles)’’

)

Voorbeeld van een KQML-bericht

Fig. 5

KQML voorziet in een basisarchitectuur van facilitators die de interactie tussen de Agenten
coördineren.

Agenten moeten echter meer kunnen doen dan alleen maar communiceren. Zij moeten ook
kunnen samenwerken en negociëren met elkaar. Er zijn andere talen, zoals COOL, die
daarvoor een uitbreiding vormen op KQML, waarbij Agenten voorstellen en
tegenvoorstellen kunnen formuleren, doelstellingen kunnen aanvaarden of weigeren, en
andere agenten kunnen inlichten over objectieven die gehaald zijn of niet.
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Nog een andere taal, AgenTalk (van NTT Communication Lab, Kuwahara), laat toe
gespecialiseerde protocols te ontwikkelen op basis van bestaande. Een protocol in
AgenTalk bestaat uit twee delen : het eerste deel geeft aan hoe het formaat van het bericht
moet zijn en het tweede deel stuurt het gedrag van de Agent in de vorm van een reeks
taken.

NQL, Network Query Language, is een scriptingtaal voor het bouwen van intelligente
agenten en web- applicaties. NQL is in hoofdzaak gemaakt om IA's te sturen in het
verzamelen, filteren en leveren van de correcte informatie op/van het extranet en internet.

Er zijn nog vele overige initiatieven, zoals MetateM, JATLite, KIF(Knowledge Interchange
Format), Magenta, en verschillende derivaten van KQML, maar er is voorlopig nog geen
van deze die als algemene standaard is aanvaard voor een algemene Agent-technologie.

De Agent Society begon met de samenwerking van een aantal pioniers (o.a. Pattie Maes
van Firefly/MS, Tony Rutkowski van General Magic, Manny Aparicio van IBM en Dana
Moore van AT&T) vorm te krijgen in 1998 uit de idee om in de agentindustrie open
intelligent-agent-technologieën en -standaarden te stimuleren. Er bestaat geen gelijke en
hun opdracht bestaat erin om op internationaal vlak agent-technologieën te promoten en
professionele samenwerking hiervoor te ondersteunen. Het is dus interessant om de
bevindingen en adviezen van de Agent Society te blijven volgen voor iedereen die van
nabij betrokken is bij ontwikkelingen met Agent-technologie.

5.3. Agenten toepassen in de Sociale Zekerheid

Ook in de sociale zekerheid kan men gemakkelijk velerlei interessante toepassingen vinden
waar Agent-technologie een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren.

Een Agent kan de klant begeleiden in een bepaalde moeilijke taak, wat opleidingen en
tijdverlies reduceert. De Agent kan on-line begeleiden bij het invullen van een aangifte of
gelijk welk ander geijkt formulier. Hierbij kan de Agent tevens automatisch reageren op
reeds gekende informatie uit beschikbare databanken en kan privé-informatie dusdanig
behandeld worden dat die zo min mogelijk hoeft gepresenteerd te worden. De Agent kan
uiteindelijk ook repetitieve taken op zich nemen, wat de productiviteit verhoogt. Zowel bij
onze klanten als op onze administratieve diensten zijn er dus toepassingsgebieden te vinden
om ons te laten assisteren door software-agenten.

Wanneer informatie wordt opgevraagd kan dit
geregistreerd en opgevolgd worden door Agenten,
zodat bij een volgende gelegenheid, wanneer nieuwe
informatie ter beschikking komt in het interessegebied
van de klant, dit automatisch kan aangeleverd worden
door een Agent. Het is op basis van dit automatisch
userprofiling dat de Agent tevens een groep
professionals bij elkaar kan brengen die dezelfde
interesses delen, hetzelfde computergebruik vertonen of
dezelfde informatie hanteren. Uiteindelijk moet de
zoektocht, ondersteund door informatie-agenten,
even natuurlijk zijn voor de Mens als het opnemen van
de telefoon of het lezen van een krant. De informatie-
agenten bieden een gepersonaliseerde portal aan,
waarbij ze weten waar ze voor u moeten zoeken en hoe
ze die informatie weten te vinden.
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Agenten kunnen ook assisteren in een datawarehouse-omgeving. De bottleneck in zulk een
systeem is meestal de extractie van gegevens en het aanpassen van de multidimensionele
databank (mddb) bij wijzigende indicatoren of dimensies. Een agent kan die wijzigingen
via het operationeel systeem signaleren en doorgeven aan de overeenstemmende mddb,
alwaar een andere Agent, die de mddb beheert, de nodige wijzigingen doorgeeft aan de
rapportage-omgeving. De Agent van de rapportage-omgeving registreert tevens wat de
manager belangrijk vindt bij het navigeren in een OLAP-rapport. De volgende keer dat hij
andere cijfers consulteert kan de Agent die voorkeur direct aangeven. De Agent kan de
beslissingsnemer assisteren door, in functie van de resultaten van die rapporten (en
gebruikmakend van een redeneer-module), actieplannen volledig automatisch aan te reiken.

Lotus zal een scriptingtaal voorzien in zijn
nieuwste versie van Notes die gebruikers zal
toelaten hun eigen individuele scripts te
schrijven, om hun e-mails, kalender, en
vergaderingen automatisch te laten beheren.
Het is de bedoeling om de grote hoeveelheid
waardevolle uren die tegenwoordig verloren
gaan aan het beheer van junkmail en
(her)plannen van vergaderingen, terug
nuttig te gebruiken. Agenten kunnen op de
hoogte gesteld worden van ieders persoon-

lijke wensen qua agenda-beheer: iemand heeft niet graag vergaderingen op vrijdag-
namiddag, iemand heeft liefst vergaderingen in het eigen kantoorgebouw, etc. Uiteindelijk
kan automatisch een planning voorgesteld worden volgens de ingevulde agenda’s,
beschikbare vergaderzalen en ieders persoonlijke eisen.

Meer en meer zal informatie van de sociale zekerheid ter beschikking gesteld worden aan
de werkgevers en werknemers via het internet. Een browser gebruikt een set van internet-
management-tools, zoals spiders en zoek-engines, om de gewenste informatie te
verzamelen. Een spider is een indexeerprogramma dat het world-wide-web doelgericht
doorzoekt en de topologie ervan stockeert in een databank. Nu kan een Agent een
invulformulier vertalen in een zoekopdracht, zodat het taken aankan als «Geef me de
werkgeversinstructies voor het invullen van een RSZ-aangifte». De Agent kan de expressie
ontleden, daarbij ambiguïteiten en gebrekkige informatie tolereren, en uiteindelijk de
initiële vraag uitsplitsen in verscheidene opdrachten (voor zichzelf of in samenwerking met
andere Agenten), daarbij gebruikmakend van de spider-databank.

6. Besluit: Agent-technologie vandaag en morgen
Deze Techno heeft als doel de lezer te introduceren in de basisnoties van het ontwerp van
een Multi-Agent-Systeem (MAS) en de Agent-technologie in het algemeen. «Intelligent
agents» is een buzzword geworden, vermits het tegelijk een technisch concept en een
metafoor betreft. Het is dan ook mijn bedoeling geweest om IA's uit de mist te onttrekken,
want veel te ambitieuze beloftes gaan dikwijls de werkelijke realisaties vooraf. Dit leidt dan
weer tot onbegrip bij managers, waardoor interesse en budgetten voor onderzoek in dit
domein zouden wegvallen. Dat zou spijtig zijn, want het is een sterk evoluerende techniek
waar nog heel wat van te verwachten valt. We spreken dan ook beter over ‘Agent-
technologie‘.
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Interactie is het meest belangrijke aspect van een Agent. M.a.w. er is op regelmatige basis
een wisselwerking tussen de Agenten, om kennis te delen en taken uit te voeren om
bepaalde objectieven te halen. Onderzoekers in Agent-technologie zijn het erover eens dat
drie sleutelelementen nodig zijn om van een MAS te kunnen spreken:

1. Een gemeenschappelijke communicatietaal en –protocol

2. Een gemeenschappelijk formaat om kennis en de inhoud van berichten te presenteren

3. Een gemeenschappelijk interpretatieschema voor wederzijds begrip tussen Agenten
(ontologie)

Jaren van onderzoek zijn de nu eerste implementaties voorafgegaan. Vele bedrijven zijn
reeds projecten aan het ontwikkelen. Dit gaat van kleine initiatieven (bvb. Icon, Edify en
Verity), middelgrote organisaties (bvb. Carnegie Mellon University (CMU), General
Magic, Massachusetts Institute of Technology (MIT), the University of London) tot grote
multinationals (bvb. Alcatel, Apple, AT&T, BT, Daimler-Benz, DEC, HP, IBM, Lotus,
Microsoft, Oracle, Sharp).

De Agent-technologie heeft duidelijk zijn toepassing in vele domeinen, zoals workflow-
management, telecommunicatie-netwerk-management, business process re-engineering,
datamining, information retrieval/management, electronic commerce, vorming, personal
digital assistants (PDA's), e-mail, digital libraries, smart databases, scheduling/diary
management, etc. Het is zoals Guilfoyle (1995) reeds aangaf in zijn studies: "…in 10 years
time most new IT development will be affected, and many consumer products will contain
embedded agent-based systems"; dat is dus binnen een vijftal jaren …

Ook het aspect veiligheid dient in een agent-systeem goed onder de loep genomen te
worden. Bij samenwerkende en mobiele Agenten ontmoet men de reeds vertrouwde
problematiek van virussen, authentificatie en systeemtoegang in netwerken en meer bepaald
het internet. Zijn Agenten waaraan we een aantal autonome taken toevertrouwen wel
betrouwbaar ? In deze Techno is op deze aparte en belangrijke materie niet verder
ingegaan, maar ik verwijs naar een reeds eerder uitgegeven studierapport van de sectie
Onderzoek van de SmalS-MvM: «Internetveiligheid : risico's, maatregelen en concepten»
van Augustus 1997, Dominique Thomas.

U ziet, in vele informatiesystemen en tools zal de Agent-technologie in de komende jaren
steeds meer aangewend worden en ook wij zullen er in de sociale zekerheid mee
geconfronteerd worden. Het is dan ook van belang deze Agent-technologie van nabij te
blijven volgen.

Apart van alle technische aspecten, waar ook nog heel wat werk voor de Mens voor de boeg
ligt, zijn er een hele reeks sociale en ethische vragen die achter de hoek komen loeren, maar
dat is dan weerom een verhaal apart. Het is zoals Donald Norman ooit zei:

«Probably all the major software manufacturers are exploring the use of intelligent agents.
Myths, promises and reality are all colliding. But the main difficulties I foresee are social,
not technical. How will intelligent agents interact with people and perhaps more
importantly, how might people think about intelligent agents?» …
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Mendez, Department of Computer Science, University of Calgary, Canada, zomer 1999,
http://www.acm.org/crossroads/xrds5-4/ en http://www.cpsc.ucalgary.ca/~robertof/

* The Sensible Agent Program, of The Laboratory for Intelligent Processes and Systems
(LIPS), Texas, Barber. K., 1999, http://www.lips.utexas.edu/

* Datawarehousing with Intelligent Agents, Ted Gannon and Don Bragger, Intelligent
Enterprise oct 1998, http://www.intelligententerprise.com

* Battle of the Bots, Martin Butler, Contra Butler Group magazine, april 2000, zie ook
http://www.botspot.com

http://www.masson.fr/
http://mitpress.mit.edu/books.tcl
mailto:kendall@rmit.edu.au
http://www.labs.bt.com/projects/agents/body.htm
http://www.acm.org/crossroads/xrds5-4/
http://www.cpsc.ucalgary.ca/~robertof/
http://www.lips.utexas.edu/
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Web-informatie:

* http://www.agent.org/ : The Agent Society is a new international industry and
professional organization established to assist in the widespread development of intelligent
agent technologies and markets

http://www.agentbuilder.com/AgentTools/index.html : agent construction tools,

http://home1.gte.net/pfingar/bookagents.htm : boekenlijst agents,

http://zeus.eed.usv.ro/~marius/documents/mas/ia-research.html : agent researches in the
world,

http://www-cia.mty.itesm.mx/~lgarrido/Repositories/IA/, repository agent technology info,

http://www.research.microsoft.com/research/ui/persona/isbister.htm, overzicht huidige IA
litteratuur

* http://www.agentbuilder.com, Intelligent agent technologie integrated software

http://www.networkquerylanguage.com, NQL scripting language for building intelligent
agents, evenals op http://www.cs.umbc.edu/KQML Knowledge Query en Manipulation
Language en http://www.doc.mmu.ac.uk/STAFF/M.Fisher/cmet.html Concurrent MetateM
communication system

http://www.aaai.org, American Association for Artificial Intelligence

http://www.cs.washington.edu/research/projects/softbots/www/darpagrant.html,
www.softbot project

http://www.red.com/cwr/steer/gdc99/index.html, Sony autonomous reactive agents

* http://www.agentlink.org/newsletter, onderzoek en ontwikkeling in agent-based computer
systems

* http://www.webcrawler.com, lijst van Internet agenten en gestuurde web-informatie

http://www.agent.org/
http://www.agentbuilder.com/AgentTools/index.html
http://home1.gte.net/pfingar/bookagents.htm
http://zeus.eed.usv.ro/~marius/documents/mas/ia-research.html
http://www-cia.mty.itesm.mx/~lgarrido/Repositories/IA/
http://www.research.microsoft.com/research/ui/persona/isbister.htm
http://www.cs.umbc.edu/KQML
http://www.doc.mmu.ac.uk/STAFF/M.Fisher/cmet.html
http://www.cs.washington.edu/research/projects/softbots/www/darpagrant.html
http://www.red.com/cwr/steer/gdc99/index.html
http://www.agentlink.org/newsletter
http://www.webcrawler.com/
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Bezoek de sectie Onderzoek op het Extranet
hhttttpp::////ddooccuummeennttaattiiee..ssmmaallss--mmvvmm..bbee
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