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1 Inleiding 

In mei 1993 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de eerste vier jaar van het 
DenK-programma. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de Vaste Commissie 
Beoordeling Samenwerkingsprojecten een aantal op- en aanmerkingen geformuleerd 
die we op voorstel van de voorzitter van de commissie in dit rapport opgevat hebben 
als een zevental concrete vragen. In het kort ging het hierbij om het volgende: 

1. Hoe is de samenhang tussen de verschillende projecten tot stand gekomen en 
hoe ontwikkelt die zich? 

2. Wat is de rol geweest van het integratieproject bij de sturing van de deelpro
jecten? 

3. In welke staat van ontwikkeling verkeert het prototype en in hoeverre zijn de 
resultaten van de deelprojecten hierin terug te vinden? 

4. In hoeverre komt de samenwerking tussen KUB en TUE tot uiting op programma
niveau? 

5. Wat zijn de relevante publicaties van de totale onderzoeksgroep, inclusief de 
senior-onderzoekers? 

6. Wat is er gedaan om het programma bekendheid te geven? 

7. Hoe is de onderlinge samenwerking georganiseerd? 

In dit rapport, dat beschouwd moet worden als een aanvulling op het DenK Over
zichtsrapport eerste fase (Beun & Ahn, 1993), willen we proberen een antwoord te 
geven op bovenstaande vragen. Gezien het belang van het integratieproject voor 
het DenK-programma als geheel en het gewicht dat de vaste commissie hier terecht 
aan geeft, zal een belangrijk accent in dit rapport liggen op de werkzaamheden in 
dit project. Een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden van het inte
gratieproject wordt gegeven in sectie 2. Een belangrijk aspect hierbij vormt de 
ontwikkeling van het eerste prototype, dat in sectie 3 aan de orde zal komen. In sec
tie 4 komt de interactie tussen het integratieproject en de deelprojecten aan de orde. 
In sectie 5 wordt aangegeven hoe de onderlinge samenwerking is georganiseerd en 
worden de verbanden tussen de deelprojecten uitgewerkt. De bovengenoemde vra
gen 1 tot en met 4 zijn daarmee beantwoord. Vraag 5 wordt beantwoord door de lijst 
van publicaties die in sectie 6 is opgenomen; hierbij zijn tevens de activiteiten ver
meld die ondernomen zijn om het DenK-programma bekendheid te geven. In sectie 
7 worden de antwoorden op de gestelde vragen van de adviescommissie samengevat. 
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2 Het integratieproject (DK 8.4) 

2.1 Probleem- en doelstelling 

Het integratieproject vormt een kader waarbinnen de onderzoekresultaten van de 
diverse deelprojecten van het DenK-programma in hun onderlinge samenhang een 
plaats vinden. Uitgangspunt hierbij is dat de verschillende deelprojecten zoveel mo
gelijk bijdragen aan de hoofddoelstelling van het project, namelijk het ontwerp en de 
implementatie van een multimodale cooperatieve interface. Dit ontwerp is dusdanig 
modulair opgezet dat het een bedding kan vormen waarbinnen ook toekomstige 
onderzoeksresultaten een plaats kunnen vinden. Daarom is er voor gekozen het sy
steem incrementeel te ontwikkelen. Uitgaande van een basisarchitectuur, waarin de 
resultaten van de deelprojecten kunnen worden geintegreerd, worden opeenvolgende 
generaties geimplementeerd die meer en meer onderzoeksresultaten uit de deelpro
jecten incorporeren. Dit leidt er toe dat de werkzaamheden van het integratieproject 
in feite in twee delen opgesplitst kunnen worden: 

A. Ontwerp van de basisarchitectuur van het systeem, waarbij de nadruk komt 
te liggen op de formele integratie van de verschillende formalismen die hierbij 
een rol spelen, en waarbij de toekomstige uitbreidbaarheid in het oog wordt 
gehouden door uit te gaan van een open architectuur. 

B. Voortschrijdende integratie van de resultaten van de deelprojecten binnen het 
kader van dit ontwerp. Dit leidt tot de implementatie van een serie van pro
totypes. Hierbij is voortdurend overleg met de deelprojecten noodzakelijk om 
te waarborgen dat de resultaten hiervan ondanks de eigen dynamiek van deze 
projecten binnen het grote geheel bruikbaar blijven. 

2.2 Uitwerking 

Binnen het integratieproject, dat ruim een jaar na aanvang van het programma is 
gestart1 , is in eerste instantie gewerkt aan een aantal onderdelen die de verdere 
richting van het gehele programma hebben bepaald. Het ging hierbij met name om 
de opzet van een globaal functioneel ontwerp waarbinnen de deelprojecten geplaatst 
dienden te worden. Het verslag van de werkzaamheden van het integratieproject in 
het eerste half jaar (augustus 1990 - januari 1991) is toegevoegd in Bijlage 1. 

We willen gezien het richtinggevende karakter van deze periode de in het eerste 
half jaar behandelde onderwerpen kort samenvatten aan de hand van de destijds 
gestelde taken en vragen: 

A. Wat zijn de eisen en wensen die gesteld kunnen worden aan het uiteindelijk te 
bouwen systeem? 

B. Maak een globaal functioneel ontwerp van het systeem. 

c. Welke vragen kunnen uitgaande van het ontwerp gesteld worden aan de deel
projecten? 

1Om precies te zijn 1 augustus 1990. 
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D. Bepaal de relevante kenmerken van de geprojecteerde gebruikersgroep en ge
bruiksomgeving van het systeem. 

E. Formuleer de condities voor welslagen van het project. 

AD A. Uitgangspunt was de gedachte dat de computer de mens moet assisteren 
bij het uitvoeren van een taak in een bepaald domein. De eisen die aan het systeem 
werden gesteld zijn daarom vooral afgeleid uit een analyse van de verschijnselen die 
optreden in zo een setting. In dit type situaties kan men een driehoek waarnemen 
van informatiestromen tussen het domein, de gebruiker ( de mens), en de assistent 
(een computerprogramma). De samenwerking tussen de gebruiker en de assistent 
in het domein wordt daarbij in grote mate ondersteund door het gebruik van na
tuurlijke taal. Bepaalde verschijnselen in het natuurlijk taalgebruik zijn van groot 
belang om efficient en taa.kgericht te kunnen werken. Dit leidt er toe dat binnen 
het project de nadruk kwam te liggen op contextafhankelijkheid, kennisrepresentatie 
van de assistent, en de directe relateerbaarheid van deze kennis aan het domein. We 
komen hier verder op terug in het begin van sectie 3. 

AD B. In het ontwerp diende een principieel onderscheid gemaakt te worden tussen 
de assistent en de applicatie. Dit sloot tevens uitstekend aan bij de verworvendhe
den uit het eerste programmajaar, namelijk a. dat contexten in Constructieve Type 
Theorie ( CTT) interessante mogelijkheden boden voor de formalisering en imple
mentatie van de cognitieve toestand van een gesprekspartner in een natuurlijke taal 
dialoog, en b. het inzicht dat de Generalised Display Processor (GDP)2 kon dienen 
als concrete implementatie van een gespreksdomein met grafische en dynamische 
eigenschappen. 

De driehoeksverhouding zoals beschreven onder A. werd op grond van deze 
gegevens nader uitgewerkt, de globale functionaliteit van de belangrijkste systeem
modules evenals hun verhouding tot de verschillende deelprojecten werd bepaald, 
en er werd een begin gemaakt met de analyse van de informatiestromen, waarin de 
mogelijkheid tot het koppelen van de verschillende formalismen werd verkend. In 
sectie 3 komt het ontwerp van het eerste prototype uitvoerig aan de orde. 

AD c. Het ontwerp was dusdanig opgezet dat de verschillende subprojecten hierbin
nen op natuurlijke wijze konden worden geplaatst. Project 8. 7b was gericht op de 
representatie van het domein. In de projecten 8.1 en 8.7a werd aandacht besteed 
aan de kennisrepresentatie binnen de assistent. Project 8.2 leverde de methode om 
de kennis in de assistent daadwerkelijk te relateren aan het gerepresenteerde domein. 
De projecten 8.6 en 8.5 richtten zich voornamelijk op het analyseren en beschrijven 
van verschillende aspecten van de communicatie tussen assistent en gebruiker. De 
precieze vraagstelling naar de deelprojecten wordt in sectie 4 in meer detail behan
deld. 

AD D. Op grond van het fundamentele karakter van het betrokken onderzoek, is 
het duidelijk dat de gebruikers van het systeem, zeker in de beginfase, gezocht moet 

2Destijds werd de GDP nog WALT genoemd. 
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worden in een wetenschappelijke omgeving. Wij zijn er dan ook vanuit gegaan dat 
het systeem in eerste instantie dient te worden gezien als onderzoekvehikel. Het moet 
dienen als hulpmiddel voor de integratie van de grote diversiteit a.an onderzoek, van 
wiskundige theorievorming over kennisopbouw tot a.an experimenteel gebruikerson
derzoek, dat bij mens-machine interactie een rol speelt. 

Daarom was vooral het generieke karakter van de destijds nog te ontwikkelen 
interface ons inziens van belang. Ook bij commerciele systemen bepaalt het meer of 
minder generieke karakter in belangrijke mate het uiteindelijk succes. Maar in een 
wetenschappelijk project, waarbij tijdens het project belangrijke nieuwe inzichten 
gewonnen kunnen worden, is een grote mate van fl.exibiliteit en configureerbaarheid 
volstrekt onontbeerlijk. Dit leidt tevens tot een meer fundamenteel gerichte aanpak 
van het systeemontwerp. Het systeem werd daarom zo opgezet dat niet alleen het 
domein, maar ook de kennis over het domein, en zelfs de a.a.rd van het gedrag van 
de assistent configureerbaar zijn. 

AD E. Voor het welslagen van het project werden twee aspecten essentieel geacht: a. 
de daadwerkelijke ontwikkeling en implementatie van het systeem en b. het scheppen 
van een infrastructuur waarbinnen de uitwisseling van informatie tussen het inte
gratieproject en de deelprojecten onderling een vaste basis vormt in het onderzoek. 
We komen hierop terug in sectie 5. 

2.3 Implementatie 

De implementatie van het systeem heeft een integrerende en structurele invloed 
gehad op het fundamentele onderzoek in de deelprojecten. De noodzaak tot concre
tisering van de verschillende formalismen en de toepassing hiervan op een gemeen
schappelijk domein3 heeft bijgedragen aan het wegnemen van abstracties, heeft de 
onderlinge samenhang van de deelprojecten verduidelijkt, en een stimulerende werk
ing gehad in de richting van elk van de deelprojecten. Juist omdat het systeem werd 
opgebouwd vanuit een fundamentele visie op communicatie, sloot het goed a.an bij 
het karakter van de deelprojecten. 

N adat a.an de hand van het verslag over het eerste half jaar de reacties van de di
verse deelprojecten waren bepaald, konden de consequenties voor het basisontwerp 
naar de deelprojecten verder worden uitgewerkt. Daarbij werd met name onder
zocht hoe de formalismes die in de verschillende deelprojecten een rol speelden op 
elkaar konden aansluiten. Toen dit voldoende duidelijk was, kon het ontwerp worden 
verfijnd, en werd op grond hiervan een planning voor het verdere verloop van het 
programma opgesteld (zie Bijlage 2). 

Vervolgens is er in overleg met de betrokken deelprojecten (voornamelijk 7b, 7a 
en 2) zorg voor gedragen dat de verschillende basisformalismen die een rol spelen in 
de uiteindelijke implementatie ( LOOKS, TEXT en EOL ) formeel zijn vastgelegd. 
Daarbij zijn ook de relaties tussen deze formalismen ten bate van de implementatie 
van de interne systeemcommunicatie formeel gespecificeerd (zie Bijlage 3). 

Eerder was het integratieproject reeds begonnen met de implementatie van de 
belangrijkste systeemonderdelen die noodzakelijk zijn voor de omgang met Con-

3Dat werd de dynamische blokkenwereld. 
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structieve Type Theorie, ons basisformalisme voor kennisrepresentatie. Achtereen
volgens werden een typechecker, een redeneersysteem, en later de totale cognitieve 
shell geimplementeerd. Hoewel de planning hierin nog niet had voorzien, konden 
ook reeds in dit stadium resultaten uit project 7a worden geincorporeerd, mede op 
aandringen van project 6. 

Later werd de evaluator geimplementeerd, die TEXT omzet in EOL, gebruik 
makend van technieken ontleend aan project 2, en is een begin gemaakt met de 
implementatie van sommige gedragsregels, voortkomend uit de projecten 6 en 5. 

Uiteindelijk is in samenwerking ID;et de programmeur van het zwaartepuntspro
ject, die ook de module DABAS heeft geimplementeerd, een eerste prototype van 
het systeem geconfigureerd. 

2.4 Nadere bijzonderheden over het integratieproject 

Het in het integratieproject geimplementeerde prototype wordt uitvoerig beschreven 
in sectie 3. Daar staat ook uitgewerkt hoe de verschillende modules (WATSON, 
DABAS) en formalismen (zoals TEXT en EOL) zijn geconstrueerd. Het verband 
tussen het integratieproject en de deelprojecten is te vinden in sectie 4, met details 
over de vraagstelling vanuit het integratieproject en de uitwerking in het betreffende 
deelproject. 
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3 Het prototype 

3.1 Inleiding 

Het ontwerpen en programmeren van gebruikersinterfaces is bijzonder arbeids- en 
kennisintensief, en vormt een knelpunt bij de ontwikkeling van software. Door zulke 
interfaces automatisch te genereren kan dit probleem worden opgelost. Dit heeft als 
bijkomend voordeel dat er automatisch standaardisatie van interfaces optreedt. 

Het is onze bedoeling interfaces te genereren die een gebruiker in staat stellen een 
domein langs twee kanalen te benaderen: enerzijds direct via manipulatie van een 
grafische representatie, en anderzijds middels de tussenkomst van een cooperatieve 
assistent, een computerprogramma, dat die met behulp van taaluitingen kan worden 
benaderd. De achterliggende visie is dat de computer voor de gebruiker fungeert als 
een helper bij het uitvoeren van bepaalde taken. Wij menen dat op deze manier een 
natuurlijke interactie tussen mens en machine mogelijk wordt, waarbij de gebruiker 
het gevoel heeft met een "assistent" te communiceren en samen met deze een taa.k 
uit te voeren in een domein dat visueel weerggeven is op het beeldscherm. 

Op grond hiervan laat zich een aantal eisen formuleren, waaraan ons systeem 
uiteindelijk zou moeten voldoen: 

1. Er dient een voor de gebruiker duidelijke conceptuele scheiding te zijn tussen 
enerzijds het domein en anderzijds de computer als assistent die de gebruiker 
ondersteunt om in dat domein te werken. 

2. De twee interactiekanalen dienen in zoverre compatibel te zijn, dat het bij
voorbeeld mogelijk is dat een vraag wordt beantwoord door een object aan te 
wijzen. 

3. De assistent moet onderscheid kunnen maken tussen functioneel verschillende 
taaluitingen zoals vragen, beweringen en opdrachten, en er adequaat op kun
nen reageren. Dit laatste houdt onder meer ook in dat moet worden gereageerd 
op de impliciete vooronderstellingen die vaak in een taaluiting zijn opgesloten, 
de zogenaamde presupposities. 

4. De assistent moet iets weten over het domein, en in sommige gevallen uit
leg kunnen geven over door hem bereikte conclusies, zodat de gebruiker deze 
kennis van de assistent kan overnemen. 

5. Er moet voor de gebruiker voortgang zijn in de dialoog. Dit betekent onder 
andere dat de assistent niet steeds dingen moet zeggen die de gebruiker al 
weet, en dat nieuwe uitingen dienen te worden gefoterpreteerd in het licht van 
de voorafgaande 

3.2 Uitgangspunten van de implementatie 

Om dit te realiseren gaan we uit van een voor de hand liggende architectuur. De ge
bruiker staat in contact met twee modules, waarvan er een het domein representeert, 
en de antler de rol speelt van assistent. 
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De representatie van het domein dient in hoge mate generiek te zijn, dat wil 
zeggen dat het mogelijk moet zijn om om een grote verscheidenheid aan domeinen 
te representeren. Omdat er een nadruk ligt op de manipulatie en representatie 
van objecten ligt het voor de hand het domein te specificeren door middel van 
een zogenaamde object-georienteerde programmeertaal. In dit soort talen definieert 
men eerst de verschillende soorten objecten die in het domein een rol spelen, en 
geeft vervolgens aan hoe ze gestructureerd zijn en welke acties ze kunnen uitvoeren. 
Het geheel komt uiteindelijk tot leven doordat men objecten binnen de gedefinieerde 
soorten kan creeren en deze objecten boodschappen kan sturen, waarop ze reageren 
door het uitvoeren van een bepaalde actie. Door aan de verschillende soorten van 
objecten een grafische representatie te koppelen kan men bereiken dat de gebruiker 
een bewegend beeld van het domein kan waarnemen. Met behulp van de muis kan 
men dan boodschappen sturen naar de verschillende objecten, waardoor men het 
domein kan beinvloeden. 

Het spreekt vanzelf dat de assistent evenals de gebruiker in staat moet zijn om 
het domein te inspecteren en te manipuleren. De assistent en het domein zijn daarom 
verbonden. Dit gebeurt via een module die ervoor zorgt dat het domein door de 
assistent in grote lijnen kan worden gezien als een soort database waaruit met behulp 
van een logische taal gegevens kunnen worden opgevraagd. Omdat het domein echter 
niet statisch is, is de logische taal uitgebreid met dynamische mogelijkheden. Zo kan 
ook de assistent het domein via deze taal manipuleren door de objecten acties te 
laten uitvoeren. 

De assistent dient de gebruiker op een natuurlijke manier te ondersteunen bij 
zijn activiteiten in het domein. Om formeel greep te krijgen op het natuurlijke 
gedrag, dienen we het gewenste gedrag van de assistent te analyseren en formeel te 
beschrijven. Dit wordt gedaan met behulp van zogenaamde "gedragsregels". We 
maken hierbij gebruik van principes voor cooperatief gedrag uit de formele prag
matiek. Zulke regels beschrijven hoe het gedrag van de assistent afhangt van de 
actuele situatie. De uitdrukkingskracht van zulke regels kan worden vergroot door 
ervoor te zorgen dat in de formulering van de regels zo veel mogelijk aspecten van 
de totale situatie kunnen worden betrokken. Wij hebben ervoor gekozen het gedrag 
te ba.seren op de volgende drie aspecten : 

• De laatst gedane uiting. 

• De actuele toestand van het domein. 

• De actuele kennistoestand van de assistent. 

Het zal duidelijk zijn dat de laatst gedane uiting en de toestand van het domein 
een belangrijke rol spelen in het gedrag van de a.ssistent. A1s we ons tot deze twee 
a.specten zouden beperken, kunnen we ook op een betrekkelijk traditionele wijze een 
systeem realiseren. Men kan dan de uiting bijvoorbeeld omzetten in een logische taal, 
die vervolgens in het domein wordt geevalueerd. Dit legt echter ernstige beperkingen 
op aan het resulterende systeem. Het zou de gebruiker nooit kunnen wijzen op een 
wetmatigheid in het domein, en eerdere uitingen zouden nooit van invloed kunnen 
zijn op de interpretatie van de laatste uiting. Bovendien kan men op zo'n manier 
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alleen vragen en opdrachten interpreteren, maar geen beweringen. M.a.w. zo een 
systeem zou niet kunnen voldoen aan de eisen 3,4 en 5 die we in de inleiding van 
deze sectie hebben geformuleerd. 

We moeten de assistent dus voorzien van kennis over het domein, en van de 
mogelijkheid om met deze kennis te redeneren. Met behulp van deze kennis is 
het dan mogelijk om de uitingen van de gebruiker beter te interpreteren, en om 
in sommige gevallen meer adequaat te reageren. Het zal daarbij duidelijk zijn dat 
de kennistoestand dynamisch moet zijn, d.w.z. dat een kennistoestand tijdens de 
dialoog moet kunnen worden bijgesteld, omdat anders de dialoog in wezen nog altijd 
statisch zou zijn. Dit heeft tot gevolg dat de betrokken gedragsregels complexer 
worden, omdat ze nu ook moeten beschrijven hoe een kennistoestand ten gevolge 
van een gedane uiting dient te veranderen. 

De kennis van de asistent zal worden gerepresenteerd m.b.v. Constructieve Type
theorie (CTT). Dit is een zeer krachtig formalisme voor kennisrepresentatie, dat zich 
mag verheugen in een toenemende belangstelling binnen de wereld van de theore
tische informatica. Dit formalisme heeft grote voordelen boven conventionele pre
dicaatlogica, o.a. omdat nieuwe objecten eenvoudig in bestaande kennistoestanden 
kunnen worden gefotroduceerd en omdat binnen dit formalisme niet alleen de kennis 
zelf, maar ook de argumenten voor deze kennis expliciet worden gerepresenteerd. 

Hierbij dient zich echter wel een complicatie aan. Binnen de kennis van de 
assistent kan men namelijk onderscheid maken tussen verschillende z.g. modaliteiten. 
Zo is de persoonlijke kennis van de assistent iets anders als de gemeenschappelijke 
kennis die door gebruiker en assistent wordt gedeeld. Het onderscheid tussen de 
verschillende modaliteiten is van cruciaal belang voor het modelleren van het gedrag 
van de assistent. Zo willen we bijvoorbeeld graag modelleren dat het niet zinvol kan 
zijn gemeenschappelijke kennis aan de ander mee te delen. Ook willen we kunnen 
uitdrukken dat kennis die wordt overgedragen, hierdoor gemeenschappelijk wordt. 
Het is namelijk juist de combinatie van dit soort regels die er bijvoorbeeld toe leidt 
dat de assistent niet in herhalingen valt. Om dit te kunnen doen is dus een modale 
uitbreiding van CTT nodig. 

De verschillende modaliteiten spelen overigens niet alleen een rol bij de voortgang 
van de dialoog, maar ook in de interpretatie van de uitingen. Zo is het bijvoorbeeld 
duidelijk dat, indien de gebruiker spreekt over: " het gele blok" hij over een blok 
spreekt dat aan hem en de assistent gemeenschappelijk bekend is. Bij het inter
preteren van deze uiting moet hier dus rekening mee gehouden kunnen worden. 

Hoe natuurlijk het gedrag van de assistent uiteindelijk zal worden hangt voor een 
groot deel af van de kwaliteit van de gebruikte gedragsregels. Hoewel een groot aan
tal gedragsregels min of meer vastligt, omdat ze berusten op conventies en principes 
van rationaliteit en cooperativiteit, is hier nog ruimte voor onderzoek. Nu het eerste 
prototype voltooid is kan hiermee bovendien worden geexperimenteerd. Ook kan 
men de gedragsregels aanpassen aan verschillende wensen. Zo kan men verschillend 
geaarde assistenten realiseren. 
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3.3 Realisatie 

Realisatie van bovenstaande uitgangspunten leidt tot een ontwerp dat men op het 
hoogste nivea.u ka.n beschouwen als opgebouwd volgens figuur 3.1. 

DABAS 

EOL 

assistent 

WATSON 

( domein.text) 

domein 

GDP 

( dome in. looks) 

~ ·, ·, 
' ·, 
\ 

\,, 
Muis 

' \ 

Engels 

Respons 

gebruiker 

USER 

Figuur 3.1: Globale arch.itectuur van het systeem 

Naast de gebruiker vinden wij in dit schema drie modules terug. Het domein 
wordt gerealiseerd door de z.g. Generalized Display Processor (GDP). Deze brengt 
het domein tot leven en geeft dit grafisch weer. Dit gebeurt op basis van een beschrij
ving van dit domein in de object-georienteerde ta.al LOOKS. In deze beschrijving 
kan men uitdrukken welke soorten objecten er in het domein bestaan, en wat voor 
gedrag zij kunnnen vertonen. Door deze beschrijving te veranderen kan men dus 
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het gerepresenteerde domein eenvoudig veranderen. Deze ta.al is verder voor de ge
bruiker niet zichtbaar maar speelt alleen een rol voor diegenen die een nieuw domein 
willen creeren. Meer over de werking van de GDP kan worden gevonden in het over
zichtsrapport eerste fase, sectie 5.1 pag. 18 en verder. Een nauwkeurige beschrijving 
van de ta.al LOOKS kan worden gevonden in Peeters (1992) en formeler in Peeters 
(1993). 

De assistent kan het domein inspecteren en manipuleren via een logische ta.al, 
genaamd EOL. Deze is gebaseerd op een combinatie van methodcalls en kwantoren, 
en maakt het de assistent mogelijk het domein als een soort database te benaderen. 
De module die dit bewerkstelligt heet DABAS. De ta.al EOL en de werking van 
DABAS zijn formeel vastgelegd in Bijlage 3. Dit is een kopie van de oorspronke
lijke speci:ficatie van deze module, zoals die uitging van het integratieproject. De 
gebruiker hoeft over het bestaan van deze module, even als over de ta.al EOL, na
tuurlijk niets te weten. 

De assistent wordt gerealiseerd door kennis over het domein, beschreven in een 
variant van typetheorie (TEXT), in te brengen binnen de z.g. WATSON module. 
Deze module bevat gedragsregels, die een reactie bepalen op uitingen van de ge
bruiker. Ze maken hierbij gebruik van de in de module gerepresenteerde kennis, en 
van het vermogen om m.b.v. EOL via DABAS het domein op een logische manier 
aan te spreken. Een beschrijving van de werking en de architectuur van deze module 
wordt gegeven in de volgende paragraaf. 

3.4 De WATSON module 

Het belangrijkste formalisme dat binnen deze module een rol speelt is TEXT, d.w.z. 
een formeel vastgelegde variant van Typetheorie. (De formele speci:ficatie van het 
gebruikte formaat evenals de gebruikte inferentieregels zijn te vinden in Bijlage 
4). Alie kennisrepresentatie binnen de module vindt plaats m.b.v. deze taal. Een 
1chema.tische voorstelling van deze module wordt gegeven in figuur 3.2. 

De werking va.n deze module is in grote lijnen a.ls volgt. Engelse text die binnenkomt 
wordt door een (eenvoudige) pa.rser4 vertaald na.ar een quasi-logische vorm5 . Om 
een formule in deze vorm volledig te kunnen interpreteren dient deze in TEXT te 
worden omgezet. Dit betekent onder andere dat eerst specifieke regels dienen te 
worden toegepast voor het interpreteren van bepaalde en onbepaalde lidwoorden, 
kwantoren, etc. De interpretatie van deze uitdrukkingen hangt van een groot aantal 
factoren af, waaronder de toestand van het domein en de gemeenschappelijke kennis 
van systeem en gebruiker. Dit proces vindt plaats in HOLMES, een submodule die 
fungeert als een interpreter voor de genoemde regels. Als dit proces mocht falen, 
wordt dit, evenals in een natuurlijke dialoog, teruggemeld aan de gebruiker. 

Is het proces succesvol, dan is de oorspronkelijke uiting van de gebruiker omgezet 
in een TEXT-fragment. Een tweede set van gedragsregels, die ook door HOLMES 
wordt toegepast, bepa.alt hoe het systeem vervolgens op deze uiting reageert. 

In het huidige systeem zijn de gedragsregels nog geimplementeerd als eenvoudige 
PROLOG regels, die gebruik maken van speci:fieke diensten die door de andere sub
modules worden aangeboden. Het gaat hierbij om de evaluator en om de cognitieve 
shell. 
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EOL 
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TEXT QLF Engels 
Evaluator - - Parser -- -

. 
Cognitive Holmes 

Shell 

domein.text 
TEXT Respons 
- -

Figuur 3.2: Globale a.rchitectuur va.n WATSON 

De evaluator vertaalt TEXT naar EOL, en ma.a.kt het mogelijk een stuk TEXT 
te evalueren in het domein. Zo ka.n HOLMES een bewering controleren, een bepaald 
object zoeken of een actie uitvoeren in het domein. De vertaling van TEXT naar 
EOL is een ingewikkeld proces, omdat hierbij ook de concepten waarin gebruiker 
en assistent over het domein communiceren, dienen te worden gereduceerd naar 
primitieve eigenschappen binnen het domein. 

De cognitieve shell handelt al.le taken a£, die betrekking hebben op kennisrepre
sentatie. Zo kan men de shell opdracht geven om de kennistoestand te wijzigen, of 
om na te gaan of en waarom iets bepaalds uit de kennistoestand volgt. Deze shell 
maakt hierbij gebruik van verschilllende modaliteiten. Er wordt o.a. onderscheid 
gemaakt tussen persoonlijke en gemeenschappelijke kennis, waarbij deze dan weer 
universeel geldig of contingent kan zijn. Deze machine is gebaseerd op een uitbrei
ding van de methode weergegeven in Helmink & Ahn (1991) met modale contexten 
in de geest van Borghuis (1992). 

De gedragsregels die zijn geimplementeerd binnen het eerste prototype zijn zo 
gekozen dat ze aangeven hoe belangrijke verschijnselen die i.h.a. moeilijk te mo
delleren zijn, door onze architectuur juist wel warden ondersteund. Ze zijn echter 

*In de eerste fase van het DenK-programma is, volgens plan, niet expliciet gewerkt aan 
natuurlijke-taalanalyse (zie overzichtsrapport DenK eerste fase). Ten behoeve van de demonstreer
baarheid van het eerste prototype is alleen een speelgoed-parser en -grammatica ingebouwd. 

5 De qua.si-logische vorm is een tussenvorm op weg naar een volledige logische vorm. In deze vorm 
worden nog een aantal betekenis-aspecten opengelaten, zoals het relatieve bereik van kwantoren, 
en de interpretatie van terugverwijzende woorden, zoals "deze", "hij". 
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nog niet erg realistisch. Dit is een kwestie van tijdgebrek. In het eerste prototype 
is het inbrengen van gedragsregels binnen het systeem namelijk nogal tijdrovend. 
We willen dit proces eerst stroomlijnen voordat we meer realistische gedragsregels 
invoeren. Dan kunnen we namelijk ook experimenteren met het in- en uitschakelen 
van bepaalde gedragsregels. 

We geven hieronder een samenvatting van de functie van de verschillende mod
ules. 

• Parser: Module die een subset v.an het Engels vertaalt naar QLF. In het eerste 
prototype alleen in speelgoedvorm aanwezig t.b.v. demonstreerbaarheid. 

• Holmes: Module die QLF kan interpreteren als TEXT, die exact geformuleerde 
gedragsregels interpreteert met behulp van de primitieven zoals aangeboden 
door de evaluator en de cognitieve shell. 

• Evaluator: Module die stukken TEXT kan evalueren, door deze om te zetten 
in EOL en naar DABAS te sturen. Hierbij worden o.a. complexe relaties 
geexpandeerd in termen van eenvoudige basisrelaties. 

• Cognitive Shell: Module die kan redeneren m.b.v. kennis in 4 verschillende, 
maar onderling afhankelijke modaliteiten. Er wordt o.a. onderscheid gemaakt 
tussen persoonlijke en gemeenschappelijke kennis, waarbij deze dan weer uni
verseel geldig of contingent kan zijn. 

3.5 Functionaliteit 

Het gerealiseerde eerste prototype is een systeem waarin een beschrijving van een 
willekeurig domein kan worden gecombineerd met kennis over dat domein, op een 
zodanige wijze dat dan automatisch een geYntegreerde interface onstaat waarmee 
binnen dit domein kan worden gewerkt. Er is dus spra.ke van een generiek systeem. 

Net zoals men een programmeertaal alleen kan testen met voorbeeld-programma's, 
zijn ook voor het testen van dit eerste prototype twee voorbeeld-domeinen gekozen, 
genaamd "TOY" en "BUTTON". TOY draait op een versie van het systeem die 
precies overeenkomt het schema in figuur 3.1. 

Dit domein bestaat uit een aantal soorten ruimtelijke geometrische vormen, die 
een dynamisch gedrag vertonen. Een voorbeeldsessie volgt hieronder: 

gebruiker : Which pyramid rotates ? 

systeem : (Laat betreffende pyramide oplichten.) YES. 

gebruiker : The rotating cube is blue. 

systeem : NO. 

gebruiker: It moves to the box ! 

systeem: (Beweegt eerder genoemde kubus naar de doos. De kubus blijft roteren.) 
YES. 

gebruiker : It stops ! 
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systeem : (Stopt de rotatie van de kubus.) YES. 

gebruiker : Every shape translates backward ! 

systeem : (Laat al.le objecten langzaam naar de horizon verdwijnen.) YES. 

BUTTON draait in een wat andere configuratie. De domeinrepresentatie die nor
maal door de GDP wordt verzorgd, gebeurt door een antler object-georienteerd 
systeem. Men kan de assistent namelijk op al.le soorten object-georienteerde syste
men aansluiten, indien men een enigszins aangepaste versie van DABAS bouwt. Het 
systeem in kwestie biedt slechts een eenvoudige weergave van een domein, maar deze 
is wel in kleur.(Piwek, 1993). De assistent is verder niet aangepast. 

De objecten in het BUTTON-domein zijn gekleurde platte meetkundige vormen. 
Deze kunnen in verschillende maten en vormen voorkomen. Bovendien zijn er nog 
twee speciale soorten gedefinieerd, "munten" en "drukknoppen". De mogelijkheid 
om dit te kunnen doen is van belang in verband met het testen van een zekere 
technische kwestie, de z.g. overerving. 

Het domein is vooral interessant omdat hier enige kennis is in gestopt. Zo weet 
het systeem bijvoorbeeld dat alle munten altijd blauw zijn, maar deze kennis is niet 
gemeenschappelijk, d.w.z. de gebruiker weet dit niet. 

Om wat gevoel te krijgen voor de mogelijkheden van het systeem, zullen we nu 
nagaan wat er gebeurt, wanneer de gebruiker de volgende bewering doet. "Every 
blue geometry is a button ". 6 Als het systeem weet dat er ergens een munt bestaat, 
kan het beredeneren dat de uitspraak van de gebruiker niet juist kan zijn. Het zal 
daarom protesteren, maar daarbij alleen die elementen van zijn redenering weergeven 
die de gebruiker nog niet bekend zijn. In dit geval zal het dus het gegeven dat munten 
altijd blauw zijn aan de gebruiker worden doorgeven. Het feit dat munten geen 
drukknoppen zijn, wat ook een rol speelt in de redenering, zal echter niet worden 
vermeld, omdat de assistent gelooft dat dit gemeenschappelijk bekend is. 

3.6 Voorlopige conclusies. 

Het eerste prototype, hoewel nog beperkt van aard in zijn huidige staat van ontwikke
ling, werkt naar verwachting. De verschillende modules en submodules zorgen voor 
een "separation of concerns" in een heldere architectuur, die het samenspel tussen 
gebruiker, assistent en domein effectief en functioneel kan verwerken. Uitbreiding 
naar complexe toepassingen ligt voor de hand, waarbij de geteste basisarchitectuur 
een goed uitgangspunt vormt. 

6 Dit systeem heeft nog geen parser, maar we kunnen het testen door zelf de corresponderende 
QLF-formule in te tikken. 
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4 Interactie tussen bet integratieproject en de deel-
projecten 

4.1 lnleiding 

Als onderdeel van de uitvoering van het integratieproject worden stelselmatig vragen 
gesteld aa.n de deelprojecten die volgen uit de specifieke eisen van het systeemont
werp. Binnen het integratieproject is bij de start zoveel mogelijk getracht de op dat 
moment bereikte resultaten van de deelprojecten in te voegen in het eerste globale 
ontwerp van het systeem. De onderzoekers behielden voorts een grote mate van vrij
heid om invulling te geven aan de uit het integratieproject voortvloeiende vragen. 
Lacunes in de ontwikkeling van het eerste prototype die niet gevuld konden worden 
door de deelprojecten, werden gevuld door het integratieproject zelf. In de tijdplan
ning van Bijlage 2 is in detail aangegeven welke modules door het integratieproject 
zijn ontworpen en welke door de afzonderlijke deelprojecten. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat niet alle deelprojecten een bijdrage leveren in de vorm van software, 
ma.a.r bijvoorbeeld ook in de vorm van wiskundige formaliseringen of experimentele 
resultaten die door het integratieproject vertaald worden na.a.r aspecten van modules 
binnen het systeem. 

We zullen in deze sectie a.a.ngeven welke specifieke bijdrages de deelprojecten 
geleverd hebben a.an het integratieproject. We zullen hierbij de volgorde aanhouden 
zoals deze ook gebruikt is in Beun & Ahn (1993). 

4.2 De rol van de deelprojecten in het integratieproject 

4.2.1 Ontwikkeling van een interactief, universeel animatiesysteem (DK 
8.7b) 

Doelstelling en korte inhoud van het deelproject 
Doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een object-georienteerd ani
matiesysteem wa.a.rmee een gespreksdomein kan worden gerepresenteerd, gevisu
aliseerd, en (grafisch) gemanipuleerd. Het hier genoemde animatiesysteem ( dat 
verder GDP wordt genoemd) heeft universele eigenschappen wa.a.rdoor het in feite 
mogelijk is ieder gespreksdomein te representeren. Bovendien dient een gebruiker, 
indien gewenst, in sta.a.t te zijn de animatie tijdens de uitvoering aan te passen door 
middel van directe manipulatie en/of een nieuw te definieren besturingstaal. 

Probleem- en vraagstelling vanuit het integratieproject 
Aangezien de GDP universele eigenschappen bezit, dient men van buitenaf de be
nodigde gegevens te verscha:ffen over de animatie die de GDP moet vertonen. Men 
moet dus in sta.a.t zijn een specifieke realisering van een gespreksdomein te definieren 
in een voor de GDP toegankelijk formalisme. Bovendien moet men interactief acties 
op het domein en inspecties over de in het domein voorkomende objecten kunnen 
uitvoeren. Voor het integratieproject is met name het la.a.tste van belang, namelijk 
te weten hoe de GDP aa.ngestuurd kan worden vanuit de cooperatieve assistent 
("WATSON") om commando's te kunnen uitvoeren en om antwoorden op vragen 
over het domein te kunnen geven. Hieruit volgen twee specifieke vra.a.gstellingen: 
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• Definieer een ta.al die de intera.ctie beregelt tussen de GDP en de buitenwereld. 

• Geef een specifieke realisering in de hierboven gevraagde ta.al van een eenvoudig 
test-domein waarop de interactie tussen WATSON en de GDP kan worden 
uitgetest in het eerste prototype. 

Uitwerking in het deelproject 
Voor de communicatie tussen de GDP en de buitenwereld (in ons geval WATSON) 
is in dit deelproject de besturingstaal LOOKS ontwikkeld. LOOKS is een object
georienteerde ta.al die de intera.ctieve werking van de GDP ondersteunt. Bovendien 
is LOOKS universeel, wat inhoudt dat er verschillende gespreksdomeinen in gefor
muleerd kunnen worden, en het ondersteunt concurrency om het autonome gedrag 
van verschillende objecten te beschrijven. Een LOOKS-programma bestaat uit 
klassedefinities waarin de typering van de objecten is gedefinieerd, objectdeclaraties 
waarbij namen worden gereserveerd voor objecten uit een bepaalde klasse, en state
ments die zorgen voor de feitelijke besturing van het programma. Een formele be
schrijving van LOOKS wordt gegeven in Peeters (1993). Een informele beschrijving 
in Peeters (1992). 

Integratie 
Samen met het integratieproject is in dit project gekozen voor een eenvoudig test
domein dat TOY wordt genoemd. Problemen in het vertalen van de verschillende 
formalismen blijven daarbij hanteerbaar en worden niet overschaduwd door pro
blemen die zouden kunnen optreden bij een meer ingewikkelde domeinkeuze. Dit 
test-domein is in LOOKS geschreven en definieert in feite een eenvoudige dyna
mische blokkenwereld. Het domein bevat klassen zoals 'color', 'shape', 'cube', etc. 
en statements zoals 'rotate', 'translate', 'get-color', etc. 

4.2.2 Contextrepresentaties voor dialoogvoering (DK 8.7a) 

Doelstelling en korte inhoud van het deelproject 
Doel van dit project is het construeren van een formeel model voor contextrepre
sentaties in informatiedialogen. Uitgangspunt hierbij is dat de ontwikkeling van de 
cognitieve toestand, zoals de kennis en vermoedens, van de cooperatieve assistent 
tijdens een informatiedialoog · kan word en opgevat als een lineair geordende verza
meling formules in Constructieve Type Theorie (CTT); zo'n verzameling heet in 
CTT een context. Centraal bij dit formalisme staat niet alleen het redeneren over 
eigen kennis, maa.r vooral ook het redeneren over de kennis van de dialoogpartner. 

Probleem- en vraagstelling vanuit het integratieproject 
Voor de representatie van de cognitieve toestand van de cooperatieve assistent is 
gekozen voor CTT (zie voor een beschouwing hierover Ahn & Kolb (1990); Ahn 
(1992) of Beun & Ahn (1993, sectie 4)). Een tekortkoming van dit formalisme, in 
zijn pure vorm, voor deze toepassing, is dat men geen onderscheid kan maken tussen 
verschillende soorten kennis zoals noodzakelijk bij een :O.exibele en e:fliciente dialoog
voering. Men dient bijvoorbeeld in eerste instantie onderscheid te kunnen maken 
tussen wat de assistent weet (prive-kennis) en wat de assistent en de gebruiker 

16 



gemeenschappelijk weten (gemeenschappelijke kennis ). In de verdere ontwikkeling 
van het systeem dienen bovendien uitbreidingen gemaakt te worden over wat de 
gebruiker wel of niet weet en zelfs over de doelen en verwachtingen van de gebruiker 
en de assistent. Voor het integratieproject is met name het volgende van belang: 

• Werk een stelsel van inferentieregels uit in CTT ten aanzien van kennisrepre
sentatie voor ten minste twee gespreksdeelnemers. 

• Breid da.a.rbij het bestaande contextmechanisme zodanig uit dat verschillende 
modaliteiten onderscheidba.a.r zijn. 

Uitwerking in het deelproject 
Om het redeneren over verschillende soorten kennis te realiseren in CTT is een 
formeel systeem ontworpen van verschillende soorten CTT-contexten. Nieuwe con
texten, zogenaamde subcontexten, kunnen worden gebouwd waarbinnen uitspraken 
kunnen worden geimporteerd die een bepaald soort kennis representeren. Binnen 
zo'n nieuwe context kan dan geredeneerd worden alsofhet de oorspronkelijke context 
betreft. De conclusies binnen de subcontext kunnen daarna weer geexporteerd wor
den. Basisprincipes uit de epistemische logika kunnen nu uitgedrukt worden in het 
gecombineerde effect van import en export van informatie (zie verder bijvoorbeeld 
Borghuis, 1992). 

Integratie 
In het eerste prototype is dit formele systeem toegepast om onderscheid te maken 
tussen de prive-kennis van de assistent en de gemeenschappelijke kennis van de assi
stent en de gebruiker. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een logica voor meer agen
ten (in dit geval dus twee), waarin agenten over elkaars kennis kunnen redeneren. De 
gemeenschappelijke kennis is hierbij een deelverzameling van de prive-kennis. Het 
systeem is verder eenvoudig uitbreidba.a.r naar andere soorten kennis ( of geloof) zoals 
die in vervolgontwerpen van de cooperatieve assistent aan de orde zullen komen. 

4.2.3 Constructieve Modeltheorie voor Dialoogvoering (DK 8.1) 

Doelstelling en korte inhoud van het deelproject 
In dit project worden een modeltheoretische semantiek en bijbehorende logische de
ductiesystemen ontworpen voor het beschrijven van kennisgroei door middel van 
communicatie. Deze modeltheorie heeft een constroctieve grondslag. Dat wil zeggen 
dat de representaties van kennis opgebouwd worden gedurende communicatieve pro
gressie. Op basis van de voorgestelde analyse van kennisgroei, wordt een dynamische 
epistemische interpretatietheorie gegeven voor communicatieve handelingen. Hier
mee bedoelen we dat interpretaties aan communicatieve acties gegeven worden in 
termen van kennisverandering. 

Uitwerking in het deelproject 
Da.a.r dit project een voortzetting was van het destijds reeds lopende project 'Re
constructie en evaluatie van informatie in een model van dialoogvoering', had het 
bij aanvang reeds een duidelijke weg ingeslagen. Het betrof hier de verdere theorie
ontwikkeling met betrekking tot de representatie van dynamische kennis met ver-
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schillende doxastische modaliteiten ('geloven', 'vermoeden', etc.). Gezien de belan
grijke theoretische resultaten in de beginfase van het deelproject (zie bijv. Jaspars, 
1989; Jaspars, 1991a; Jaspars, 1991b) werd een radicale bijsturing vanuit het inte
gratieproject niet wenselijk geacht. Bovendien sloot het project aan bij project 8.7a, 
waa.r de nadruk ligt op de ontwikkeling van een implementeerbaa.r, deductief systeem 
voor kennisopbouw. Project 8.1 levert de modeltheoretische onderbouwing voor ver
schillende aspekten van kennisopbouw. Verder dient te warden opgemerkt dat de 
in project 8.1 bereikte resultaten inzicht verschaffen in computationeel bruikbare 
fragmenten voor dynamische meer-ag~nten logica's, waardoor het project vooral bi
jdraagt aan de theoretische computationele aspekten (zoals berekenbaarheid) van 
het gebruikte inferentiesysteem binnen het prototype. 

4.2.4 Experimenteel onderzoek in gebruiker-systeem interactie (DK 8.5) 

Doelstelling en korte inhoud van het deelproject 
Doel van dit project is om door middel van experimenteel onderzoek de kennis over 
informatie-overdracht, die plaatsvindt in de vorm van talige en gra.fische interactie, 
uit te breiden en te systematiseren. Om het natuurlijke dialoogverloop tussen twee 
menselijke gesprekspartners te registreren warden experimenten opgezet waarbij het 
driehoeksparadigma van het prototype wordt gesimuleerd. Dialoogpartners kunnen 
hierbij bijvoorbeeld in gesproken of getypte natuurlijke taal communiceren over een 
specifiek uit te voeren taak en hebben daarbij de mogelijkheid objecten binnen het 
gespreksdomein aan te wijzen. 

Probleem- en vraagstelling vanuit het integratieproject 
Bij het ontwikkelen van het prototype is vooral van belang de nadruk te leggen op 
verschijnselen die een prominente rol spelen in het natuurlijke communicatieverloop 
tussen twee gespreksdeelnemers. In dit verband is al eerder gewezen op het feit dat 
de interface wordt ontworpen vanuit de noodzakelijke behoefte communicatie tot 
stand te brengen om een bepaalde taak uit te voeren, zoals het repareren van een 
apparaat of het ontwerpen van een gebouw. Het gaat hier dus niet zozeer om de 
oppervlakteverschijnselen van de dialoog, maa.r vooral om de interne processen die 
zo'n dialoog beregelen en het soort informatie dat hierbij overgedragen wordt (zie 
ook Beun & Ahn, 1993, p.57). Voor het integratieproject zijn met name de volgende 
vragen van belang: 

• Welke informatie wordt binnen cooperatieve taakdialogen gebruikt voor de 
verwijzingen naar de in het domein gebruikte objecten? 

• Hoe zijn de dialoogpartners in staat de verschillende objecten binnen het 
domein te desambigueren? 

Uitwerking in het deelproject 
Om de bovengenoemde vragen te beantwoorden is in een eerste experiment een 
twintigtal gesproken taakdialogen geregistreerd en zijn de resulterende gesproken 
teksten getranscribeerd (Cremers, 1993a). Het gespreksdomein kwam hierbij overeen 
met het eerste test-domein van het prototype, een wereld waa.rvan de objecten be
stonden uit blokken met verschillende vormen en kleuren. Als resultaat van het ex-
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periment konden verwijzende uitdrukkingen naar objecten worden gecategoriseerd 
in vier hoofdgroepen, namelijk visuele kenmerken van het object, de plaats en de 
orientatie van een object in het domein en de historie van een object (Cremers, 
1993b ). 

Bij de desambiguering van een object door de gesprekspartner kan in alle ge
noemde gevallen gebruik worden gemaakt van zogenaamde impliciete focussering. 
Bij impliciete focussering bakenen de gespreksdeelnemers impliciet een deelruimte 
af wa.arbinnen naar een specifiek object moet worden gezocht.7 Strikt genomen 
wordt hierbij in de uiting te weinig i-nformatie overgedragen om naar een bedoeld 
object te refereren, tenzij bepaalde contextfactoren worden meegenomen. Deze kun
nen worden bepaald door eerder verrichte handelingen of uitingen. Hoe dit proces 
van focussering precies werkt is vooralsnog onduidelijk en is momenteel onderwerp 
van onderzoek. 

Integratie 
Gedragsregels konden opgesteld worden voor de interpretatie van definiete of in
definiete verwijzingen. Deze zijn in project 8.6 omgezet in implementeerbare regels 
voor het prototype. Daamaast dient bij de ontwikkeling van een tweede versie van 
het prototype rekening gehouden te worden met verdere resultaten uit dit deelpro
ject, in het bijzonder met focussering. 

4.2.5 Dialoogstructuur in cooperatieve omgevingen (DK 8.6) 

Doelstelling en korte inhoud van het project 
Doel van dit project is het modelleren van de structurele eigenschappen van dialogen 
in cooperatieve omgevingen op grond van kennis en intenties van de gesprekspart
ners. De nadruk binnen dit project ligt hierbij op de ontwikkeling van een stelsel 
regels dat het communicatieve gedrag van gespreksdeelnemers in een cooperatieve 
dialoog beschrijft. 

Probleem- en vraagstelling vanuit het integratieproject 
Voor het integratieproject is het met name van belang hoe de cooperatieve assistent 
dient te reageren op uitingen van de gebruiker. Zo moet bijvoorbeeld, indien een 
vraag niet beantwoord kan worden, afhankelijk van de reden een bepaalde vorm van 
feedback worden gegenereerd. Er dienen dus pragmatische gedragsregels ontworpen 
te worden die, afhankelijk van specifieke condities met betrekking tot de kennis en 
intenties van de gesprekspartners, aanleiding geven tot cooperatief gedrag van de 
assistent. Binnen het integratieproject is een meta-ta.al in ontwikkeling wa.arin het 
preciese verband wordt gelegd tussen de context-condities en het specifieke gedrag 
van de assistent. Voor het integratieproject is met name het volgende van belang: 

• Ontwikkel een stelsel regels dat het communicatieve gedrag van de assistent 
vastlegt in interactie met de gebruiker. 

• Systematiseer de verschillende taalhandelingen die optreden en leg een verband 
met de actuele kennistoestand. 

7 Ongeveer 10% van alle verwijzende expressies maakt hierva.n gebruik. 
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Uitwerking van in deelproject 
Het proces dat zorg draagt voor het gedrag van de assistent vindt plaats in de 
module HOLMES. Het betreft hier de implementatie van een stelsel eenvoudige 
regels voor de generatie van communicatief gedrag op grond van de kennis over het 
gespreksdomein en over de gemeenschappelijke kennis van WATSON en de gebruiker 
(Beun, 1993a). Bovendien wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke 
en toevallige kennis (bijv. 'blokken hebben al.tijd slechts een kleur' of 'het linker 
blok is rood'). Binnen HOLMES worden naast de regels voor het genereren van 
antwoorden op vragen ook regels uitgevoerd voor bepaal.de vormen van feedback. 
In feite wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen twee types communicatieve han
delingen: correctieve en progressieve taal.handelingen. Correctieve taal.handelingen 
treden op indien de gebruiker vooronderstellingen heeft die niet gedeeld worden door 
de assistent. Progressieve taal.handelingen worden gegenereerd indien het interpre
tatieproces naar wens verloopt en al.le vooronderstellingen of presupposities gedeeld 
worden door de assistent. 

Integratie In het eerste prototype is dit laatste terug te vinden bij het mecha
nisme van het geven van een adequaat antwoord op een vraag. 

Een tweede model, dat momenteel in ontwikkeling is, beregelt het mechanisme 
van het genereren van wedervragen door de assistent in het geval de kennis voor het 
vinden van een antwoord verdeeld is over de dialoogpartners (zie Beun, 1991). Dit 
systeem is, al.hoewel reeds geimplementeerd, nog niet geschikt voor implementatie 
in WATSON omdat de uitdrukkingskracht van de hierbij gebruikte representatietaal 
voor domeinkennis nog achterblijft bij het formalisme dat gebruikt wordt voor de 
cooperatieve assistent. 

4.2.6 Unificatie van Modeltheoretische en Relationele Technieken voor 
Specificatie van Kennisbanken (DK 8.2) 

Doelstelling en korte inhoud van het deelproject 
De doelstelling van dit project is om uitgaande van bestaande technieken uit de re
lationele database theorie en model-theorie te komen tot een geintegreerde methode 
voor conceptuele analyse en specificatie van gegevens, die geschikt is voor moderne, 
op inferentie gebaseerde technieken van kennis-acquisitie en -extractie. 

Probleem- en vraagstelling vanuit het integratieproject 
De interactie tussen het gespreksdomein en de cooperatieve assistent verloopt via de 
module DABAS. De logische taal 'EOL' (eerste orde getypeerde logische taal) wordt 
daarbij vertaal.d naar concrete atomaire inspecties en acties op het gespreksdomein 
die uitgedrukt worden in de besturingstaal. LOOKS. De formele definitie van deze 
vertaling is vastgelegd in Ahn (1993). Een belangrijk probleem hierbij is dat de 
termen die gehanteerd worden door de cooperatieve assistent dichtbij de natuurlijke 
taal. van de gebruiker liggen, terwijl de termen binnen EOL juist aansluiting vinden 
bij LOOKS en daardoor conceptueel bijzonder primitief zijn en veraf liggen van het 
taal.gebruik van de gebruiker. Om deze kloof te overbruggen client een methode ont
wikkeld te worden die het mogelijk maa.kt de complexe termen die door WATSON 
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gebruikt worden uit te drukken in de termen die gebruikt worden binnen EOL. De 
vraagstelling van het integratieproject luidt hierbij dan ook: 

• Hoe kunnen de in dit deelproject ontwikkelde methoden bijdragen aan een con
ceptuele analyse van het gespreksdomein, waarbij de door WATSON gebruikte 
typen-taal omgezet wordt in primitieve begrippen binnen EOL? 

• Geef a.an hoe voor het TOY-domein de termen binnen het basisformalisme 
vertaald kunnen worden naar EO L. 

Uitwerking in het deelproject 
De in dit deelproject ontwikkelde methode voor de conceptuele analyse en defini
tie gaat uit van een keuze van primitieve concepten die betrekking hebben op de 
objecten en relaties uit het gespreksdomein. Via een proces van terugkeer en verfi
jning kan de keuze van de concepten indien nodig later bijgeschaafd en uitgebreid 
worden (Dols, 1989a; 1989b ). Van een complex begrip wordt allereerst de typologie 
geanalyseerd van de objecten waarop het begrip betrekking heeft. De definitie van 
het begrip wordt dan opgesteld in termen van primitieven of van eerder opgestelde 
begrippen. Zo kan bijvoorbeeld het complexe begrip 'boven' uitgedrukt worden in 
termen die binnen EOL gerepresenteerd zijn, zoals 'vector', 'zwaartepunt van een 
object' en 'projectie'. De definitie van het voorzetsel 'boven' kan dan eenvoudig 
uitgedrukt worden als een functionele expressie in lambda-calculus bestaande uit 
een conjunctie van definities die uitgedrukt zijn in eenvoudigere termen. 

Integratie 
Dit systeem is toegepast op een conceptuele analyse van het testdomein 'TOY', 
dat ontwikkeld is in project 8.7b. Hierbij dient tevens vermeld te worden dat de 
hier ontwikkelde methode nauw aansluit bij de opbouw van contexten in het CTT
formalisme. 

4.3 Conclusies 

Het werk in het integratieproject en dat in de deelprojecten befovloeden elkaar 
dusda.nig dat het gehele DeK-programma tot op zekere hoogte op een lijn is gekomen, 
die zichtbaar wordt in het prototype. Dit wil niet zeggen dat de zelfstandigheid 
van de deelprojecten in het gedrang is gekomen: elk deelonderzoek heeft zijn eigen 
uitgangspunten en merites behouden, die echter een plaats hebben gekregen in een 
groter verband. De samenhang ka.n in de toekomst verder versterkt worden door 
nieuwe deelprojecten vanaf aanvang aan het integratieproject te koppelen. 
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5 Samenwerking en organisatie 

Voor wat betreft de samenwerking tussen de verschillende deelprojecten kunnen drie 
aspecten onderscheiden worden: 

A. Hoe is formeel de organisatie geregeld voor informatie-uitwisseling tussen de 
deelprojecten, integratieproject en de projectbegeleiders? 

B. Hoe zijn de resultaten van de deelprojecten in te passen in het eerste prototype 
dat ontworpen is binnen het integratieproject? 

c. Hoe is de samenhang tussen de deelprojecten onderling? 

We zullen hieronder op ieder van deze punten apart ingaan. 

5.1 Organisatiestructuur voor samenwerking 

De communicatie tussen de betrokkenen is formeel geregeld in een drietal verschil
lende types bijeenkomsten: bijeenkomsten van de DenK-werkgroep, vergaderingen 
van het dagelijks bestuur (DB) en werkoverleg van de uitvoerders van de projecten.8 

In de DenK-werkgroep hebben alle projectleiders, uitvoerders en de secretaris van 
het SOBU (drs. M. Wagemans) zitting. In het DB hebben momenteel prof.dr. H.C. 
Bunt (voorzitter), dr. R.P. Nederpelt, dr.ir. R.J. Beun en de secretaris van het SOBU 
zitting. 

De werkgroep komt ongeveer drie keer per jaar bijeen voor het vaststellen van 
formele zaken, zoals voortgang van de deelprojecten, afstemming van de resultaten, 
(indien nodig) bijstelling van het onderzoekprogramma en inhoudelijke presentaties 
van de projectdeelnemers. De bijeenkomsten varieren in duur van een hele middag 
tot een hele dag. Deze bijeenkomsten hebben tevens een sociale functie en worden 
vrijwel altijd extern georganiseerd (bijv. in Oirschot of in Veldhoven). 

Het DB komt ongeveer drie keer per jaar bijeen op tijdstippen die dikwijls gekop
peld zijn aan de bijeenkomsten van de werkgroep. Het betreft hier zowel beheers
beslissingen, als voorbereiding van bijeenkomsten en voortgangsbewaking van de 
projecten. 

Naast deze bijeenkomsten bestaat het uitvoerdersoverleg, dat een informeler 
karakter heeft. Hiertoe hebben alle werkgroepleden toegang, maar deze zijn, vanwege 
het technische en inhoudelijk diepgaande karakter, voornamelijk bedoeld voor de 
uitvoerders van de deelprojecten en het integratieproject .. Gemiddeld vindt ongeveer 
vier maal per jaar een uitvoerdersbijeenkomst plaats. 

Verder dient gewezen te worden op het feit dat, naast deze formele bijeenkom
sten, naarmate de onderlinge betrokkenheid groeide, intensief informeel contact is 
ontstaan tussen de uitvoerders, waardoor de behoefte aan het formele uitvoerder
soverleg is verminderd. Het intensief gebruik van de electronische mail-faciliteiten 
mag hierbij zeker niet onvermeld blijven. De uitvoerders van het integratieproject 
zelf kwamen wekelijks bijeen. Formele presentaties van het inhoudelijke deel van 
de projecten werden vooral gegeven op de diverse colloquia van de deelnemende 
vakgroepen. 

8 Een Iijst van bijeenkomsten is toegevoegd in Appendix 1. 
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Een belangrijke integrerende factor is de deelname geweest van alle uitvoerders 
aan het 3-uurs caput-college 'lnleiding Typentheorie' dat gehouden werd aan de 
T.U.E. in het wintertrimester 1990/91 door dr. R.P. Nederpelt en dr.ir. C. Hemerik. 
Hierin zijn uitvoerig de achtergronden van de binnen het DenK-programma gemeen
schappelijk gebruikte typen-ta.al behandeld. 

5.2 Samenhang tussen de projecten 

De samenhang tussen de projecten wordt in eerste instantie bepa.ald door het uitein
delijk te ontwikkelen systeem en is uitgewerkt binnen de verschillende modules va.n 
het eerste prototype. We hebben dit in :figuur 5.1 nogma.als weergegeven met in
vulling van de deelprojecten. 

Evaluator 

8.2 

Cognitive 

Shell 

8.1 

8.7a 

LOOKS 

DABAS 

Parser 

Holmes 

8.5 

8.6 

WATSON 

GDP 
8.7b 

Muis 

Engels 

Respons 

USER 

Figuur 5.1: De driehoeks-a.rchitectuur met invulling va.n de deelprojecten. 

Met behulp van de gedragsregels die ontwikkeld zijn in project 8.6 wordt de 
invoer-tekst geinterpreteerd en, indien nodig, een respons gegenereerd. Deze regels 
zijn mede gebaseerd op de experimentele resultaten van project 8.5. Om de assistent 
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'WATSON' adequaat gedrag te laten vertonen op grond van de uiting van de ge
bruiker kan WATSON kennis raadplegen in de Cognitieve Shell en akties (observaties 
en manipulaties) uitvoeren binnen het gerepresenteerde domein. Kennisrepresentatie 
met de bijbehorende inferentieregels ten bate van de Cognitieve Shell worden, met 
de modeltheoretische ondersteuning van project 8.1, onderzocht in project 8.7a. 

Om akties uit te voeren in het domein wordt in eerste instantie de formele ta.al 
TEXT omgezet in EOL. Dit vertaalproces vindt plaats in de Evaluator. Een al
gemene methode voor dit proces, alsmede delen van de domeinspecificatie in TEXT 
voor wat betreft het testdomein 'TOY' zijn uitgewerkt binnen project 8.2. Inter
actie van WATSON met de Generalised Display Processor (GDP) vindt verder via 
DABAS plaats met behulp van de besturingstaal LOOKS. In deze ta.al is eveneens 
het TOY-domein gedefinieerd dat gerealiseerd wordt binnen de GDP. Zowel LOOKS 
als de GDP worden ontwikkeld in project 8. 7b. 

5.3 Verdeling over KUB en TUE/IPO 

N aast deze relaties binnen het prototype bestaat er tussen de projecten onderling 
eveneens een duidelijke samenhang. We hebben deze in figuur 5.2 weergegeven naar 
de verdeling van de projecten over KUB en TUE/IPO. 

Om de kennis in de assistent te relateren aan het gerepresenteerde domein dienen 
de primitieve termen binnen WATSON, via EOL, precies afgestemd te zijn op de 
klassen en methods in LOOKS. Een en antler vereist een nauwkeurige afstemming 
van de gebruikte termen binnen de projecten 8.2 en 8. 7b. 

Verder hebben we reeds aangegeven dat in project 8.7a wordt gewerkt aan een 
uitbreiding van Constructieve Typentheorie die het mogelijk maakt het systeem te 
laten redeneren over bijvoorbeeld de eigen kennis of de kennis van de gesprekspart
ner. In project 8.1 wordt gewerkt aan de modeltheoretische pendant voor construc
tieve kennisopbouw en zorgt hiermee dus voor de theoretische ondersteuning van 
project 8.7a. 

De resultaten van het experimentele onderzoek uit project 8.5 leveren een speci
fiek deel van de gedragsregels op voor het gedrag van de WATSON. Het betreft hier 
bijvoorbeeld de interpretatie van definiete of indefiniete expressies bij verwijzende 
uitdrukkingen naar objecten binnen het domein. Deze resultaten zijn binnen project 
8.6 vertaald naar implementeerbare gedragsregels die toegepast worden binnen het 
eerste prototype. Bovendien wordt, om het communicatieve gedrag van de assistent 
vast te leggen, binnen project 8.6 gebruik gemaakt van het formalisme voor kennis
representatie dat ontwikkeld wordt binnen project 8.7a. 
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KUB TUE/IPO 

Figuur 5.2: Onderlinge samenhang tussen de projecten verdeeld over KUB en TUE/IPO 
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6 Project-output, externe contacten en presentaties 

6.1 Inleiding 

De project-output bestaat, behalve uit software (zoals de GDP en WATSON), uit 
publicaties in de volgende categorieen: 

A. wetenschappelijke publicaties, waaronder publicaties in wetenschappelijke en 
vaktijdschriften, alsmede publicaties in proceedings n.a.v. presentaties voor 
internationale workshops en congressen; 

B. rapporten, waarin bijvoorbeeld taaldefinities, software-specificaties, literatu
uroverzichten, handleidingen voor softwaregebruik en transcripties van dialoog
experimenten; 

c. afstudeer- en stageverslagen door studenten die meegewerkt hebben aan spec-
ifieke onderdelen van het programma. 

Hier dient bij vermeld worden dat de gehele eerste afl.evering van THINK-quarterly 
(1.1) gewijd is aan het DenK-programma en enkele specifieke onderdelen van het 
programma. 

Publicaties bestemd voor (pre-)proceedings van internationale workshops en con
gressen zijn in sectie 6.2 aangegeven met '*'. Het betreft hier zowel publicaties over 
onderdelen van het programma, als publicaties over het prototype en het DenK
programma in zijn geheel. 

Presentaties over het prototype zijn gehouden op de workshop 'Language, Graph
ics and Multimodal Interactions' (27 augustus, 1992, University of Essex) en de 
Twente Workshop on Language Technology 5 (4 juni, 1993, Universiteit Twente). 
De implicaties van de DenK-architectuur voor tutorsystemen zijn uitvoerig aan de 
orde geweest tijdens de internationale workshop 'Natural Dialogue and Interactive 
Student Modelling' (17-20 oktober, 1992, Varenna, Italie). In september, 1993, 
wordt een paper gepresenteerd over het gehele DenK-programma op de East-West 
Conference on Artificial Intelligence (7-9 september, 1993, Moskou). 

Daarnaast bestaan er vele internationale contacten waarmee regelmatig uit
wisseling van resultaten plaatsvindt op het gebied van animatiesytemen, multi
modale interactie, natuurlijke taalverwerking en kennisrepresentatie. We noemen 
er hier enkele: Universiteit van Gothenburg (Prof.dr. J. Allwood), Universiteit van 
Bielefeld (Prof.dr. H. Strohner), LIMSI, Orsay (Dr. F. Neel), Harvard University 
(Prof.dr. B.J. Grosz), University of Pennsylvania (Prof.dr. B.L. Webber, Prof.dr. 
N. Badler, Prof.dr. D. Metaxas), University of Calgary (Prof.dr. B. Wyvill, Prof.dr. 
P. Prusinkiewicz), Technion, Haifa (Dr. M. Reiner), Nat.Lab, Eindhoven (Dr. L. 
Helmink), Siemens, Miinchen (Dr. M. Streit). 

6.2 Wetenschappelijke publicaties 
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6.5 Kanttekeningen bij de wetenschappelijke verantwoording 

Vanuit het integratieproject zaJ in de toekomst meer aandacht gegeven worden aan 
public relations. In de eerste fase heeft de nadruk voornamelijk gelegen op het 
systeemontwerp, de constructie van de software en de zorg voor de integratie, wat ten 
koste gegaan is van de rapportage en presentatie. Het integratieproject zal zich in de 
toekomst moeten profi.leren als vertolker en rapporteur van de diverse resultaten van 
het DenK-programma. De presentaties van het systeem zullen voldoende duidelijk 
in de publiciteit moeten komen, met name in de (internationale) wetenschappelijke 
pers. Aan de andere kant kan worden opgemerkt dat dit proces op dit moment op 
gang begint te komen (zie sectie 6.1). 
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7 Conclusies 

In cl.it verslag hebben we een aantal aspecten uitgewerkt met betrekking tot de 
vragen die gesteld zijn door de adviescommissie. We zullen hier terugkomen op deze 
vragen en de antwoorden hierop in het kort weergeven. 

1. Hoe is de samenhang tussen de verschillende projecten tot stand gekomen en 
hoe ontwikkelt die zich? 

De samenhang tussen de deelprojecten werd in eerste instantie bepaald door 
de plaats die deze projecten innamen binnen het uiteindelijk te ontwerpen sy
steem. Deze samenhang is uitgewerkt in het ontwerp vari het eerste prototype. 
Een precieze afstemming van de aktiviteiten tussen de verschillende projecten 
binnen cl.it ontwerp werd bereikt door het definieren van een gemeenschap
pelijk testdomein. Uitgaande van cl.it domein, is bovendien de relatie tussen 
de verschillende gebruikte formalismen (LOOKS, EOL en CTT) formeel vast
gelegd. Op deze wijze is een solide basis geschapen die richting geeft a.an het 
onderzoek binnen de deelprojecten en de communicatie tussen de deelprojecten 
sterk vereenvoudigt. Voor een uitwerking van de samenhang verwijzen we in 
het bijzonder naar sectie 2.2 en sectie 5.2. 

2. Wat is de rol geweest van het integratieproject bij de sturing van de deelpro
jecten? 

Bij de start van het integratieproject is zoveel mogelijk getracht de op dat 
moment bereikte resultaten van de deelprojecten in te voegen in het globale 
ontwerp van het systeem. Voorts werden, vanuit de specifieke eisen voor 
het systeemontwerp, vragen gesteld door het integratieproject aan de deel
projecten. Hieraan werd door de deelprojecten uitwerking gegeven binnen 
de oorspronkelijke doelstelling van het betreffende deelproject. De resultaten 
zijn weer gebruikt bij de ontwikkeling van het eerste prototype. Het inte
gratieproject is beschreven in sectie 2 e.v., voor de specifieke vraagstelling aan 
de deelprojecten, de uitwerking en de consequenties, verwijzen we naar sectie 
4.2. 

3. In welke staat van ontwikkeling verkeert het prototype en in hoeverre zijn de 
resultaten van de deelprojecten hierin terug te vinden? 

Er is een werkend eerste prototype van het systeem. Omdat de GDP (project 
8. 7b) nog niet helemaal af is, heeft cl.it prototype nog geen muisinteractie. Wei 
zijn er al, in afwijking van de oorspronkelijke planning, modale redeneermetho
den geimplementeerd (project 8.7a). Ook bevat het systeem reeds een gedeelte 
van de gedragsregels volgend uit de projecten 8.6 en 8.5, maar het inbrengen 
van de gedragsregels bevindt zich nog in een beginfase. Er wordt nu soft
ware ontwikkeld die het mogelijk maakt hier eenvoudig mee te experimenteren. 
De correspondentie tussen domeinprimitieven en gebruikersconcepten volgens 
project 8.2 is geimplementeerd. De systeemontwikkeling bevindt zich nu in een 
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fase waarin de globale a.rchitectuur van het systeem vastligt, en op eenvoudige 
wijze snel verdere prototypes kunnen worden geconfigureerd. Zie voor details 
de sectie 3 en 4 als geheel. 

4. In hoeverre komt de samenwerking tussen KUB en TUE tot uiting op programma
niveau? 

Alhoewel de apa.rte deelprojecten voornamelijk uitgevoerd worden op de KUB 
of TUE/IPO, bestaat er op programmanivo een duidelijke inhoudelijke verde
ling over de instellingen. Zowel op het gebied van kennisrepresentatie, als op 
het gebied van de afstemming van de domeinrepresentatie wordt aanvullend 
gewerkt op de TUE en de KUB (respectievelijk binnen de projecten 8.1 en 
8.7a en de projecten 8.2 en 8.7b). De meer op de gebruiker gerichte aspecten 
zijn voornamelijk op het IPO geconcentreerd (project 8.5 en 8.6), maar voor 
wat betreft de linguistische georienteerde onderdelen wordt hier nauw samen
gewerkt met onderzoekers van het ITK. Het integratieproject is verdeeld over 
KUB en TUE/IPO. Voor een verdere uitwerking van de verdeling verwijzen 
we naar sectie 5.3. 

5. Wat zijn de relevante publicaties van de totale onderzoeksgroep, inclusief de 
senior-onderzoekers? 

Een volledige lijst van relevante publicaties en overige rapportage is bijgevoegd 
in sectie 6.2 t/m 6.4. 

6. Wat is er gedaan om het program.ma bekendheid te geven? 

We dienen hierbij onderscheid te maken tussen presentaties over specifieke 
onderdelen van het programma en het program.ma in zijn geheel. Over de 
onderdelen van het program.ma wordt informatie uitgewisseld met vakgenoten 
op de daarvoor bestemde congressen en workshops. Voor zover het hier publi
caties in de (pre-)proceedings betreft, hebben we deze presentaties in sectie 6 
aangegeven met een '* '. Daarnaast vinden regelmatig presentaties plaats op 
de colloquia van de betrokken vakgroepen. Het program.ma is in zijn geheel 
gepresenteerd op de presentatiedag op het IPO op 12 december, 1991. Kant
tekeningen over de public relations staan in sectie 6.5. Voor de verdere uitwerk
ing van de project-output met daarbij de externe contacten verwijzen we naar 
het begin van sectie 6. 

7. Hoe is de onderlinge samenwerking georganiseerd? 

De onderlinge samenwerking is formeel geregeld in een drietal types bijeenkom
sten: bijeenkomsten van de DenK-werkgroep, vergaderingen van het Dagelijks 
Bestuur en werkoverleg tussen de uitvoerders. Concretisering van de inhoude
lijke problematiek door het gebruik van dezelfde formele talen en een gemeen
schappelijk testdomein heeft in de loop van de tijd geleid tot intensief formeel 
en informeel contact tussen de uitvoerders. In sectie 5.1 wordt de organisatie 
van de onderlinge samenwerking verder uitgewerkt. 
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Appendix 1: Data werkoverleg mei '89 - april '93 

1989 

• 29 mei: Bijeenkomst uitvoerders en begeleiders, KUB 

• 19 juni: Bijeenkomst DenK-werkgroep ( alle uitvoerders en begeleiders ), Oirschot 

• 19 september: Bijeenkomst DenK-werkgroep, Oirschot 

• 1 november: Bijeenkomst DenK-werkgroep, Oirschot 

• 27 november: Bijeenkomst DenK-werkgroep, Oirschot 

• 21 december: Uitvoerdersoverleg met begeleiders, TUE 

1990 

• 16 januari: Uitvoerdersoverleg, IPO 

• 12 februari; Bijeenkomst Dagelijks Bestuur (DB) 

• 21 februari: Bijeenkomst DenK-werkgroep, Corsendonk 

• 9 april: Bijeenkomst DenK-werkgroep, Oirschot 

• 26 april: Uitvoerdersoverleg, IPO 

• 25 juni: Uitvoerdersoverleg, TUE 

• 26 juni: Bijeenkomst DB 

• 24 september: Bijeenkomst DenK-werkgroep, KUB 

• 9 november: Bijeenkomst DB 

1991 

• 14 januari: Bijeenkomst DenK-werkgroep, TUE 

• 15 januari: Uitvoerdersbijeenkomst t.g.v. TUE-colloquium T. Borghuis 

• 4 februari: Bijeenkomst DB 

• 11 ma.art: Bijeenkomst DenK-werkgroep, Oirschot 

• 8 mei: Uitvoerdersoverleg, met enkele begeleiders, KUB 

• 28 mei: Bijeenkomst DenK-werkgroep, inclusief DB, Corsendonk 

• 10 juli: Uitvoerdersoverleg, met enkele begeleiders en ITK-medewerkers, KUB 

• 30 augustus: Bijeenkomst DB 

• 30 oktober: Uitvoerdersbijeenkomst t.g.v. ITK-colloquium J. Jaspars 
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1992 

• 6 februari: Bijeenkomst DB 

• 2 ma.art: Uitvoerdersoverleg, IPO 

• 16 ma.art: Bijeenkomst DB 

• 20 mei: Bijeenkomst DenK-werkgroep, inclusief DB-bijeenkomst, Corsendonk 

• 25 september: Bijeenkomst integratieprojekt en DB 

• 17 november: Bijeenkomst DB 

• 27 november: Bijeenkomst DenK-werkgroep, Koningshof, Veldhoven 

1993 

• 28 januari: Uitvoerdersbijeenkomst t.g.v. studiemiddag over Constructieve 
Type Theorie, KUB 

• 29 januari: Bijeenkomst DB 

• 14 juni: Bijeenkomst DB 
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Appendix 2: Lijst met gebruikte woorden 

COGNITIEVE SHELL : Submodule van WATSON, die alle taken m.b.t. de 
kennisrepresentatie afhandelt. Ondersteunt het bijhouden van en redeneren 
met kennis in 4 verschillende, onderling afhankelijke modaliteiten. 

ENTITEITEN : verzamelnaam voor dingen die in gesprek over een domein kun
nen voorkomen, zoals objecten, tijdstippen, methods, klasses, etc. 

EOL : naam voor systeemspecifieke logische taal die wordt gebruikt in de commu
nicatie tussen WATSON en DABAS. 

GDP : systeem dat een domein simuleert op grond van object-georienteerde be-
schrijving van dat domein. 

HOLMES : deel van WATSON, n.l. de interpreter van de gedragsregels. 

KLASSE : soort van type in object-georienteerd programmeren; 

WATSON : module die reageert op textuele uitingen van de gebruiker. WAT
SON reageert op deze uitingen volgens in HOLMES vastgelegde gedragsregels, 
waardoor het gedrag van het systeem o.a. afhangt van het eerdere verloop van 
de dialoog. 

LOOKS : Object-georienteerde taal voor de beschrijving van het gespreksdomein 
t.b.v. GDP. 

METHOD : specificaties van gedrag die objecten uit een klasse op verzoek kunnen 
vertonen. 

OBJECTEN : dat zijn de dingen die in GDP zijn gerepresenteerd, die kunnen 
veranderen, etc. 

TEXT : een fragment van een context in typetheorie. 

TOY : In LOOKS gestelde specificatie van een klein gespreksdomein, t.b.v. de 
ontwikkeling van het eerste prototype. 

USER : de gebruiker. 

WATSON : de cooperatieve assistent. 
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