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De keuze voor het DenK-domein 

R.J. Beun 

1 Inleiding 

Gedurende de eerste fase van het DenK-project is het fundament gelegd voor de 
ontwikkeling van een 'multimodale cooperatieve interface'. Hierbij zijn de basis
componenten van de architectuur bepaald en hun onderlinge relaties vastgelegd in 
de zogenaamde driehoeksmetafoor, waarin een gebruiker, een applicatiedomein en 
een cooperatieve assistent te onderscheiden zijn op de hoekpunten van een driehoek 
waarvan de zijden de informatiestromen aangeven tussen de verschillende compo
nenten (zie bijv. Ahn et al., 1994). Omdat het ons hierbij voornamelijk ging om 
een modellering van fundamentele eigenschappen van natuurlijke-taal interactie in 
combinatie met een interactief animatiesysteem, werden het applicatiedomein, dat 
gerepresenteerd wordt door een animatiesysteem (de GDP), en de assistent, waarvan 
de kennistoestand is gerepresenteerd in Type Theorie, tot nu toe gekarakteriseerd 
door een grote mate genericiteit. Dit laatste houdt in dat het ontwikkelde systeem 
toegepast kan worden op zeer uiteenlopende soorten van applicaties. 

Alhoewel de genericiteit juist een sterk punt is van het ontwikkelde systeem, 
client in de tweede fase toch een keuze gemaakt te worden voor toepassing van de 
interface op een of meerdere realistische domeinen. Een realistisch domein functio
neert als test-case voor het ontwikkelde prototype, waardoor het in belangrijke mate 
richting geeft aan het verdere onderzoek en draagt bovendien zorg voor een betere 
communicatie over de resultaten naar de buitenwereld. 

We hebben uiteindelijk gekozen voor twee applicatiedomeinen1 , namelijk 'de elek
tronenmicroscoop' en 'werktuigkundige mechanismen'. Bij de keuze voor twee do
meinen i.p.v. een zijn de volgende argumenten in overweging genomen: 

• De cooperatieve assistent ontleent een belangrijk deel van zijn kracht aan het 
genoemde generieke concept, hetgeen inhoudt dat hij in uiteenlopende ap
plicatiedomeinen een interactie met een menselijke gebruiker moet kunnen 
ondersteunen. Door bij het ontwikkelen van de cooperatieve assistent de the
oretische concepten over domein- en dialoogrepresentatie te toetsen aan twee 
opzettelijk uiteenlopend gekozen domeinen wordt erop toegezien dat de notie 
van genericiteit in voldoende mate wordt ondersteund. Bovendien kan daar
mee de kracht ten aanzien van het voorgestelde concept sterker geprofileerd 
worden naar de buitenwereld. 

1 In sommige gevallen is het juister te spreken van de keuze voor een specifieke applicatie, wat 
meer omvat dan alleen het domein. Binnen de applicatie kan men behalve het domein, dat bestaat 
uit objecten met hun eigenschappen en onderlinge relaties, tevens de interactie met, de kennis over 
en de achterliggende bedoelingen van het domein onderscheiden. 
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• Zowel de cooperatieve assistent als de GDP zijn voorzien van een uiteenlo
pend repertoire aan features. Om de onderzoeksresultaten in hun volledige 
breedte te demonstreren is het gewenst een karakteristieke greep uit deze fea
tures aan bod te laten komen. Het is echter gekunsteld om te trachten in een 
toepassingsdomein het gebruik van deze features te verenigen. 

In <lit rapport zal warden aangegeven welke overwegingen een rol gespeeld hebben in 
de specifieke domeinkeuze. We gaan hierbij in op de verschillende overwegingen en 
wensen waaraan een realistisch domein binnen het DenK-kader zou moeten voldoen 
en geven aan hoe deze aspecten terugkomen in de uiteindelijke keuze. 

2 Overwegingen m.b.t. de specifieke domeinkeuze 

Om een zo breed mogelijk spectrum van features van het huidige systeem aan bod 
te laten komen zijn we uitgegaan van de volgende overwegingen met betrekking tot 
de specifieke keuze: 

aard en doel van de applicatie We streven bij de aard en het doe! van de ap
plicatie naar een zekere maatschappelijke relevantie en proberen applicaties 
binnen het 'spelletjes-domein' te vermijden. De applicatie dient het interes
segebied van de project-deelnemers af te dekken en serieus genoeg te zijn om 
een eventuele externe utilisatie plausibel te maken. 

gebruikersgroep en omgeving Er dient een specifieke gebruikersgroep en omge
ving aangewezen te kunnen warden die baat heeft bij de applicatie. Grote ver
schillen tussen gebruikersgroepen (door bijv. verschillen in opleiding, doelen, 
etc.) zijn niet gewenst, omdat iedere klasse van gebruikers zijn eigen behoefte 
heeft met betrekking tot de interactie. Expert-gebruikersgroepen zijn niet ge
wenst, omdat dit veel kennis vereist voor de modellering van het specifieke 
domein. 

aard van de interactie Aangezien de cooperatieve assistent een nieuw paradigma 
op het gebied van gebruikersinterfaces voor interactieve computer applicaties 
belichaamt, dient de toegevoegde waarde van de assistent duidelijk aanwijs
baar te zijn. Het betreft hier de wens tot modellering van natuurlijke-taal 
interactie, de combinatie van talige en grafische informatie en de bijbehorende 
dialoogverschijnselen, zoals cooperatieve beantwoording van vragen en adequ
ate feedback. 

Voor wat betreft de visualisatie en directe manipulatie dient een redelijk rea
listische afbeelding van objecten en hun eigenschappen zichtbaar te zijn, even
tueel met gesimuleerde lichtbronnen, etc. Daarnaast dient de mogelijkheid te 
bestaan tot 3-D interactie met een gesimuleerd 3-D input device. 

modellering van het domein Voor wat betreft de geometrische simulatie dient 
de applicatie niet-triviale geometrische 3-D objecten met autonoom bewegings-
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gedrag en geometrische constraints te ondersteunen. Bovendien client het mo
gelijk te zijn een objectgeorienteerde modellering te maken van het domein. 2 

Daarnaast client de complexiteit van het domein voldoende rijk te zijn om een 
intelligente en cooperatieve interactie met natuurlijke taal en een combinatie 
van grafische en talige informatie wenselijk te maken. 

fase van ontwikkeling en kennisoverdracht De applicatie client niet slechts op 
papier te bestaan, maar een zekere mate van ontwikkeling doorgemaakt te heb
ben. Het is dus niet de bedoeling dat wij de applicatie volledig 'mee ontwer
pen'; we willen ons voornamelijk richten op de communicatieve eigenschappen 
van de interface. Anderzijds dienen we voorzichtig te zijn met toepassingen die 
reeds ver ontwikkeld zijn, omdat daarmee de geloofwaardigheid van de simula
tie in het gedrang kan komen. De kennis over het domein client dus voldoende 
beschikbaar te zijn en relatief eenvoudig toegankelijk. Goede contacten met 
een externe expert zijn daarbij noodzakelijk. 

3 De uiteindelijke domeinkeuze 

We hebben contact gehad met een aantal personen bij de TUE en Philips (Timmer
mans, Smeltzer, Arentze: Bouwkunde; Cluitmans: Elektrotechniek; Kaas: Werk
tuigbouwkunde; van Leeuwen: Philips Electron Optics), waarbij de volgende ap
plicaties aan de orde zijn geweest: a. de elektronenmicroscoop b. werktuigkundige 
mechanismen, c. patientbewaking in intensive care, d. decision support bij distribu
tieplanning en e. virtual architecture.3 Uit deze applicatiedomeinen hebben we ui
teindelijk gekozen voor de elektronenmicroscoop en werktuigkundige mechanismen. 
We zullen hieronder aangeven in hoeverre beide applicaties voldoen aan de gestelde 
eisen. De uitwerking van de overige applicaties kan warden teruggevonden in de 
Appendix. 

3.1 De elektronenmicroscoop 

Contactpersoon: dr.ir. H.C. van Leeuwen 
Plaats: Philips Electron Optics 

aard en doel van de applicatie 

Bij Philips Electron Optics wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de elektronen
microscoop. Met deze microscoop is het mogelijk vergrotingen te verkrijgen tot 

2Een punt van overweging zou kunnen zijn (een deel van) het domein te vervangen door reeds 
ontwikkelde software buiten de GDP om. Aansluiting met bestaande software lijkt ons echter niet 
gewenst, omdat detailkennis op implementatie-nivo dikwijls moeilijk verkrijgbaar is en bestaande 
software bovendien dikwijls intrinsieke beperkingen heeft die vooraf niet of moeilijk overzien kunnen 
worden. De GDP is binnen onze groep volledig bekend, is verder modulair opgebouwd, objectge
orienteerd en de interface tussen de GDP en de assistent is reeds ontwikkeld. 

3Daarnaast hebben we een bezoek gebracht aan drs. L. Lucardie, die binnen een samenwerkings
verband van TNO en TUE (Bouwkunde) werkt aan een tool met de naam Advanced Knowledge 
Transfer System (AKTS). Dit tool moet het onder andere mogelijk maken complexe expert-kennis 
overzichtelijk te representeren en betreft geen specifiek applicatiedomein. 
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ongeveer 1 miljoen keer de werkelijke grootte. De bediening van de microscoop 
is echter bijzonder complex en vergt een intensieve trainingsperiode. De voor de 
gebruiker grote bedieningscomplexiteit heeft een tweetal oorzaken (zie Spierenburg 
1992): 

• De gebruiker kan geen of nauwelijks een mentaal model ontwikkelen van de 
werking van het apparaat. De microscoop wordt in feite gezien als een black 
box. 

• De gebruiker weet niet hoe de eigenschappen van het preparaat samenhangen 
met de instelling van de microscoop. 

De verwachting is dat een interactieve computersimulatie in belangrijke mate kan 
bijdragen aan een verkorting van de leertijd. De gebruiker kan dan door de simulatie 
bijvoorbeeld inzicht verkrijgen in de relatie tussen de bedieningsparameters en de 
breking van de lenzen. Bovendien zou het mogelijk moeten kunnen zijn in natuurlijke 
taal vragen te stellen over de bediening en de instelling van het apparaat. 

gebruikersgroep en omgeving 

Ruwweg kunnen de huidige gebruikers in twee groepen gesplitst worden: a. materi
aalkundigen en b. biologen/anatoom-pathologen. Groep a. gebruikt de microscoop 
vooral bij sterke vergrotingen, hetgeen extra eisen stelt aan de instelling. Boven
dien maken materiaalkundigen dikwijls gebruik van diffractiepatronen waar typische 
eigenschappen van het kristalrooster aan kunnen worden afgelezen. 

Groep b. gebruikt de microscoop voor het analyseren van biologische preparaten 
met vergrotingen van 100 tot 100.000. Uiteraard zijn diffractie-patronen hier niet aan 
de orde. Anderzijds wordt aan de behandeling van biologische preparaten specifieke 
eisen gesteld. Zo zijn deze preparaten veel gevoeliger voor bestraling en worden 
dus, indien geen speciale maatregelen worden getroffen, eerder vernield tijdens de 
diagnose. Een belangrijk verschil tussen groep a. en groep b. is <lat de tweede groep 
meestal geen technische achtergrond heeft en daardoor meer behoefte zal hebben 
aan ondersteuning bij de opbouw van het mentale model over de microscoop. 

aard van de interactie 

Visualisatie van (een deel van) de interne toestand van de microscoop speelt een 
essentiele rol bij het opbouwen van een mentaal model van de microscoop en bij de 
bediening. De stralengangen kunnen geschikt als segmenten van 3-D kegels afgebeeld 
worden en het interieur van het apparaat moet tenminste in 3-D gemodelleerd wor
den. Verschillende camera's kunnen dan gebruikt worden om de samenhang tussen 
het preparaat, de interne toestand en het bedieningspaneel duidelijk te maken. 

Het gebruik van natuurlijke taal in combinatie met grafische informatie is hier 
evident. De gebruiker kan bijvoorbeeld vragen stellen over de werking van de mi
croscoop, kan vragen waar bepaalde knoppen te vinden zijn en waarom bepaalde 
handelingen geen effect hebben, waarbij tevens de gemodelleerde objecten kunnen 
worden aangewezen. Voorbeelden zijn: 'Waar zit de knop om de vergroting in te 
stellen?' of 'Waarom doet deze lens niets?' 
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modellering van het domein 

Bij de simulatie van de microscoop zullen modellen gebruikt worden zoals deze 
toepasbaar zijn bij de gewone optica, namelijk lichtbundels die gebroken worden door 
instelbare lineaire lenzen.4 Bovendien is het mogelijk de toestand van het apparaat 
te veranderen door middel knoppen op een bedieningspaneel. Objecten worden 
wel in 3-D gemodelleerd, maar het autonome karakter van het bewegingsgedrag is 
minimaal. 

In de toekomst zou gedacht kunnen worden aan uitbreidingen zoals het simuleren 
van de stralengang met bewegende golffronten en het nauwkeuriger modelleren van 
onscherpte door klasses van rijkere geometrische modellen in de GDP te installeren. 

fase van ontwikkeling en kennisoverdracht 

De elektronenmicroscoop heeft sinds het begin (in de dertiger jaren) een grote ont
wikkeling doorgemaakt en biedt veel mogelijkheden voor gebruik. Hierover is reeds 
veel bekend en deze kennis is ruim toegankelijk (Gross, et al 1987; van Leeuwen, 
1993). Modellering van de stralenbundels als lichtbundels door gewone lenzen vergt 
niet veel meer clan 'middelbare school'-optica. 

Bovendien zijn analyses bekend van video opnames van gebruikers in de omgang 
met het apparaat (Spierenburg, 1992), waaruit belangrijke informatie gehaald kan 
worden over typische interactie-problemen. 

3.2 Werktuigbouwkundige mechanismen 

Contactpersoon: ir. E.A. Kaas 
Vakgroep: werktuigbouwkundig ontwerpen en construeren (Werktuigbouwkunde) 

aard en doel van de applicatie 

Het analyseren en assembleren van werktuigbouwkundige mechanismen vergt veel 
inzicht en is niet eenvou<lig op papier of in mock ups te realiseren. Eigenschappen 
van relatief simpele mechanismen gaan reeds snel aan het menselijk voorstellingsver
mogen voorbij. Ondersteuning van computersimulaties bij zowel het analyse- als het 
ontwerpproces is derhalve onontbeerlijk. Hier kan gedacht worden aan allerhande 
toepassingen varierend van het ontwerpen van bewegende delen van motoren tot 
het ontwerpen van garagedeuren of sledes voor compact discs. Daarnaast kan ge
dacht worden aan configuraties waar a priori een ruime hoeveelheid kennis aanwezig 
is: bijv. het simuleren en analyseren van robots zoals die ontwikkeld worden voor 
werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.5 

4 In werkelijkheid is <lit uiteraard een elektronenbundel die afgebogen wordt door elektromagne
tische lenzen. 

5Denk hierbij aan lopende robots voor verkenning van het oppervlak van Mars of bewegende 
gereedschappen voor gebruik in diepzee-toepassingen. 
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gebruikersgroep en omgeving 

Commerciele simulatiesoftware is reeds verkrijgbaar en geniet veel interesse in de 
ontwerpers-markt. Soorten gebruikers kunnen afhankelijk van de mogelijkheden 
van het systeem dus varieren van gevorderde ontwerpers tot werktuigbouwkunde 
studenten. 

Specifieker denken we hier aan instructiehulpmiddelen in het werktuigbouwkun
dig onderwijs. Dynamische 3-D simulaties van constructies kunnen immers in be
langrijke mate bijdragen aan het inzicht van de student. Commercieel verkrijgbare 
systemen om mechanismen te modelleren zijn niet erg geschikt voor onderwijsdoe
leinden vanwege hun gebrekkige gebruikersvriendelijkheid (bron dhr. Kaas). 

aard van de interactie 

Grafische representatie en een real time 3-D dynamische weergave van de onderde
len is een absolute noodzaak om inzicht te krijgen in verschillende mechanismen. 
Mogelijk warden hier geringe eisen gesteld aan de kwaliteit van de visualisatie (bijv. 
wireframes, wat de real-time performance op niet-grafische werkstation ten goede 
komt), maar er warden juist wel hoge eisen gesteld aan de bewegings-methods (met 
name de geometrische constraints). 

Natuurlijke taal interactie betreft hier zowel het stellen van vragen over bijvoor
beeld een bestaande configuratie als het geven van opdrachten om ontwerphande
lingen uit te voeren, zoals 'Wat is de afstand van punt p tot deze stang?', 'Creeer 
een stang aan punt p die evenwijdig loopt aan de stang die je net hebt gemaakt!' of 
'Stop alle motoren!'. In hoeverre natuurlijke taal, menuvorm en directe manipula
tie hierbij concurrerende of juist aanvullende interactievormen zijn, is op voorhand 
moeilijk aan te geven en zou hierbij een nader punt van onderzoek kunnen zijn. 

modellering van het domein 

Een simulatie van een mechanismen-domein bevat geometrische 2-D en 3-D objec
ten, zoals stangen, sliders, buizen, etc. die in een 3-D configuratie kunnen warden 
geassembleerd. Bovendien spelen autonome bewegingen een belangrijke rol, omdat 
juist hierdoor inzicht wordt verkregen over het gedrag van de constructie in de tijd. 
Hierbij kan men denken aan de aansturing door motortjes, zuigers, etc. Geometri
sche constraints dienen er dan voor te zorgen <lat de objecten vormbehoudend zijn of 
aan elkaar verbonden blijven tijdens de simulatie en de interactie met de gebruiker. 

fase van ontwikkeling en kennisoverdracht 

Het werk aan mechanismen heeft reeds een lange traditie achter de rug (vanaf onge
veer eind 19de eeuw) waardoor reeds veel over <lit domein bekend is (zie bijv. Tao, 
1964). Commerciele computersimulaties bestaan echter nog niet erg lang en over de 
interactie met deze applicaties is, voor zover wij weten, nog niet veel bekend. Een 
interessant software pakket <lat in de Benelux wordt ingevoerd door H.E.C. BV. uit 
Gouda heet MECHANICA Motion (producent RAFNA, San Jose, Californie). Ir. 
E. Haenen, werkzaam bij H.E.C., heeft ons ondersteuning toegezegd bij de kenniso
verdracht. 
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4 Conclusies 

We denken dat met de keuze van de elektronenmicroscoop (A) en werktuigkundige 
mechanismen (B) het repertoire van features in het DenK-systeem ( assistent en 
GDP) in voldoende breedte is te demonstreren. 

Enerzijds geldt voor beide domeinen dat een specifieke klasse van gebruikers 
aanwijsbaar is, waarbij weinig expert-kennis wordt verondersteld, en de toepassing 
voldoende serieus is voor externe utilisatie als trainingssimulator. Bovendien spe
len visualisatie en directe manipulatie een belangrijke rol in de interactie met de 
gebruiker en is het op voorhand niet duidelijk hoe men alle aspecten van de gebrui
kersinteractie met conventionele interface-technieken tot stand kan brengen. Beide 
domeinen kunnen objectgeorienteerd in LOOKS worden gemodelleerd en kennis over 
de domeinen is voldoende beschikbaar. Dit laatste komt ook door goede contacten 
met de externe deskundigen. Beide domeinen zijn op dit moment voldoende rijk 
aan structuur voor een niet triviale interactie en zijn in de toekomst ruimschoots 
uitbreidbaar. 

Anderzijds zijn een aantal aspecten sterk uiteenlopend. Bij A is altijd een grote 
hoeveelheid kennis a priori aanwezig, terwijl in sommige versies van B de initiele 
'inhoud' leeg kan zijn (bijv. bij het ontwerpen van een mechanisme hoeven er initieel 
geen concrete objecten aanwezig te zijn). In tegenstelling tot bij B is bij A het 
autonome bewegingsgedrag minimaal en aan geometrische constraints worden geen 
hoge eisen gesteld. Verder lijkt bij A het gebruik van natuurlijke taal als interactie
medium een belangrijkere rol te spelen dan bij B. 

Een punt waar rekening mee gehouden moet worden is dat door de splitsing 
in twee domeinen de samenwerking tussen de groepen in het gedrang kan komen, 
omdat de deelnemers zich ieder zouden kunnen storten op het domein van hun 
interesse. Daarom is afgesproken dat eerst domein A naar tevredenheid uitgewerkt 
wordt voordat op de modellering van domein B wordt overgestapt. 
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Appendix 

A.1 Patientbewaking in Intensive Care 

Contactpersoon: dr.ir. P.J.M. Cluitmans 
Vakgroep: Medische elektrotechniek (Elekrotechniek) 

aard en doel van de applicatie 

Binnen de vakgroep ME wordt onder andere onderzoek gedaan naar de integratie en 
gebruiksvriendelijkheid van apparatuur voor bewaking van de patient in de Intensive 
Care van ziekenhuizen. De bedoeling hierbij is dat door de integratie van deze 
apparatuur, in samenhang met de ontwikkeling van een bijbehorende mens-machine 
interface, de kans op foute diagnoses en onnodige interventies wordt verkleind. Dit 
betreft clan apparatuur zoals EEG, ECG, meting van bloedspiegels, beademing, etc. 
Belangrijke problemen die hierbij opgelost dienen te worden zijn bijvoorbeeld de 
detectie van significante patronen (zoals hartslag en ademhaling) en het stellen van 
een hoog nivo diagnose uit de beschikbare informatie. Bij het eerste wordt gedacht 
aan niet lineaire detektiemethodes (bijv. neurale netwerken); bij de tweede gaat 
het vooral om het combineren van informatie waarbij op grond van inferentieregels 
conclusies worden getrokken. Op dit moment worden nog dikwijls menselijke fouten 
gemaakt omdat men slechts een beperkte een korte training heeft en in het algemeen 
weinig ervaring in het gebruik van de verschillende types apparatuur. 

gebruikersgroep en omgeving 

De gebruikersgroep varieert van specialisten met verschillende medische achter
gronden tot de verplegers, die zowel informatie kunnen inbrengen en lezen uit het 
systeem. Een belangrijk probleem hierbij is dat de relevante kennis sterk verdeeld 
is over de verschillende gebruikers en dat communicatie tussen de verschillende ge
bruikers niet gemakkelijk verloopt (bron: dhr. Cluitmans). 

aard van de interactie 

In feite spelen hier twee aspecten een rol: enerzijds het monitoren van de patient 
en anderzijds het ingrijpen in de toestand van de patient. De informatie zal dik
wijls in grafische vorm gepresenteerd worden. Denk hierbij aan diagrammen van 
bloedspiegels, temperatuur, maar ook ingewikkelde patronen zoals hersenactiviteit 
en hartslag. De apparatuur is ingewikkeld en de integratie zal zeker belangrijke eisen 
stellen aan de user-interface. Men kan hierbij denken aan een grafische weergave van 
het model van de apparatuur. Bovendien lijkt natuurlijke taal geschikt om vragen te 
stellen over de diagnose of de werking van de apparatuur. Een belangrijk probleem 
is natuurlijk dat de informatie-overdracht zo betrouwbaar mogelijk moet zijn. Zowel 
voor wat betreft het monitoren van, als het ingrijpen in de toestand van de patient. 
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modellering van bet domein 

Vanuit de assistent gezien kan men de patient samen met de apparatuur beschouwen 
als het applicatiedomein. Hier gaat het juist om het autonome gedrag van de proces
sen die zich binnen de patient afspelen en de reactie hierop van de randapparatuur. 
Bloedspiegels, hersenactiviteit, hartslag, etc. zijn vrijwel volkomen autonoom en de 
reactie van het systeem op dit autonome gedrag bepaald het succes van een ontwerp. 

fase van ontwikkeling en kennisoverdracht 

De ideeen zijn nog niet erg ver ontwikkeld en bevinden zich in een pril stadium. 
De verschillende apparatuur en de werking ervan is wel bekend en kennis hierover 
lijkt voldoende beschikbaar, maar er moet nog erg veel gedaan worden voordat een 
integratie tot stand is gekomen. Voor zover wij weten zijn er geen gebruikerstests 
bekend. We kunnen dus moeilijk inschatten hoe de verschillende gebruikers met de 
apparatuur omgaan en wat gewenst is. 

conclusie 

Simulatie van dit systeem lijkt ons bijzonder complex. Het nabootsen van de fy
siologische processen in het menselijk lichaam valt volstrekt buiten onze expertise. 
Te denken valt om de assistent op een bepaalde manier te koppelen aan de randap
paratuur, maar dit lijkt vooralsnog een zeer moeilijke taak omdat op dit moment 
niet eens vast staat hoe de verschillende apparaten aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden. Er client nog veel ontwikkeld en onderzocht te worden voordat de assistent 
ingeschakeld zou kunnen worden in de interactie. Dit geeft niet alleen problemen in 
onze planning, maar er zijn ook belangrijke onzekerheden die weinig garantie geven 
op een succesvolle toepassing van de assistent. 

A.2 Decision support bij distributieplanning 

Contactpersoon: drs. T.A. Arentze, prof.cir. H.J.P. Timmermans 
Vakgroep: Architectuur, urbanistiek en beheer (Bouwkunde) 

aard en doel van de applicatie 

Doel van dit systeem is het ondersteunen van ontwerp- en planningsbeslissingen t.a.v. 
de lokatie van distributieve voorzieningen. Als specifieke toepassingsgebied wordt 
hierbij gedacht aan de planning van winkelaktiviteiten in stedelijke omgevingen en 
een generalisatie in de toekomst naar andere types omgevingen. Het systeem client 
vooral gebruikersvriendelijk te zijn, waar met name onder wordt verstaan dat bij de 
gebruiker weinig kennis wordt verondersteld t.a.v. de gebruikte modellen. 

Het systeem kan ruwweg in drie delen gesplitst worden: 1. het GIS-pakket6 

TransCad, 2. modellen uit Ruimtelijke Wetenschappen en Operational Research en 
3. een expert systeem. De eerste bevat en bewerkt informatie over lokatiegebon
den data (bijv. locaties met daarop ruimtelijke analyses) en kan deze weergeven in 

6 Geografisch lnformatie Systeem 
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de vorm van plattegronden. De tweede bevat en bewerkt informatie over bijvoor
beeld bevolkingsontwikkeling, consumentengedrag en optimale lokatie-strategieen. 
De derde is meer kwalitatief gericht en bevat redeneerregels waarmee bijvoorbeeld 
de kwaliteit van lokaties bepaald kan warden, afhankelijk van de quantitatieve in
formatie uit de twee eerstgenoemde. De derde is vooral gericht op het specifieke 
probleem van een bepaalde gebruiker. 

Het totale systeem dient informatie op te leveren over bijvoorbeeld de bereik
baarheid van winkelvoorzieningen, het draagvlak/productiviteit/marktaandeel van 
een winkel en zou in staat moeten zijn effecten-berekeningen uit te voeren. 

gebruikersgroep en omgeving 

Het systeem is vooral bedoeld ondersteuning te bieden aan een grate diversiteit van 
gebruikers: van gemeentelijke overheden, winkelbedrijven of winkeliersverenigingen, 
tot adviesburo's. Aangezien het systeem zich nog in de ontwikkelfase bevindt zijn 
er binnen afzienbare tijd nog geen gebruikersevaluaties mogelijk. 

aard van de interactie 

Het zal duidelijk zijn <lat een belangrijk deel van de gegevens die met behulp van <lit 
systeem verkregen kunnen warden zowel in taal als in grafische vorm beschikbaar 
moet kunnen zijn. In de plaatjes gaat het hierbij altijd om 2-dimensionale afbeeldin
gen; in de meeste gevallen zijn <lit filters op een stadsplattegrond (bijv. afbeeldingen 
van de bevolkingsdichtheid, winkeldichtheid, gemiddeld inkomen per gebied). Deze 
filters warden op <lit moment beregeld door verschillende menu's. 

Twee types natuurlijke taal vragen lijken van bijzonder belang: 1. 'Wat zijn de 
consequenties (voor ... ) als ... ?' en 2. 'Waarom ... ?'. De eerste betreft het bepalen 
van de gevolgen indien bijvoorbeeld ergens een winkel gepland wordt. De tweede 
heeft vooral te maken met het achterhalen van de informatie die gebruikt is door 
het expert systeem bij het bereiken van een bepaalde conclusie. 

modellering van het domein 

Zoals gezegd valt het totale systeem uiteen in drie delen, waarvan de eerste twee 
gesimuleerd zouden moeten warden binnen de GDP. Het betreft lokatiegebonden 
data (stadsplattegronden, etc.), waaraan modellen uit de Operational Research en 
Ruimtelijke Wetenschappen zijn toegevoegd. Van 3-D modellering en autonome 
beweging is hier geen sprake. 

fase van ontwikkeling en kennisoverdracht 

GIS-pakket TransCAD is gei:ntegreerd met informatie uit de Operational Research 
en ge1mplementeerd in C. Bovendien bestaat een prototype van het expert systeem 
(in Prolog), <lat <lit jaar ge1ntegreerd zal warden met het eerstgenoemde pakket. In 
1995 en 1996 warden modellen en informatie ingevuld voor specifieke toepassings
gebieden (bijv. een bepaalde detailhandelsector). Kennis over specifieke delen van 
het domein lijkt voldoende aanwezig, maar de overdracht binnen een korte periode 
lijkt problematisch vanwege ons zeer beperkte inzicht in deze materie. 
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conclusie 

Deze applicatie voldoet aan een aantal belangrijke criteria (zoals multimodaliteit, 
talige invoer en maatschappelijke relevante), maar heeft een aantal nadelen die door
slaggevend zijn om niet in aanmerking te komen als DenK-domein. Ten eerste dient 
te warden opgemerkt dat wij bijzonder weinig inzicht hebben in modellen over con
sumentengedrag, bevolkingsontwikkeling, etc., waardoor we op voorhand weinig over 
de complexiteit kunnen zeggen. Gezien de jarenlange ontwikkeling van deze onder
werpen hoeven we ons hier naar alle waarschijnlijkheid geen illusies over te maken. 
Ten tweede gaat het hier in feite om generieke modellen, waarbij nog geen invulling is 
gegeven aan een specifieke situatie, een onderdeel waar we nu juist naar op zoek zijn. 
Ten derde voldoet het domein niet aan de wens van autonoom bewegingsgedrag. 

A.3 Virtual architecture 

Contactpersoon: ir. G.T.A. Smeltzer, prof.dr. H.J.P. Timmermans 
Vakgroep: Architectuur, urbanistiek en beheer (Bouwkunde) 

aard en doel van de applicatie 

Een belangrijk onderdeel binnen de architectuur is het visualiseren, presenteren 
en simuleren van bouwkundige ontwerpen. Computerprogramma's en multimedia
presentaties kunnen het ontwerpproces op verschillende nivo's doelmatig en inzich
telijk maken. Binnen de CAD groep van de vakgroep wordt derhalve gewerkt aan 
een laboratoriumsysteem dat m.b.v. virtual reality technieken de ontwerper ener
zijds kan ondersteunen bij het feitelijke ontwerp en anderzijds ondersteuning biedt 
bij het beoordelen van het uiteindelijke resultaat. Om de realiteitswaarde van het 
model bij de presentatie te versterken wordt het in stereo afgebeeld. Daarbij war
den voortdurend berekeningen gemaakt over bijv. de proporties van objecten, hun 
onderlinge posities, schaduwwerking en bewegingsparalax. Met behulp van een zo
genaamd 'head mounted display', waarmee de gebruiker van de buitenwereld wordt 
afgesloten, warden bewegingen van het hoofd gemeten en is het daardoor mogelijk 
een virtuele wandeling ('walk through') door een ontwerp te maken. Met behulp van 
een 6D-joystick warden handelingen van de gebruiker doorgegeven, zoals beweging 
door de kamers en het oppakken van objecten. 

gebruikersgroep en omgeving 

In principe is het systeem zoals hierboven beschreven zowel gericht op de ontwerper 
als op de opdrachtgever. Een uitbreiding op termijn is het gebruik van het systeem 
voor 'multi-user purpose', waardoor meerdere bouwprocesdeelnemers tegelijkertijd 
kunnen deelnemen, en 'multi-side purpose', wat het mogelijk zou moeten maken 
vanuit verschillende plaatsen aan het proces deel te nemen. Verschillende groepen 
kunnen dan bijvoorbeeld door een ontwerp lopen en opmerkingen plaatsen bij be
paalde ontwerpbeslissingen. Vooral procesdeelnemers die minder inzicht hebben in 
bouwkundige tekeningen (zoals toekomstige bewoners) kunnen veel profijt hebben 
van een dergelijke inzichtelijke presentatie. 
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aard van de interactie 

In een virtual reality dient het gerepresenteerde model zo dicht mogelijk aan te liggen 
bij al onze zintuigen. Visuele, auditieve en tactiele modaliteiten zullen gei:ntegreerd 
moeten worden om een zo goed mogelijk resultaat op te leveren. In het systeem 
<lat wij gezien en uitgeprobeerd hebben was alleen sprake van visuele presentatie, 
maar <lit gaf al een aardig beeld van de bedoeling van het systeem. Navigeren door 
verschillende kamers was na enige oefening niet echt een probleem. Wel kon het 
gebeuren <lat men door gebrek aan informatie op het display (als men bijvoorbeeld 
tegen een muur 'oploopt') het gevoel voor orientatie kwijt was. Hier lijkt beant
woording van vragen in natuurlijke taal, zoals 'Waar bevind ik mij?', 'Hoe kom ik 
hier uit?' of 'Plaats mij terug in de woonkamer!' wel gewenst. 

Voor alle hiervoor behandelde applicaties geldt in zekere zin <lat getypte taal 
vervangen zou moeten worden door gesproken taal. Dat geldt voor het aan ons 
gepresenteerde systeem wel het sterkst. Het typen van tekst tijdens een wandeling 
is uiteraard bijzonder onhandig, zo niet onmogelijk, waardoor de kracht van een 
natuurlijke-taal systeem in zekere zin teniet zou worden gedaan. 

Naast de walk through, wat in feite niks anders is dan een voortdurend veran
derende observatie van het domein, is het mogelijk objecten op te pakken, te laten 
vallen of te verschuiven m.b.v. de muisinteractie. Dit laatste was echter niet eenvou
dig en natuurlijke taal lijkt ook hier uitkomst te bieden, bijv.: 'Verschuif de stoel 
naar de tafel', 'Plaats een tv-toestel naast de bank', etc. 

modellering van het domein 

Voor de modellering van het systeem wordt gebruik gemaakt van ver uitgewerkte 
CAD technieken voor visualisatie, zoals modellen voor verlichting, bewegingsparalax 
en 3-D waarneming. Autonome bewegingen spelen op <lit moment geen essientiele 
rol in de simulatie en komen slechts zijdelings aan de orde. 

fase van ontwikkeling en kennisoverdracht 

Op basis van het CAD programma AutoCAD (zie ook eerder) is het programma 
DynaCAD ontwikkeld. Daarnaast wordt met behulp van het programma Rayder een 
simulatie gemaakt van de verlichtingskarakteristieken. Zoals gezegd is het mogelijk 
om met behulp van muis en helm door een gebouw te lopen en objecten binnen 
het gebouw te verplaatsen. In hoeverre op <lit moment ontwerpen kunnen worden 
gemaakt met de bestaande interface is ons niet bekend. 

Kennis over de applicatie lijkt niet erg toegankelijk. Bij Bouwkunde konden we 
slechts een zeer algemeen overzicht krijgen en voor implementatie-vragen werden 
we verwezen naar de bibliotheek. Over het gepresenteerde systeem stond niets op 
pa pier. 

conclusie 

Ook deze applicatie voldoet aan een aantal van de gestelde criteria (zoals multimoda
liteit, 3-D simulatie en maatschappelijke relevantie), maar de voordelen wegen hier 
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niet op tegen de nadelen. Ten eerste is kennis over de applicatie moeilijk verkrijg
baar. Ten tweede is ook hier in feite geen sprake van een serieuze domeinmodellering, 
maar gaat het voornamelijk om (de kunst van) het visualiseren van bouwkundige ob
jecten. Ten derde speelt hier autonoom bewegingsgedrag en constraintbewaking een 
minder belangrijke rol en lijkt het gebruik van (getypte) natuurlijke taal enigszins 
gekunsteld. 
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