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Voorwoord 

Dit verslag is tot stand gekomen als afsluiting van mijn stage. De stage is een verplicht 
onderdeel in het laatste jaar van de opleiding Taal & Kunstmatige lntelligentie aan de 
Katholieke Universiteit Brabant. lk heb ervoor gekozen om mijn stage op het IPO, Centrum 
voor Onderzoek naar Mens-Systeem lnteractie, te lopen. Dit verslag geeft het verloop en de 
uitkomsten van mijn stage weer en is in de eerste plaats bestemd voor mijn stagebegeleider, 
Emiel Krahmer van het IPO en voor mijn stagedocent Reinhard Muskens van de KUB. 
Tot slot wil ik mijn stagebegeleider Emiel Krahmer bedanken voor zijn begeleiding tijdens mijn 
stage en tijdens het schrijven van dit verslag . Verder wil ik mijn stagedocent Reinhard 
Muskens en alle IPO-medewerkers die mij tijdens deze stage met raad en daad hebben 
bijgestaan, bedanken. 
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1 lnleiding 

Een dialoogsysteem stelt gebruikers in staat om met computers te communiceren met 
natuurlijke taal om informatie te verkrijgen, om gebruik te maken van een dienst of om hulp te 
krijgen bij het oplossen van een probleem. Dialoogsystemen bevatten een aantal 
basiscomponenten zoals te zien is in figuur 1 (Aust et al., 1995, zie McTear). 

figuur 1 Basiscomponenten van een dialoogsysteem 

Speech recognition zet een gesproken uiting om in een of andere geschreven 
representatievorm. Speech understanding bevat de linguTstische analyse van de output van 
de speech recognition fase en de vertaling van de output naar een geschikte vorm voor de 
dialogue control fase, meestal een vorm van semantische representatie. Dialogue control 
houdt verdere verwerking van input van de gebruiker in om te beslissen welke actie te 
ondernemen. Een tweede aspect van dialogue control heeft te maken met het plannen van de 
output van het systeem. Speech output houdt in de selectie van de output van het systeem 
naar de gebruiker toe en de produktie van deze output als spraak. 

Het ontwikkelen van een dialoogsysteem is een complex proces dat de integratie van al deze 
technologieen met zich meebrengt. Toolkits en ontwikkelomgevingen bieden hulp bij het 
bouwen van dialoogsystemen. Een voorbeeld hiervan is de CSLU Rapid Application 
Developer (RAD) die ontwikkeld is door het Center for Spoken Language Understanding 
(CSLU) aan de Oregon Graduate Institute of Science and Technology. RAD maakt deel uit 
van de CSLU toolkit die gratis beschikbaar gesteld is voor onderwijs-, onderzoeks-, 
persoonlijke of evaluatie doeleinden. 

Het doel van deze stage was om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden en 
beperkingen van de CSLU toolkit en de Rapid Application Developer voor het ontwikkelen 
van eenvoudige dialoogsystemen. Daarnaast is bekeken in hoeverre de toolkit geschikt is als 
middel voor het uitvoeren van experimenten. Het verwezenlijken van de doelstelling verliep in 
twee fasen. De eerste fase bestond uit het ontwikkelen van een concreet dialoogsysteem met 
behulp van RAD. De tweede fase hield het opzetten en uitvoeren in van een experiment met 
het ontwikkelde dialoogsysteem. 

Het verslag is als volgt ingedeeld. Het volgende hoofdstuk bevat een kort overzicht van de 
CSLU toolkit en Rapid Application Developer. In het derde hoofdstuk is in het kort de eerste 
applicatie die gedurende deze stage gebouwd is, beschreven. De uiteindelijke applicatie en 
de verschillende versies daarvan komen in hoofdstuk 4 aan bod. Er is voor gekozen om deze 
uiteindelijke versies in detail te beschrijven, omdat deze in het experiment gebruikt zijn . Het 
experiment dat met de verschillende versies uitgevoerd is, wordt in hoofdstuk 5 beschreven. 
Hoofdstuk 6 gaat over de mogelijkheden/voordelen en de beperkingen van de toolkit en RAD. 
Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk een conclusie gegeven. In de referentielijst zijn niet 
alleen artikelen en boeken opgenomen die in het verslag gebruikt zijn , maar ook andere 
artikelen en boeken op het gebied van dialoogsystemen. 
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2 CSLU Toolkit 

De CSLU Rapid Application Developer (RAD) maakt deel uit van de CSLU toolkit, die 
ontwikkeld is door het Center for Spoken Language Understanding aan de Oregon Graduate 
Institute of Science and Technology. De toolkit in zijn geheel is ontwikkeld om onderzoek en 
ontwikkelingen op het gebied van op spraak gebaseerde dialoogsystemen te ondersteunen 
(Davies, 1997). 

De CSLU Toolkit bestaat uit de volgende 7 hoofdcomponenten (Sutton et al. , 1998, Cole, 
1999): 
• Spraakherkenning: De toolkit ondersteunt verschillende benaderingen van 

spraakherkenning zoals kunstmatige neurale netwerken, Hidden Markov Modellen en 
segmentale systemen. Er is een lexicon onafhankelijke herkenner en verschillende 
lexicon afhankelijke. Het is ook mogelijk om nieuwe neurale netwerken en Hidden 
Markov Modellen te trainen. 

• Natuurlijke taal herkenning: De toolkit bevat een robuuste semantische parser, 
PROFER (Predictive Robust Finite-state parsER), die gemodelleerd is naar het Phoenix 
systeem van de Carnegie Mellon University. 

• Spraaksynthese: De toolkit integreert het Festival text-to-speech (TIS) synthesis 
systeem, dat ontwikkeld is aan de University of Edinburgh. 

• Gezichtsanimatie: De toolkit bevat Baldi, een geanimeerde 3-dimensioneel pratend 
hoofd, ontwikkeld aan de University of California (zie figuur 2). Met Baldisync kan 
synthetische of natuurlijke spraak met realistische lip-, mond- en tongbewegingen 
gesynchroniseerd worden. 

figuur 2 Baldi 

• Analyse tools: De toolkit biedt een compleet pakket van tools voor het opnemen, 
representeren, tonen en manipuleren van spraak (Recognition Results, SpeechView). 

• Programmeeromgevingen: De toolkit bevat een complete programmeeromgeving voor 
zowel C als Tcl/TK die een collectie van software libraries en een set van APl's bevatten. 

• Ontwerp tools: Een grafische Rapid Application Developer (CSLU RAD). 
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2.1 CSLU Rapid Application Developer 

De Rapid Application Developer is een gebruikersvriendelijke, grafische ontwikkelomgeving 
voor dialoogsystemen die een drag-and-drop interface bevat (Davies, 1997). Het grote 
voordeel van deze interface is dat de ontwikkelaar zich niet bezig hoeft te houden met de 
complexe processen die zich afspelen bij het tot stand komen van een dialoogsysteem. Het 
ontwikkelen van een eenvoudig dialoog systeem met RAD omvat een 'design' fase, een 
'build' fase en een 'run' fase. 

Voor de eerste fase, het ontwikkelen van een dialoogsysteem biedt de RAD een palet van 
grafische dialoogobjecten en een drag-and-drop interface (figuur 3). De dialoogobjecten zijn 
de visuele basis-programmeerobjecten die gebruikt worden voor functies als het genereren 
van prompts, het opnemen en herkennen van spraak en het uitvoeren van acties. 

figuur 3 RAD interface 

Er zijn in totaal 20 dialoogobjecten, waarvan drie ('expcontrol', 'stimulus' en 'response' 
objecten) speciaal ontwikkeld zijn voor het opzetten en uitvoeren van taalkundig perceptieve 
experimenten (de 'psi' objecten). Deze drie objecten zullen in dit verslag verder buiten 
beschouwing gelaten worden. Veruit de belangrijkste objecten voor het ontwikkelen van een 
dialoog zijn de twaalf basis objecten die bestaan uit een 'start', een 'generic', een 
'conditional', een 'subdialogue', een 'action', een 'alpha-digit', een 'digit', een 'keyword', een 
'dtmf, een 'enter', een 'exit' en een 'stop' object. Verder zijn er vijf objecten ontwikkeld voor 
gebruik in het klaslokaal en het bieden van multimedia mogelijkheden. Dit zijn de volgende 
objecten: 'login', 'randomizer', 'listbuilder', 'generic (list)' en 'media' object. Zie voor een 
beschrijving van alle objecten de on-line 'object guide' (http://cslu.cse.ogi.edu/toolkiUdocs/ 
2.0/apps/rad/objects/). Behalve het 'start' object en het 'enter' zijn alle objecten links van het 
canvas weergegeven. Het 'start' object, daarentegen, staat standaard op het canvas. Dit geldt 
ook voor het 'enter' object bij subdialogen. 
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De ontwikkelaar bouwt een dialoogsysteem door de geschikte objecten, die elk een dialoog 
toestand representeren, te selecteren met de muis, ze naar het canvas mee te slepen en ze 
vervolgens met elkaar te verbinden tot een finite state dialoog model. De meeste toestanden 
hebben een prompt waar de ontwikkelaar tekst in kan typen die het systeem zal uitspreken. 
Aan iedere toestand zit minstens een poort die de toestand met een volgende toestand 
verbindt. Wanneer er slechts een poort is, is er natuurlijk maar een mogelijke richting waarin 
de dialoog zich zal bewegen. De ontwikkelaar kan poorten toevoegen aan een object en voor 
elk een lexicon of grammatica specificeren met de toegestane woorden en deze poorten met 
verschillende objecten verbinden. De herkenningsresultaten zullen in dit geval bepalen via 
welke poort naar welke volgende toestand in de dialoog verder gegaan zal worden. 

Het is mogelijk om met de 'preferences dialogue' in het 'file menu' de instellingen van de 
gehele applicatie aan te passen. In de tabs boven in de menugroep zijn vergelijkbare functies 
samen gegroepeerd. Zo heb je de tabs 'general', 'audio', 'recog/DTMF', 'TTS', 'dictionaries', 
'editing', 'about', 'Tucker-Maxon' . Zie voor een weergave van de 'preferences dialogue' figuur 
4 en voor een beschrijving van de opties de on-line 'preferences dialogue' documentatie 
(http://cslu .cse.ogi.edu/toolkit/docs/2.0/apps/rad/prefs/ index.html). Ook heeft elk object een 
eigen set van eigenschappen, 'object preferences', die aangepast kunnen worden en die 
enkel toegepast worden op het betreffend object. Zie voor een weergave van de 'object 
preferences' figuur 6 en voor een beschrijving tutorial 19 (http://cslu.cse.ogi.edu/toolkit/docs/ 
2.0/apps/rad/tutorials/tutorial019/index.html). Wanneer de eigenschappen van het object niet 
aangepast worden, gelden de default instellingen in de 'preferences dialogue'. 

Door het aanpassen van de instellingen kan bijvoorbeeld de opnametijd van de spraak van de 
gebruiker verkort of verlengd worden, een aangepast lexicon gebruikt worden, 
herkenningsresultaten en Baldi gepresenteerd worden tijdens de dialoog. Het kunnen 
aanpassen van de instellingen op onder andere deze punten heeft het voordeel dat per 
dialoog en/of per object de meest optimale instellingen gebruikt kunnen worden. Zo is het 
verstandig om bij een dialoog waarbij slechts korte antwoorden herkend dienen te worden, de 
opnametijd te verkorten zodat het systeem geen onnodige herkenningsfouten maakt wanneer 
er langer opgenomen wordt als nodig is. 

figuur 4 Preferences dialogue 
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3 Eerste applicatie 

3.1 Doel van eerste applicatie 

Het doe! van de eerste applicatie was het uitzoeken van de mogelijkheden en beperkingen 
van de CSLU toolkit voor het ontwikkelen van dialoogsystemen en het creeren van een 
applicatie die de basis vormde voor de uiteindelijke applicatie waar een experiment mee 
uitgevoerd is. 

3.2 Ontwerp van eerste applicatie 

Er werd een applicatie gebouwd om telefoonnummers, kamernummers, intercomnummers en 
e-mail adressen van IPO medewerkers op te vragen. Bij het opvragen van de informatie over 
een bepaalde medewerker wordt zijn of haar foto getoond. De informatie en de foto die aan 
de gebruiker gepresenteerd zouden warden, zouden van het IPO personeelsbestand op de 
home page van het IPO gehaald warden. 

3.2.1 Beperkingen 

RAD bevat een 'media' object waarmee plaatjes getoond kunnen warden. De plaatjes die 
getoond kunnen warden, zijn gif-bestanden. Alie andere soorten plaatjes, zoals bijvoorbeeld 
jpg-bestanden kan RAD niet verwerken. 
Aangezien de foto's op de home page van het IPO allemaal jpg-bestanden zijn, was het niet 
mogelijk om ze te gebruiken in de applicatie. De foto's zijn als gif-bestanden opgeslagen op 
een locale drive. De adressen van de foto's in de source code van de home page van het IPO 
waren nu niet meer juist. Daarom werd besloten om een nieuw databestand te maken dat alle 
informatie en alleen die informatie zou bevatten die nodig was voor de applicatie. Het 
voordeel hiervan was niet alleen dat alle relevante informatie in een enkel bestand stand en 
dat alles wat niet relevant was er uit gelaten werd, maar oak dat er extra informatie aan 
toegevoegd kon warden zoals het geslacht van de medewerkers. Dit laatste kon gebruikt 
warden om in de applicatie zinnen met bijvoorbeeld persoonlijke voornaamwoorden te 
gebruiken. 

Een andere beperking is dat het systeem alleen ingesteld kan warden om Amerikaans Engels 
en Mexicaans Spaans te herkennen. De default instelling is Amerikaans Engels. De hele 
dialoog moet in het Engels gevoerd warden, wat betekent dat oak Nederlandse namen op z'n 
Amerikaans Engels uitgesproken dienen te warden door de gebruiker. De spraakherkenner 
zoekt de uitspraak van de woorden op in de 'custom dictionary' dat door de ontwikkelaar van 
de applicatie gespecificeerd is en in een 'default dictionary', in dit geval de Carnegie Mellon 
pronunciation dictionary. Wanneer het betreffende woord niet voorkomt in de 'default' of 
'custom dictionary' wordt een text-to-speech systeem gebruikt om de uitspraak van het woord 
vast te stellen. 
Wanneer dus de uitspraak van de namen in de 'custom dictionary' niet aangepast wordt, zal 
volgens de Amerikaans Engelse spellingsregels een fonetische transcriptie van de uitspraak 
gegenereerd warden. lndien er letters in een naam voorkomen die in het Engels onbekend 
zijn, zoals een u, gaat het systeem over op een fonetische transcriptie van de spelling van de 
naam. De fonetische transcripties dienen in het geval van de Nederlandse namen met de 
hand aangepast te warden en rechtstreeks toegevoegd te warden aan de 'custom dictionary'. 
Toch is het niet mogelijk door een aanpassing van de uitspraak de juiste Nederlandse 
transcripties te verkrijgen. De toegestane fonetische symbolen zijn symbolen voor 
Amerikaans Engelse klanken. Veel Nederlandse klanken komen in het Engels niet voor. Oak 
is het zo dat bepaalde opeenvolgingen van fonetische klanken niet toegestaan zijn, omdat die 
in het Engels niet voorkomen. Geprobeerd is de Nederlandse uitspraak zo goed mogelijk te 
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benaderen. Echter, na aanpassing van de uitspraak van de namen werkte de herkenning nog 
steeds niet optimaal. 

Verandering van de uitspraak voor de herkenning heeft geen invloed op de uitspraak van het 
systeem zelf. Het systeem bleef de Nederlandse namen op z'n Amerikaans Engels 
uitspreken. Voor de spraaksynthese wordt het default text-to-speech (TTS) synthesis 
systeem, ontwikkeld aan de University of Edinburgh, gebruikt. Alie tekst die in de prompts 
getypt wordt, wordt door het TTS-systeem in spraak omgezet. De enige mogelijkheid om de 
uitspraak van de Nederlandse namen aan te passen aan de Nederlandse uitspraak is door 
eigen spraak op te nemen als wav-bestand, ofwel in RAD ofwel met een ander programma en 
dit wav-bestand af te laten spelen in plaats van de TTS-spraak. Dit betekent wel dat in elke 
toestand precies aangegeven moet warden wat wanneer afgespeeld dient te warden. Verder 
zal wanneer er variabelen warden gebruikt in de tekst van het systeem met if-statements 
aangegeven moeten warden welke wav-bestand in geval van welke variabele afgespeeld zal 
moeten warden. Voor deze aanpak is niet gekozen, omdat het erg tijdrovend is om de spraak 
op een goede manier op te nemen en af te laten spelen. 

3.3 Ontwikkeling van eerste applicatie 

Met het ontwikkelen van de applicatie werd gelijk na het vaststellen van het ontwerpdoel 
begonnen. Zie voor een weergave van de applicatie bijlage I. In deze applicatie zijn vooral 
'generic' objecten gebruikt. Daarnaast zijn nog 'action', 'media', 'condition' en 'subdialogue' 
objecten gebruikt. Deze applicatie begint met de vraag of de gebruiker het systeem kent. 
Wanneer de gebruiker met 'nee' antwoord komt hij in een deel van de dialoog terecht waar 
eerst een uitleg over de mogelijkheden van de applicatie gegeven wordt en waarna het 
systeem met gesloten vragen de informatie die het nodig heeft aan de gebruiker probeert te 
onttrekken . In dit deel hebben een aantal toestanden een beperkt lexicon zodat de gebruiker 
per toestand slechts een erg beperkt aantal mogelijke antwoorden in de vorm van losse 
woorden is toegestaan. Wanneer de gebruiker daarentegen met 'ja' op de vraag antwoord of 
hij het systeem kent, komt hij in het deel van de applicatie terecht waar van hem in een keer 
alle informatie verlangd wordt. Het is de gebruiker in dit deel in alle toestanden toegestaan 
om met zinnen te antwoorden. 

3.4 Testen van eerste applicatie 

Om deze eerste applicatie te testen, werd besloten een pilot te houden met 4 personen. Deze 
4 personen waren alien ervaren op het gebied van dialoogsystemen. Het beoogde doel van 
de pilot was het testen op welke punten de eerste applicatie tekort schoot en verbeterd kon 
warden. 

3.4.1 Pilot 

Voor de pilot werd een scenario opgesteld. De proefpersonen kregen schriftelijk een korte 
inleiding met informatie over de applicatie. Er werd ze gevraagd om met drie versies van de 
applicatie te werken en voor elk van de versies dezelfde twee taken uit te voeren. In de eerste 
versie kreeg de gebruiker visuele feedback over de herkenningsresultaten. In de tweede 
versie kreeg de gebruiker ook de herkenningsresultaten en communiceerde hij met Baldi. In 
de derde versie, tenslotte, moest de gebruiker het doen zonder Baldi en 
herkenningsresultaten. Na het uitvoeren van de taken werd de proefpersonen gevraagd een 
vragenlijst met vijf open vragen in te vullen. 
Met deze pilot werd bepaald of het tonen van visuele feedback, zoals de 
herkenningsresultaten en Baldi, voor de proefpersonen bij het uitvoeren van de taken een 
toegevoegde waarde had. 
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3.4.2 Resultaten van pilot 
Orie van de vier proefpersonen slaagden erin allebei de taken voor alle drie de versies tot een 
goed einde te brengen. Een proefpersoon kwam bij een van de taken in een loop terecht 
waar hij niet meer uit kwam en heeft de dialoog verbroken voordat hij resultaat had. 

Over de visuele feedback van het systeem gaven de proefpersonen in hun antwoorden een 
aantal dingen aan. Ten eerste werd de versie met de herkenningsresultaten door de 
gebruikers het meest gewaardeerd. De proefpersonen konden met de herkenningsresultaten 
vaststellen wat waarschijnlijk de volgende stap zou zijn in de dialoog. Een punt van kritiek 
was dat de visuele feedback niet altijd even duidelijk was. De default herkenningsresultaten 
werden gepresenteerd, wat betekende dat ook confidence scores en een n-best list te zien 
was. Hoewel de proefpersonen de herkenningsresultaten zeer op prijs stelden, vonden ze de 
overige informatie verwarrend en niet relevant. Verder zou de informatie waar om gevraagd 
werd door de proefpersonen duidelijker en groter gepresenteerd mogen worden. De 
aanwezigheid van Baldi had volgens de proefpersonen geen toegevoegde waarde. 
Ook over de opbouw van de dialoog hadden de proefpersonen een aantal opmerkingen. De 
proefpersonen wilden dat het systeem ze gelijk vroeg wat hun verzoek was en zich aanpaste 
aan het antwoord dat ze gaven. Pas wanneer er om hulp gevraagd zou worden door de 
proefpersoon zou het systeem meer informatie moeten geven. Verder gaven de 
proefpersonen aan dat de foutafhandeling van het systeem niet altijd even optimaal werkte. 
Het systeem stond bepaalde antwoorden niet toe, waardoor een proefpersoon in een loop 
terechtkwam en er niet meer uit kon komen of niet wist hoe hij dat moest bereiken. Een 
barge-in functie zou de dialoog natuurlijker kunnen maken. De meest recente versie van de 
Rapid Application Developer heeft een barge-in optie die ingesteld kan worden in de 
'preferences box'. 

3.5 Gewenste aanpassing van eerste applicatie 

Uit de resultaten van de pilot kwam naar voren dat de applicatie op een drietal punten 
aangepast diende te worden. Het eerste punt betrof de visuele feedback. De informatie moest 
duidelijker gepresenteerd worden en niet-relevante, verwarring scheppende zaken moesten 
weggelaten worden. Besloten werd om Baldi en de herkenningsresultaten niet te gebruiken in 
de uiteindelijke applicatie en om de informatie niet op het default output scherm te 
presenteren, maar groter en duidelijker in windows, gecodeerd met TK. 

Het tweede punt was dat van de opbouw van de dialoog. De structuur van de dialoog moest 
grondig aangepast worden. Het systeem moest gelijk ter zake komen. Het antwoord van de 
gebruiker moest bepalen of het systeem de gebruiker stap voor stap door de dialoog leidt of 
dat het in een keer alle informatie geeft. Zo wordt vermeden dat het systeem keer op keer 
dezelfde vragen stelt aan de ervaren gebruiker en dat de onervaren gebruiker aan z'n lot 
overgelaten wordt. Er werd besloten om verschillende subdialogen in de uiteindelijke 
applicatie te ontwikkelen en aan de hand van het antwoord van de gebruiker te bepalen in 
welke subdialoog de gebruiker terechtkomt. 

Een derde punt wat aanpassing behoefde waren de foutoplossingsstrategieen. Er moesten 
betere foutoplossingsstrategieen ontwikkeld worden. Gedacht werd aan de presentatie van n
best lijsten na een foute herkenning door het systeem. 
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4 Aangepaste applicatie 

4.1 Doel van applicatie 

De aangepaste applicatie vormt de basis voor het uiteindelijke experiment. Van deze 
applicatie zijn nag twee versies ontwikkeld. De eerste versie is een versie waarbij na een 
foute herkenning van een naam een lijst gepresenteerd wordt met andere mogelijke namen 
en waarvan er een met de muis geselecteerd dient te warden. De tweede versie is een versie 
waarbij er weer een lijst gepresenteerd wordt, maar deze keer een genummerde. De 
gebruiker dient in deze versie een naam te selecteren door middel van het noemen van het 
nummer voor de naam. In dit hoofdstuk wordt de basis applicatie beschreven. 

4.2 Ontwerp van applicatie 

In deze applicatie wordt de gebruiker als eerste de vraag gesteld: "What is your request?" Dit 
is een open vraag waarop tal van antwoorden mogelijk zijn . De bedoeling is dat het systeem 
aan de hand van het antwoord van de gebruiker bepaalt naar welke toestand het gaat, hoe 
de dialoog verloopt. De gebruiker kan met complete, natuurlijke zinnen antwoorden waarop 
het systeem met word-spotting de informatie die het nodig heeft eruit haalt. Er zijn op de 
initiele vraag 6 mogelijke antwoorden: 

1. de gebruiker geeft zowel de naam van de persoon waar hij informatie over wil als welke 
informatie dat is; 

2. de gebruiker geeft alleen aan dat hij op zoek is naar een telefoon-, kamer, 
intercomnummer of e-mail adres; 

3. de gebruiker geeft alleen de naam van de persoon over wie hij iets wil weten ; 
4. de gebruiker weet niet wat hij moet doen en vraagt om hulp; 
5. en tenslotte, de gebruiker wil stoppen. 

Elk van de eerste drie mogelijke antwoorden zorgt er voor dat de gebruiker in een subdialoog 
terechtkomt waarin het systeem de ontbrekende informatie probeert te onttrekken aan de 
gebruiker. 

In deze applicatie is gebruik gemaakt van alleen de namen van leden van de Spoken 
Language Interfaces (SLI) onderzoeksafdeling op het IPO, die uit 17 personen bestaat. Hier 
is voor gekozen vanwege het feit dat de herkenning van de namen in de eerste applicatie 
waar ongeveer 120 namen in voorkwamen, erg vaak fout ging. Alleen wanneer de namen 
onderling makkelijk te onderscheiden zijn en wanneer ze fonetisch oak van de rest van de 
woorden die in een uiting voorkomen verschillen, is de herkenner goed in staat om de juiste 
naam te herkennen. 

4.3 Ontwikkeling van applicatie 

Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe de applicatie opgebouwd is. De applicatie 
bestaat uit verschillende lagen, dat wil zeggen dat er gebruik is gemaakt van subdialogen . 
Het gebruik van subdialogen heeft het voordeel dat de dialoog gestructureerd kan warden en 
dat het scherm niet overvol raakt en onoverzichtelijk wordt. 
Bij de beschrijving van de applicatie zullen de grammaticamodellen en TclfTK codes de 
eerste keer volledig gegeven warden. Daarna zal er slechts naar verwezen warden. Dit, 
vanwege het feit dat de applicatie veel redundantie bevat, wat betekent dat veel 
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grammaticamodellen vaker dan Mn keer gebruikt zijn. Voor de beschrijving van de applicatie 
geldt daarom oak dat het steeds minder gedetailleerd zal zijn. Lange teksten zoals in de 'help' 
objecten voorkomen, staan in een aparte bijlage vermeld. Oak voor een compleet overzicht 
van de grammaticamodellen wordt de lezer verwezen naar de bijlagen. 

4.3.1 Hoofddialoog 
Het eerste scherm geeft de globale structuur van de dialoog weer en ziet er als volgt uit: 

all_information only _last_name 

start 

get_info1 ,. ,. ,. 

~ 
R 

only _which_info 

figuur 5 Hoofddialoog 

I: 
goodbye 

Elke dialoog die gebouwd wordt met RAD begint in het eerste scherm met een 'start' object. 
Met het 'goodbye' object wordt de dialoog beeindigd. Het 'start' object is standaard op het 
canvas geplaatst. Het 'goodbye' object daarentegen dient naar het canvas gesleept te 
warden. Tussen deze twee objecten in wordt de dialoog gebouwd. 

Er is een 'generic' object naar het canvas gesleept en het 'start' object is ermee verbonden. 
Dit is gedaan door met de muis op de poort van het 'start' object (het rode driehoekje onder 
het object) te gaan staan en de linker muisknop ingedrukt houdend de muis naar het 'generic' 
object te verplaatsen. Een andere mogelijke methode om twee objecten met elkaar te 
verbinden is door met de rechter muisknop op de poort te klikken en uit het menu 'connect_ to' 
dat verschijnt, het betreffende object te selecteren. 

Wanneer een object naar het canvas gesleept wordt, krijgt het een naam als sta t e l of 
state2 . Het is belangrijk uit het oogpunt van overzichtelijkheid een object met een 
toepasselijkere naam aan te duiden. Om het object te hernoemen is het met de rechter 
muisknop aangeklikt en is er uit het menu dat verschijnt 'rename' gekozen en is vervolgens 
de naam veranderd in get_in f o l. 

Om het systeem iets te laten uitspreken is weer met de rechter muisknop op het object geklikt 
en is uit het menu 'properties' gekozen. Het resultaat hiervan is dater een 'object preferences 
menu' verschijnt waarin eigenschappen van het object ingesteld en aangepast kunnen 
warden. In de prompt uit het TTS-menu is getypt: "What is your request?" (zie figuur 6) . 
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figuur 6 Object box: get_infol 

Het object heeft op dit moment nog maar een output-poort. Zoals beschreven staat in 4.2 is 
het de verwachting dat de gebruiker op 6 mogelijke manieren antwoord kan geven. Elk 
antwoord zal er voor moeten zorgen dat het systeem naar een andere toestand overgaat. Dit 
betekent dat er 6 output-poorten moeten zijn die elk de huidige toestand met een andere 
toestand zullen verbinden. Om poorten toe te voegen aan het object is met de rechter 
muisknop op het object geklikt en 'add port' gekozen. Dit is hier 6 keer gedaan. 

In de poorten is vervolgens een grammatica ingetypt met de toegestane woorden en 
grammatica. Door twee keer met de linker muisknop op de poort te klikken of door met de 
rechter muisknop te klikken en vervolgens 'open' te selecteren uit het menu verschijnt er een 
'vocabulary box'. Zie figuur 7 voor een weergave van de 'vocabulary box'. In deze 'box' kan 
de grammatica gespecificeerd worden. In de eerste poort is een grammatica gespecificeerd 
voor uitingen die alle benodigde informatie in een keer bevatten. De grammatica dient eerst 
een naam te krijgen in het 'name' veld . Deze grammatica is 'complete' genoemd en ziet er als 
volgt uit: 

$noun = telephone I room I intercom I e-mail ; 
$name = te Riele I Krahmer I Swerts I Prust I den Ouden I Pauws I 
Veldhuis I Terken I van Dinther I van Herwijnen I van Zundert I de Pijper I 
Theune I Klabbers I Kersten I Veldhuijzen van Zanten I Vogten; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$complete= [$foo] $noun ($foo] $name ($foo]; 
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Dit is een grammatica in de 'Backus Naur Form'. In deze grammatica is in de eerste regel 
aangegeven wat de soorten informatie kunnen zijn waar de gebruiker om kan vragen. De 
rechte strepen tussen de woorden betekenen 'of . $noun is een Tcl-variabele die de waarden 
'telephone', 'room', 'intercom' of 'e-mail' kan hebben. De 17 mogelijke namen staan in de 
tweede regel van de grammatica. 
De woorden *any en *sil representeren respectievelijk woorden die niet in de 
herkenningsgrammatica voorkomen, inclusief geluiden die geen spraak voorstellen en stilte 
(*sil). De * voor de woorden geeft aan dat de woorden 'sil' en 'any' niet als gewone woorden 
opgevat moeten worden maar in de bovengenoemde betekenissen. Het suffix %% duidt aan 
dat de herkenner het woord wel als geldige input dient te herkennen, maar niet op moet 
nemen in zijn output. De vishaakjes houden in dat het gedeelte van de grammatica dat 
ertussen staat Mn of meer keren kan voorkomen. De waarde van de variabele $foo kan zijn 
het Mn of meerdere keren voorkomen van stilte of van woorden die niet in de 
herkenningsgrammatica staan . De laatste regel geeft aan dat de herkenner uitingen kan 
herkennen die een $noun en een $name bevatten tussen andere woorden en/of stilte in. De 
vierkante haakjes om $too heen betekenen dat $foo optioneel is, dat het kan voorkomen, 
maar dat dat niet het geval hoeft te zijn. Deze grammatica accepteert iedere uiting waarin een 
'noun' en een 'name' in voorkomen (in die volgorde). Dit betekent dat ook ongrammaticale 
zinnen geaccepteerd kunnen worden. 

Een voorbeeld van een uiting en de herkenning van het systeem met behulp van de 
grammatica: 

[I want ehh .. . the]too [telephone]noun [number of Marc]too [Swerts]name [ .. ... ]too 

Na het specificeren van deze grammatica is in de 'vocabulary box' op de knop 'extract words' 
gedrukt. De woorden uit de grammatica zijn hiermee in de linker kolom van de 'vocabulary 
box' opgenomen. Door vervolgens op 'update all' te klikken is voor elke woord de 
bijbehorende fonetische transcriptie gegenereerd. De symbolen die gebruikt zijn om de 
uitspraak van de woorden te transcriberen in RAD zijn world bet fonetische symbolen. Om een 
complete lijst met de symbolen en voorbeelden van woorden waarin de klanken voorkomen te 
raadplegen, dient uit de menubalk boven aan het scherm op 'help' geklikt te worden en uit het 
menu 'worldbet symbols' gekozen te worden. 

De fonetische transcriptie van een woord wordt eerst in de 'custom dictionary' opgezocht. De 
'custom dictionary' is het lexicon waar de ontwikkelaar aangepaste transcripties aan kan 
toevoegen. Als het woord daar niet in staat gespecificeerd, wordt de Carnegie Mellon 
'pronounciation dictionary' geraadpleegd en tenslotte, als het daar ook weer niet in staat 
wordt de TIS-synthesis gebruikt om de transcriptie door middel van letter naar klank regels 
van het Engels te genereren. De fonetische transcriptie die dus in eerste instantie van de 
Nederlandse namen in deze grammatica gegenereerd wordt, is gelijk aan de Engelse 
uitspraak van de klanken die in de namen voorkomen. Dit betekent dat, indien gewenst is dat 
het systeem in staat is om Nederlandse namen -op zijn Nederlands uitgesproken- te 
herkennen, de uitspraak met de hand aangepast dient te worden. In tabel 1 is van de namen 
in de herkenningsgrammatica onder default transcriptie te zien welke fonetische transcriptie 
de TIS-synthesis voor ze genereerde en hoe de transcripties na aanpassing eruit zagen. 
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woo rd default transcriptie aangepaste transcriptie 
Dinther {de d I n D E 9r} {de d I n tc th & 9r} 
Herwijnen {h 3r w I dZc dZ n E n} {h E 9r w al n & n} 
Kersten {kc kh 3r s 11 n} {kc kh E 9r s tc th & n} 
Klabbers {kc kh I@ be b be b 3r z} {kc kh I 11 be b 3r s} 
Krahmer {kc kh 9r @ m 3r} {kc kh 9r @ m 3r} 
Ou den {aU de d En} {aU de d & n} 
Pauws {pc ph > w z} {pc ph > s} 
Pijper {pc ph I dZc dZ pc ph 3r} {pc ph al pc ph 3r} 
Prust {pc ph 9r 11 s tc th} {pc ph 9r 11 s tc th} 
Riele {9r i: I} {9r i: I&} 
Swerts {s w 3r tc th s} {s w E 9r tc th s} 
Terken {tc th 3r kc kh E n} {tc th E 9r kc kh & n} 
Theune {T jun} {tc th >in&} 
Veldhuijzen {v E I de d h j u I dZc dZ z E n} {v E I tc th h au z & n} 
Veldhuis {v E I de d h j u I z} {v EI tc th h au s} 
Vogten {v A gc g tc th E n} {v oU gc g tc th & n} 
Zan ten {z @ n tc th E n} {z 11 n tc th & n} 
Zundert {z 11 n de d 3r tc th} {z & n de d 3r tc th} 
de {de d i:} {de d &} 
den {de d En} {de d En} 
te {tc th i:} {tc th&} 
van {v @n} {v An} 

tabel 1 Fonetische transcripties 

Na het aanpassen van de uitspraak van de namen, is op de knop 'add to custom' geklikt. Dit 
had tot gevolg dat de aangepaste fonetische transcripties in de 'custom dictionary' 
opgenomen werden en dat er bij een volgende keer dat de fonetische transcriptie van de 
namen gegenereerd werd , de aangepaste transcripties uit de 'custom dictionary' gebruikt 
werden. 
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De 'vocabulary box' zag er nu als volgt uit: 

figuur 7 Vocabulary box: linker-poort get_ infol 

De tweede poort heeft een 'name'-grammatica die uitingen herkent waar enkel de 
achternaam van de persoon in voorkomt waar de gebruiker informatie over wenst. Deze keer 
ziet de grammatica er als volgt uit: 

$inf= information%% I some%% I info%% I something%% I things%%; 
$name = te Riele I Krahmer I Swerts I Prust I den Ouden I Pauws I 
Veldhuis I Terken I van Dinther I van Herwijnen I van Zundert I de Pijper I 
Theune I Klabbers I Kersten I Veldhuijzen van Zanten I Vogten; 
$too = <*any%% I *sil%%>; 
$name = ($too] ($inf] ($foo] $name [$too]; 

Hier is het de gebruiker toegestaan om uitingen zoals: "I want some information about 
Swerts." te doen. Het enige dat de grammatica verplicht stelt in de uiting is het voorkomen 
van een achternaam. De rest is optioneel. De eerste regel is in principe niet noodzakelijk, 
omdat voor het verloop van de dialoog slechts de achternaam van belang is. Toch bleek dat 
door het toevoegen van de eerste regel aan de grammatica de herkenning vaker goed ging. 
Bij ontbreken van de eerste regel herkende de herkenner in geval van een uiting als: "I want 
some information about Swerts." vaak volgens het grammaticamodel in de eerste poort een 
type informatie en een achternaam zoals bijvoorbeeld 'telephone Swerts'. 

Op de vraag: "What is your request?" zou de gebruiker ook met iets als "I am looking for a 
telephone number." kunnen antwoorden. In de derde poort is een grammatica ('information2') 
geplaatst voor uitingen als deze waar geen achternaam in voorkomt. Deze grammatica staat 
toe dat de gebruiker een uiting doet waar slechts het gewenste type informatie in voorkomt. 
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$info = telephone I room I intercom I e-mail ; 
$foe= <*any%% I *sil%%>; 
$information2 = [$foe] $info ($foe]; 

De vierde poort herkent door middel van de 'help'-grammatica uitingen van de gebruiker 
waarin het woordje help in voorkomt. 

$woord = help; 
$foe = <*any%% I *si1%%>; 
$help = [$foe] $woord [$foe]; 

In de vijfde poort is een grammatica ('stop') gespecificeerd die uitingen herkent waarin het 
woord 'goodbye' in voorkomt. 

$word = goodbye; 
$foe = <*any%% I *sil%%>; 
$stop = [$foe] $word [$foe]; 

En tenslotte staat in de zesde poort een 'repeat'-grammatica. De herkenner kan met deze 
grammatica uitingen herkennen waarin het woord 'repeat' in voorkomt. 

$woord = repeat; 
$foe = <*any%% I *sil%%>; 
$repeat= [$foe] $woord ($foe]; 

De poort met de 'help'-grammatica is verbonden met een nieuw 'generic' object, 
system_ info. In de TIS-prompt is een lange tekst met informatie over het systeem getypt 
(zie voor de tekst bijlage Ill). De vijfde poort is direct verbonden met het goodbye object. Via 
de laatste poort is het object met zichzelf verbonden. Vervolgens zijn de drie eerste poorten 
verbonden met drie verschillende subdialogen. Hiervoor zijn drie subdialogue objecten naar 
het canvas gesleept en zijn ze alledrie hernoemd (all information, only_last_name 
en only_whi ch_info ). 

De beperking van alle voorgaande grammatica's is dat de ontwikkelaar van het systeem moet 
kunnen voorspellen wat de gebruiker zal antwoorden, welke woorden hij gaat gebruiken in 
zijn antwoord. Het gedrag van de gebruiker is in veel gevallen erg onvoorspelbaar. Het is 
daarom onmogelijk om een grammatica te ontwikkelen die alle mogelijke antwoorden van de 
gebruiker anticipeert. 
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4.3.2 Subdialoog all_information 

~ 
try_again 

'f 

<~ 
go_to_get_info1 

~~ 
'"ir>' 

give_info2 
'f 

...i•-. 
tt;Jt 

give_info3 
'f 

{~ 

enter 
'f 

give_info1 

help1.1 

help1.2 
'f 

go_to_goodbye1 

figuur 8 Subdialoog all_ information 

Elke subdialoog begint met een 'enter' object. De toestand die hier volgt op het 'enter' object 
is het 'generic' object confirm infol. Deze toestand is een bevestigingstoestand: de 
informatie die door het systeem herkend is, wordt expliciet geverifieerd. De onderstaande Tcl
code is in de 'on enter window' van de 'object preferences box' (zie figuur 6) van het object 
ingetypt. De code wordt uitgevoerd wanneer de toestand in de dialoog bereikt wordt. 

#----------------openen bestand waar informatie te vinden is over de SLl
medewerkers-----
set fhandle1 (open C:\\applicaties\\data.txt r] 
set output [read $fhandle1] 
close $fhandle1 

#-----------definieren achternaam---------------------------------------------
set achternaam2 [string range $get_info1 (recog) [string first\ 
$get_info1 (recog)] end] 
set achternaam [string trim $achternaam2 \] 

#---------------regel vinden waar informatie over de persoon staat waar 
info rm a tie over gevraagd wordt---------------------------------------------------
set text [string range $output [string first $achternaam\t $output] end] 
set text [string range $text [string first $achternaam\t $text] [string first \n 
$text]] 
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#-----------------------voornaam van persoon vinden in de regel----------
set voornaam5 [string range $text [string first f_name: $text] end] 
set voornaam4 [string range $voornaam5 (string first : $voornaam5] [string 
first \t $voornaam5]] 
set voornaam3 [string trim $voornaam4 :] 
set voornaam2 [string trim $voornaam3 \t ] 
set voornaam [string trim $voornaam2 \ ] 

#-------aan de hand van de herkenningsresultaten expliciete vraag stellen--
if [string match *telephone* $get_info1 (recog)] { 

tts "So you want the telephone number of $voornaam 
$achternaam?" 
set quest "telephone number" 

} else if [string match *intercom* $get_info1 (recog)] { 
tts "So you want the intercom number of $voornaam 
$achternaam?" 
set quest "intercom number" 

} elseif [string match *room* $get_info1(recog)] { 
tts " So you want the room number of $voornaam $achternaam?" 
set quest "room number" 

} elseif [string match *e-mail* $get_info1 (recog)] { 
tts " So you want the e-mail address of $voornaam 
$achternaam?" 
set quest "e-mail address" 

Het systeem zoekt in het databestand waar alle informatie over SLI medewerkers te vinden is 
de voornaam op die bij de achternaam hoort die het herkend heeft. Verder wordt in de 
herkenningsresultaten van de vorige toestand opgezocht om welke type informatie gevraagd 
is door middel van 'string matching'. Aan de hand van de herkenningsresultaten bepaalt het 
systeem wat hij de gebruiker vraagt. Een voorbeeld is: "So you want the telephone number of 
Marc Swerts?" als bij de vorige toestand Swerts en telephone herkend is (zie grammatica 1 e 
poort get i nfol ). Confirm_ infol heeft vijf poorten. 

De tweede poort van links staat een verwerping toe en bevat de volgende grammatica: 

$negative = no I don't; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$no= [$foo] $negative [$foo]; 

De poort is verbonden met het 'generic' object, try again, waar de tekst: "Please try 
again" . in de TIS-prompt getypt is. Na een antwoord van de gebruiker waarin het woordje 'no' 
of 'don't' in voorkomt spreekt het systeem deze tekst uit. 

Het t ry again object is met een 'exit' object verbonden: go to get infol. Via een 'exit' 
object kan een subdialoog verlaten warden en naar een niveau hoger Tn de dialoogstructuur 
gegaan warden. Er is altijd minstens een 'exit' object in een subdialoog, maar het kunnen er 
meer zijn . In dit geval is het de bedoeling dat er via het 'exit' object teruggegaan wordt naar 
get_ in fol in de hoofddialoog waar de gebruiker opnieuw de vraag gesteld zal warden: 
"What is your request?" Om dit te bewerkstelligen is in de 'object preferences box' van het 
'exit' object op 'options' geklikt en is 'go_to' geselecteerd waarna in het veld erachter 
'get_info1' getypt is. 

De derde poort van links bevat een grammatica waarmee het woordje 'repeat' herkend wordt: 

$woord = repeat; 
$foo = <*any%% I *si1%%>; 
$repeat= [$foo] $woord [$foo); 

Deze poort is verbonden met het object zelf. Door het zeggen van 'repeat' kan de gebruiker 
de vraag opnieuw beluisteren. 
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De vierde poort van links bevat de 'goodbye'-grammatica. Door het zeggen van 'goodbye' kan 
de gebruiker de dialoog beeindigen. Deze poort is verbonden met een 'exit' object dat go_ to 
goodbye 1 genoemd is en dat ervoor zorgt dat de subdialoog verlaten wordt en dat de 
volgende toestand het goobye object in de hoofddialoog is. 

De meest rechtse poort bevat de 'help'-grammatica en is verbonden met het object helpl .1 
(zie voor de tekst bijlage Ill). Oak helpl. 1 is net als de 'repeat'-poort verbonden met 
confirm infol. De gebruiker krijgt na de uitleg weer de vraag in confirm infol te 
horen. 

De meest linkse poort, tenslotte, staat een bevestiging toe en bevat de volgende grammatica: 

$positive =yes I yep I sure I of course I yeah I right; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$yes= ($foo] ($positive] [$foo]; 

Deze poort is verbonden met het 'action' object, give in fol. In 'action' objecten kan Tcl/TK 
code getypt warden die uitgevoerd wordt wanneer het object bereikt wordt. In give in fol 
staat de volgende Tcl/TK code: 

#---------------pronouns d efin iere n--------------------------------------------------
if [string match *gender:m* $text] {set pronoun his 
} else {set pronoun her} 

if [string match *gender:m* $text] {set pronoun2 him 
} else {set pronoun2 her} 

#---------------alle informatie over persoon uit databestand in variabelen 
zetten-----------------
set intercom2 [string range $text [string first intercom: $text] end] 
set intercom3 [string range $intercom2 [string first : $intercom2] [string first \t 
$intercom2]] 
set intercom1 (string trim $intercom3 :] 

set telephone2 [string range $text (string first tel : $text] end] 
set telephone3 [string range $telephone2 [string first : $telephone2] (string 
first \t $telephone2]] 
set telephone1 [string trim $telephone3 :] 

set room2 [string range $text [string first room: $text] end] 
set room3 [string range $room2 [string first : $room2] [string first \t $room2]] 
set room1 (string trim $room3 :] 

set email2 (string range $text [string first e-mail: $text] end] 
set email3 [string range $email2 [string first : $email2] [string first \t $email2]] 
set email1 (string trim $email3 :] 

#-----------aan de hand van herkenningsresultaten spraak van systeem 
bepalen-----
if [string match *intercom* $get_info1 (recog)] { 

set request $intercom1 
set line "The intercom number of $voornaam $achternaam is 
$request" 

} elseif [string match *telephone* $get_info1 (recog)] { 
set request "040 247 $telephone1'' 
set line 'The telephone number of $voornaam $achternaam is 
$request" 

} elseif [string match *room* $get_info1 (recog)] { 
set request $room1 
set line "The room number of $voornaam $achternaam is 
$request" 

} elseif [string match *e-mail* $get_info1 (recog)] { 
set request $email1 
set line "The e-mail address of $voornaam $achternaam is 
$request" 
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#----- ---------naam van foto opzoeken-----------------------------
set text2 [string range $text [string first photo: $text] end] 
set text3 [string range $text2 [string first : $text2] [string first \t $text2]] 
set text4 [string trim $text3 :] 
set foto (string trim $text4 \t] 

#----------------wanneer er een foto is deze plus informatie waar om gevraagd 
is tonen, anders alleen de informatie-------------------------------------
if ![string match *image* $foto] { 

} else { 

set w .image1 
catch {destroy $w} 
toplevel $w 
wm title $w "requested information" 
wm iconname $w "lmage1" 

catch {image delete image1 a} 
image create photo image1a -file C:/applicaties/fotos/$foto 
label $w.11 -image image1a -bd 1 -relief sunken 

label $w.msg -font {-family Arial -size 15} -text "$voornaam 
$achternaam\n$request" 
pack $w.msg -side bottom 

pack $w.11 -side top -padx .5m -pady .5m 
tts $line 

set w [toplevel .requested_information] 
message $w.msg -width Be -justify left -relief raised -bd 2 -font {
family Arial -s ize 15} -text "$request" 
pack $w.msg 
Its $line 

Met deze code wordt in een keer de foto en de informatie van de persoon opgevraagd waar 
de gebruiker om gevraagd heeft en worden deze in een window getoond aan de gebruiker. 
Voor het tonen van foto's kan ook een 'media' object gebruikt worden. Het nadeel van een 
'media' object is dat de naam van het fotobestand ingevuld dient te worden in het daarvoor 
bestemde vakje. In dit geval is het onmogelijk om van te voren de naam van het bestand in te 
vullen , omdat elke keer een ander bestand geopend dient te worden. Het is wel mogelijk om 
het bestand van de persoon waar informatie over gevraagd wordt telkens tijdens de dialoog te 
kopieren naar een temporary file met bijvoorbeeld de naam temp.git en dit in te vullen als 
naam van het bestand dat getoond moet worden. Dit is in de eerste applicatie gedaan. Hier is 
van een 'media' object afgezien vanwege het feit dat bij gebruik van een 'media' object er nog 
extra toestanden nodig zijn om bijvoorbeeld het bestand te kopieren naar een temporary file, 
een 'if' object om het 'media' object over te slaan als er geen foto aanwezig is, een 'generic' 
object om de tekst door het systeem te laten uitspreken enzovoorts. Het 'action' object maakt 
het mogelijk om dat alles in een keer te definieren. 

Gi ve_ i nfo l is verbonden met more_ i n f ol. In de TIS-prompt van more _info l staat: "Do 
you want more information about $pronoun2?" De variabele $pronoun2 is in give in fol 
gedefinieerd: wanneer de persoon in kwestie vrouwelijk is, is de waarde van $pronoun2 'her' 
en wanneer hij mannelijk is 'him'. 
Verder staat in de 'on exit window' de volgende code: 

if [string match no $more_info1 (recog)] {destroy $w} 
if [string match "no thanks" $more_info1 (recog)] {destroy $w} 
if [string match don't $more_info1 (recog)) {destroy $w} 

Code die in de 'on exit window' staat, wordt bij het verlaten van het object uitgevoerd. De 
code hier betekent dat wanneer de gebruiker met 'no', 'don't' of 'no thanks' antwoord, de 
window met de foto van de persoon met de informatie waar om gevraagd is, verwijderd wordt. 
Het is belangrijk dat dit gedaan wordt. Wanneer de window open blijft staan en er wordt later 
in de dialoog om informatie over iemand anders gevraagd, geeft RAD de foutmelding dat de 
window met dezelfde naam al bestaat. Hier wordt eigenlijk hetzelfde gedaan als met de 
'remove' optie van het 'media' object. 
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More infol heeft zes output-poorten. Een 'no'-, een 'yes'-, een 'repeat'-, een 'help'-, een 
'stop·::-en een 'information2'-poort. De 'information2'-poort accepteert een antwoord waarin 
direct de door de gebruiker gewenste informatie in voorkomt (bijvoorbeeld:"Yes. What is her 
e-mail address?") en is verbonden met het 'action' object give info3 dat de volgende code 
be vat: -

if [string match *intercom* $more_info1 (recog)] { 
set request2 $intercom1 
set line2" $pronoun intercom number is $intercom1" 

} elseif [string match *room* $more_info1 (recog)] { 
set request2 $room1 
set line2 "$pronoun room number is $room1" 

} elseif [string match *telephone* $more_info1 (recog)] { 
set request2 "040 247 $telephone1" 
set line2 "$pronoun telephone number is 040 247 $telephone1" 

} elseif [string match *e-mail* $more_info1 (recog)] { 
set request2 $email1 
set line2 "$pronoun e-mail address is $email1 " 

destroy $w.msg 
label $w.msg -font {-family Arial -size 15} -text "$voornaam 
$achternaam\n$request2" 
pack $w.msg -side bottom 

tts $1ine2 

De 'yes'-poort is verbonden met de subdialoog more information. In die subdialoog 
probeert het systeem door middel van vragen te achterhalen wat de gebruiker nog meer wil 
weten over de betreffende persoon. De subdialoog more information zal in de volgende 
paragraaf in detail besproken warden. 

De subdialoog more information is verbonden met het 'action' object give info2 waar 
precies dezelfde code in staat als give info3 met als enig verschil dat de variabele 
$more_info1 vervangen is door $get_info2. Get info2 is een object in de subdialoog 
more_information dat straks aan de orde komt. Give_info2 is op zijn beurt weer 
verbonden met more infol water op neer komt dat het de gebruiker is toegestaan om zo 
vaak als hij wil via dezelfde weg informatie op te vragen over een bepaald persoon. Ook 
give info3 is verbonden met more in fol. 

In more information2 is in de TTS-prompt de vraag: "Do you want information about 
someone else?" getypt. Dit object bevat een 'no'-, een 'yes'-, een 'repeat'-, een 'help'- en een 
'stop'-poort. De 'yes'-poort verbindt het object met go to get infol. De gebruiker komt op 
die manier weer bij de eerste vraag van het systeem terechCen kan om andere informatie 
verzoeken. De 'no'-poort en de 'stop'-poort zijn allebei verbonden met het go to goodbyel 
o~eci. -
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4.3.2.1 Subdialoog more_information 

enter 

help1.4 

go _to _get_info1_1 

'~ go_to_giue_info2 
go _to _goodbye 

figuur 9 Subdialoog more_ information 

De TIS-prompt van ge t i n fo2 bevat de tekst: "What do you want to know more about 
$pronoun2?". De 'on exit window' bevat een vergelijkbare code als die van more info l. Het 
enige verschil is de toevoeging van het woordje 'nothing' aan de code. Het woordje 'nothing' 
komt in de nothing-grammatica in een van de output-poorten voor. 

if [string match no $get_info2(recog)) {destroy $w} 
if [string match nothing $get_info2(recog)) {destroy $w} 
if [string match don't $get_info2(recog)] {destroy $w} 

Get info2 heeft 5 output-poorten : behalve de gebruikelijke 'repeat'-, 'stop'- en 'help'
poorten, nu oak een 'information2'- en een 'nothing'-poort. Deze laatste poort bevat de 
volgende grammatica: 

$negative = no I don't I nothing; 
$foo = <*any%% I *sit%%>; 
$nothing = [$foo) $negative ($foo]; 

De grammatica staat een antwoord als bijvoorbeeld: "Nothing." toe op de vraag: "What do you 
want to know more about him?". Het toevoegen van deze poort was nodig om te voorkomen 
dat de gebruiker na een foute herkenning van zijn antwoord op de vorige vraag als 'yes' door 
het systeem, in een loop terecht zou komen waar hij niet uit zou kunnen raken zonder 
verplicht de subdialoog more_ infor mati on te doorlopen. De 'nothing'-poort verbindt het 
object via go to get i n fo l 1 met get info l in de hoofddialoog. De gebruiker krijgt zo 
de kans om een meuw verzoekte doen. -
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Via de 'information2'-poort komt de gebruiker terecht bij confirm info2 . De 'on enter 
window' bevat deze code: 

if [string match *telephone* $get_info2(recog)] { 
tts "So you want $pronoun telephone number?" 

} elseif [string match *intercom* $get_info2(recog)) { 
tts "So you want $pronoun intercom number?" 

} elseif [string match *room* $get_info2(recog)] { 
tts "So you want $pronoun room number?" 

} elseif [string match *e-mail* $get_info2(recog)) { 
tts "So you want $pronoun e-mail address?" 

Dit object bevat buiten de gebruikelijke poorten een 'yes'- en een 'no'-poort. De 'no'-poort 
verbindt het object via go_ to _give_ info2 met give_ info2 in subdialoog 
all_ information waar de gewenste informatie gepresenteerd wordt. De 'no'-poort 
verbindt het object met het 'generic' object try_ again2 . De gebruiker krijgt na het 
antwoorden met bijvoorbeeld 'no' op de vraag in confirm_info2 : "Try again." te horen. 
Try_again2 is verbonden met het object get_info2. 

4.3.3 Subdialoog only_last_name 
De gebruiker komt in deze subdialoog terecht wanneer hij in zijn antwoord op de eerste vraag 
van het systeem enkel de naam van de persoon noemt waar hij informatie over wenst. Deze 
subdialoog komt in grate mate overeen met de subdialoog all information. Het grate 
verschil is dat na het bevestigen van de achternaam een extra toestand is om de gebruiker te 
vragen welke informatie hij wenst over de betreffende persoon. In de 'on enter window' van 
het 'generic' object get info2 staat de volgende code: 

set text [string range $output [string first $achternaam\t $output] end] 
set text [string range $text [string first $achternaam\t $text] [string first \n 
$text]] 

set voornaam5 [string range $text [string first f_name: $text] end] 
set voornaam4 [string range $voornaam5 [string first : $voornaam5] [string 
first \t $voornaam5]] 
set voornaam3 [string trim $voornaam4 :] 
set voornaam2 [string trim $voornaam3 \t ) 
set voornaam [string trim $voornaam2 \ ) 
if [string match *gender:m* $text] {set pronoun his} 
else {set pronoun her} 
if [string match *gender:m* $text] {set pronoun2 him 
} else {set pronoun2 her} 
tts " What do you want to know about $pronoun2?" 

Een ander verschil is dat na de toestand more_ info 1 er geen extra subdialoog 
more_ information nodig is wanneer de gebruiker meer informatie wil opvragen over de 
betreffende persoon. Het verbinden van de 'yes'-poort van more_ in fol met get_ info2 is 
in dit geval voldoende. De subdialoog only_last_name is in figuur 10 weergegeven. 
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" try_again 

" 

go _to _get_info1 

giue_info1 

" 

enter 

" 

figuur 10 Subdialoog only_ last_ name 
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4.3.4 Subdialoog only_which_info 

De laatste subdialoog only_ which_ i nfo is in figuur 11 weergegeven. 

~ 
try_again ., 

giue_info2 

go_to_get_info1 

enter ., 
1 

"1i 
get_last_name ., ., 

figuur 11 Subdialoog onl.y_ which_ info 

help3.2 ., 

go _to _goodbye3 

Ook deze subdialoog verschilt niet erg veel van de andere twee. De enige verschillen zijn de 
toestanden get_last_ name en get_in fo2 . 

In de 'on enter window' van get las t_ name staat: 

if [string match *e-mail* $get_info1(recog)] { 
tis 'Whose $get_info1 (recog) address do you want?" 
} else { 
tis 'Whose $get_info1 (recog) number do you want?"} 
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En in de 'on exit window' staat de volgende code: 

set achternaam $get_last_name(recog) 

Get las t name heeft twee poorten: een met de 'information3'-grammatica en een met de 
'no'-grammatica (zie bijlage II). 

4.4 3 versies van applicatie 

Het dialoogsysteem dat hierboven beschreven is, is de eerste van drie versies die ontwikkeld 
zijn gedurende de stage voor het uitvoeren van een experiment. Het enige dat dit systeem 
doet wanneer er een fout is opgetreden, is de gebruiker vragen om nog een poging te wagen. 
Er wordt niets gedaan om de fout op te lossen. In de tweede en derde versie die ontwikkeld 
zijn, is wel foutafhandeling verwerkt. De 'no'-poort van de bevestigingstoestanden 
{confirm i nfol , confirm las t name) is in plaats van met een t ry again object nu 
verbonden-met een 'action' object, dat de gebruiker een lijst presenteert met namen die op de 
herkende naam lijken en die de gebruiker dus wellicht gezegd kan hebben. In de tweede 
versie is dit een lijst met radiobuttons waarbij de gebruiker een naam dient te selecteren door 
op een van de buttons te klikken (zie figuur 12). Bij de derde versie is de lijst met namen 
genummerd (zie figuur 13). De gebruiker selecteert hier de naam door het nummer voor de 
juiste naam te noemen. 

figuur 12 Voorbeeld van een lijst met 
radiobuttons in versie 2 

""\. names - R~ E'3 

figuur 13 Voorbeeld van een 
genummerde lijst in versie 3 

De lijst met namen die op een herkende naam lijken is met behulp van een confusie matrix 
ontwikkeld. De reden voor het gebruik van een confusie matrix voor het ontwikkelen van een 
lijst met de 4 meest lijkende namen op de naam die herkend is, is dat bij gebruik van 
herkenningsgrammatica's alleen het beste herkenningsresultaat gegeven wordt en dat er dus 
geen n-best list is waar gebruik van gemaakt kan worden. Met de resultaten uit de confusie 
matrix is als het ware een n-best list gesimuleerd. 
Om de confusie matrix te maken is er een applicatie gebouwd die enkel namen herkent. 
Twee personen hebben met deze applicatie elke naam 5 keer uitgesproken. Er is een log-
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bestand aangemaakt. De resultaten uit het log-bestand en bijbehorende tcl-bestanden is met 
behulp van een script in een bestand samengevoegd. Per uitgesproken naam is gekeken 
naar de 4 best herkende namen. Aan de best herkende naam zijn 4 p1i1nten toegekend, aan 
de een na best herkende 3 punten enzovoorts. Er is een matrix gemaakt met aan allebei de 
assen de 17 namen. Dey-as representeerde de uitgesproken namen en de x-as de namen 
die door het systeem herkend waren. Per herkende naam op de y-as zijn van de uitgesproken 
namen op de x-as de 4 namen met de hoogste score aan het databestand toegevoegd. 

Aangezien de drie versies alleen op het punt van de foutafhandeling verschillen zullen 
hieronder de tweede en de derde versie slechts op dat punt behandeld worden. 

4.4.1 Versie 2 

Versie 2 bevat zoals gezegd in plaats van een try_ again object een subdialoog genaamd 
namedialoguel. In figuur 14 is deze namedialoguel te zien. 

enter 
1' 

I 
~·~ 
~~ 

nameslist 

go_to_giue_info1 

figuur 14 Subdialoog namedialoguel versie 2 

Het object names list bevat onderstaande code: 

#---------------------------------------window met radiobuttons maken------
set w .names 
catch {destroy $w} 
toplevel $w 
label $w.msg -font Si -justify left -text "Select one of the names." 
pack $w.msg -side top 

frame $w.left 
frame $w.right 
pack $w.left $w.right -side left -expand yes -pady .Sc -padx .Sc 

#-----------------------namen die lijken opzoeken in bestand en in een lijst 
zetten----------------
set text [string range $output [string first $achternaam\t $output] end) 
set text [string range $text [string first $achternaam\t $text] [string first \n 
$text)) 

set 1 naam1 [string range $text [string first 1: $text] end] 
set 1naam2 [string range $1naam1 [string first: $1naam1] [string first, 
$1 naam1)) 
set 1 naam3 [string trim $1 naam2 :] 
set 1 naam4 [string trim $1 naam3 ,] 
set 1 naamS [string trimright $1 naam4 \ ] 
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set 2naam1 [string range $text [string first 2: $text] end] 
set 2naam2 [string range $2naam1 [string first : $2naam1] [string first , 
$2naam1]] 
set 2naam3 [string trim $2naam2 :] 
set 2naam4 [string trim $2naam3 ,] 
set 2naam5 [string trimright $2naam4 \ ] 

set 3naam1 [string range $text [string first 3: $text] end] 
set 3naam2 [string range $3naam1 [string first : $3naam1] [string first , 
$3naam1]] 
set 3naam3 [string trim $3naam2 :] 
set 3naam4 [string trim $3naam3 ,] 
set 3naam5 [string trimright $3naam4 \ ] 

set 4naam1 [string range $text [string first 4: $text] end] 
set 4naam2 [string range $4naam1 [string first: $4naam1] [string first, 
$4naam1)] 
set 4naam3 (string trim $4naam2 :] 
set 4naam4 [string trim $4naam3 ,] 
set 4naam5 [string trimright $4naam4 \ ) 

set x "{$achternaam} {$1 naam5} {$2naam5} {$3naam5} {$4naam5} other" 

foreach i $x { 
radiobutton $w. left.b$i -text "$i" -variable size -relief flat -value $i -

command "set achternaam {$i}" 
pack $w.left.b$i -side top -pady 2 -anchor w 

tts "Please click on a name on the list" 
tkwait variable achternaam 
destroy $w 

De volgende toestand, opt ionl, is een 'if object. Via de linkerpoort van dit object is 
names list verbonden met go to ge t in fol. Wanneer in afwezigheid van de juiste naam 
'other' is aangeklikt zal via deze weg de subdialoog verlaten warden. In de linkerpoort van het 
'if object staat de volgende code: 

[string match *other* $achternaam] 

Wanneer de gebruiker op een naam klikt, gaat de dialoog via de rechterpoort van optionl. 
Dan krijgt hij een tweede lijst te zien, deze keer met de soorten informatie waar hij om kan 
vragen. Itemslist bevat deze code: 

#---------------------------------------window met radiobuttons maken--------------
set w .items 
catch {destroy $w} 
toplevel $w 
label $w.msg -font 5i -justify left -text "Select one of the items." 
pack $w.msg -side top 

frame $w.left 
frame $w.right 
pack $w.left $w.right -side left -expand yes -pady .5c -padx .5c 

set x "{e-mail address} {intercom number} {telephone number} {room 
number}" 

foreach i $x { 
radiobutton $w.left.b$i -text "$i" -variable size -relief flat -value $i -
command "set type {$i}" 
pack $w.left.b$i -side top -pady 2 -anchor w 

tts "Please click on an item on the list" 
tkwait variable type 
destroy $w 
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4.4.2 versie 3 

In figuur 15 is namedialoguel van versie 3 weergegeven. 

enter 

" 
J • ~r:-------- name_,slist1 

tr) -------.; 
nameslist2 ~ 

....____/ JJ<J 
option1 

" " ~ '--l 
(~ ~ 

go_to_get_info1.1 itemslist1 

" I 

,~m2 
go_to_give_info1 " 

figuur 15 Subdialoog namedialoguel versie 3 

In nameslistl wordt de lijst gemaakt en de gebruiker gevraagd een naam uit de lijst te 
selecteren. De code in de 'on enter window' van nameslistl is voor een groat gedeelte 
gelijk aan de code in nameslist in versie 2. Alleen de code vanaf de regel : 

set x "{$achternaam} {$1 naam5} {$2naam5} {$3naam5} {$4naam5} other'' 

in nameslist in versie2 is vervangen door: 

set w [toplevel .names) 
message $w.msg -width 1 Oc -justify left -relief raised -bd 2 -font {-family 
Arial -size 28} -text "1. $achternaam\n2. $1 naam5\n3. $2naam5\n4. 
$3naam5\n5. $4naam5\n6. other" 
pack $w.msg 

tts "Please say a number from the list" 

In de 'on exit window' van nameslistl staat : 

destroy $w 

In de poort van nameslistl is er een herkenningslexicon gespecificeerd die de woorden 
'one', 'two', 'three', 'four', 'five' en 'six' bevat. Er is hier afgezien van het gebruik van een 'digit' 
object, omdat een 'digit' object strings van getallen herkent. In dit geval hoefde slechts een 
getal herkend te warden. 
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In nameslist2 warden de herkenningsresultaten van nameslistl verwerkt met behulp van 
de volgende code: 

if [string match two $nameslist1 (recog)] { 
set achternaam $1 naam5 
} elseif [string match three $nameslist1 (recog)] { 
set achternaam $2naam5 
} elseif [string match four $nameslist1 (recog)] { 
set achternaam $3naam5 
} elseif [string match five $nameslist1 (recog)] { 
set achternaam $4naam5 
} elseif [string match six $nameslist1 (recog)] { 
set achternaam other 
} else{} 

It ems list 1 bevat in de 'on enter window' de volgende code: 

set w [toplevel .items] 
message $w.msg -width 1 Oc -justify left -relief raised -bd 2 -font {-family 
Arial -size 28} -text "1. e-mail address\n2. intercom number\n3. telephone 
number\n4. room number" 
pack $w.msg 
tts "Please say a number from the list" 

In de 'on exit window' van it ems 1is t1 staat dezelfde code als in de 'on exit 
window' van nameslistl. 

En i temslist2, tenslotte, bevat deze code: 

if[string match one $itemslist1(recog)] { 
set type "e-mail address" 
} elseif [string match two $itemslist1 (recog)] { 
set type "intercom number" 
} elseif [string match three $itemslist1 (recog)] { 
set type "telephone number" 
} elseif [string match four $itemslist1 (recog)] { 
set type "room number" 
} 
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5 Experiment 

5.1 Doelstelling 

Het tweede doel van deze stage was om de mogelijkheden van de CSLU toolkit te 
onderzoeken wat betreft het opzetten en uitvoeren van een experiment ermee. Het 
experiment waar voor gekozen werd, was een experiment op het gebied van foutafhandeling . 
Orie versies van de applicatie die gebouwd waren, zouden op dit punt op het subjectieve en 
op het objectieve niveau met elkaar vergeleken warden. 

De drie versies van de applicatie waren: 

versie 1 

versie 2 

versie 3 

Een dialoogsysteem waar na een fout herkende uiting het systeem niets aan 
foutafhandeling doet, maar de gebruiker vraagt om de vraag opnieuw te 
beantwoorden. 

Een dialoogsysteem waar na een foute herkenning het systeem een lijst 
presenteert waaruit de gebruiker de juiste naam of type informatie kan 
selecteren door erop te klikken met de muis. 

Een dialoogsysteem waar na een foute herkenning het systeem een lijst 
presenteert waaruit de gebruiker de juiste naam of type informatie kan 
selecteren door het cijfer ervoor op te zeggen. 

De spraakherkenner van het systeem kan verschillende soorten fouten maken. Hieronder 
staan de 3 soorten mogelijke fouten beschreven en is van elk een voorbeeld gegeven. 

• Substitutie is dat de herkenner van het systeem een woord uit de uiting van de gebruiker 
vervangt door een ander woord. 

gebruiker: "I want the telephone number of Mariet Theune." 
systeem herkent: telephone Terken 

• Deletie is dat de herkenner een gedeelte van de uiting van de gebruiker niet heeft 
herkend. 

gebruiker: "I want the telephone number of Mariet Theune." 
systeem herkent: telephone 

• lnsertie betekent dat de herkenner een woord of een aantal woorden toevoegt aan de 
uiting van de gebruiker. 

gebruiker: "I want a telephone number." 
systeem herkent: telephone Krahmer 

Het systeem verifieert de herkende informatie na de uiting van de gebruiker expliciet 
bijvoorbeeld door te vragen: "So you want the telephone number of Jacques Terken." Pas 
wanneer de gebruiker met bijvoorbeeld "No." antwoordt wordt het duidelijk dater een foute 
herkenning heeft plaatsgevonden en kan de volgende stap in de dialoog een 
foutafhandelingstoestand zijn. 
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5.2 Probleemstelling en hypothese 

Er zijn twee probleemstellingen geformuleerd. 

1. Hebben de proefpersonen een voorkeur voor een bepaalde versie of bepaalde versies en 
zo ja, voor welke versie of versies? 

2. Met welke versie van het dialoogsysteem behalen de proefpersonen de beste resultaten? 

De verwachting oftewel de hypothese wat betreft de eerste probleemstelling is dat de 
proefpersonen wel degelijk aan zullen geven een volgorde van voorkeur te hebben. De 
voorkeur van de proefpersonen zal uitgaan naar een van de versies met foutafhandeling. 
De hypothese wat betreft de tweede probleemstelling is dat de proefpersonen vaker het 
antwoord op een taak zullen vinden met een versie waar aan foutafhandeling gedaan wordt 
dan bij de versie waar niets aan foutafhandeling gedaan wordt en dat bij de versies 2 en 3 de 
foutafhandeling bij de eerstgenoemde versie vaker goed zal verlopen dan bij de 
laatstgenoemde. Dit vanwege het feit dat bij het klikken op een item uit een lijst er vrijwel 
nooit iets mis kan gaan, terwijl bij het opzeggen van een nummer de herkenner opnieuw 
fouten kan maken. 

5.3 Methode 

Er werden drie sets van drie taken geformuleerd. De taken bestonden uit het vinden van 
informatie over een SLl-medewerker. De taken werden zo opgesteld dat de proefpersonen 
hun vraagstelling zelf moesten formuleren . De proefpersonen voerden dus per versie drie 
taken uit. Na afloop werd de proefpersonen gevraagd om de drie versies van het 
dialoogsysteem te ordenen op preferentie en hun keuze toe te lichten. 
Het experiment werd uitgevoerd met 18 proefpersonen. Alie proefpersonen hadden geen of 
nauwelijks ervaring met spraakgestuurde dialoogsystemen. De volgorde van de taken en 
systemen was zodanig dat alle combinaties twee keer voorkamen. De taken en de opzet van 
het experiment zijn weergegeven in bijlage IV. 

5.4 Resultaten 

5.4.1 Analyse subjectieve resultaten 
De proefpersonen gaven de versie die ze het meest prefereerden een 1, de versie die erop 
volgde een 2 en de minst geprefereerde versie een 3. Een proefpersoon had een voorkeur 
voor 2 versies, maar kon niet aangeven welke ze het meeste prefereerde. De punten van de 
eerste en de tweede plaats zijn opgeteld en het gemiddelde ervan is aan allebei de versies 
toegekend. In tabel 2 is per proefpersoon aangegeven wat zijn volgorde van voorkeur was. 
De resultaten zijn per versie opgeteld. Uit de totaalscores valt af te leiden dat het verschil 
tussen versie 2 en 3 te verwaarlozen is. Versie 1 daarentegen scoort erg laag op de 
preferentielijst. Uit de resultaten blijkt dat de proefpersonen een voorkeur hebben voor een 
versie met foutafhandeling met lijsten boven de versie zonder foutafhandeling . 
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proefpersoon versie 1 versie 2 versie 3 
1 1 2 3 
2 3 2 1 
3 3 2 1 
4 3 1 2 
5 3 1 2 
6 2 3 1 
7 3 2 1 
8 3 1 2 
9 3 2 1 
10 3 1 2 
11 3 1 2 
12 3 1.5 1.5 
13 3 2 1 
14 2 1 3 
15 2 3 1 
16 3 1 2 
17 3 2 1 
18 2 1 3 

R . 48 29.5 30.5 
.I 

tabel 2 Voorkeursvolgorde van versies per proefpersoon 

Om de resultaten op significantie te toetsen werd gebruik gemaakt van de "Friedman two-way 
analysis of variance" toets (Siegel, 1956). Deze toets wordt gebruikt om een rangorde te 
toetsen op significantie. Daarbij wordt de volgende formule (Friedman, 1937) gebruikt: 

x 2 = 12 IJRJ)2-3N(k+1) 
r Nk(k+l) .H 

N = aantal rijen 
k = aantal kolommen 

R - som van voorkeursposities in r kolom .i -

k 

L = som van de kwadraten van alle R; 
.i=l 

Het is ook nodig om vooraf de nul-hypothese, H 0 , en het maximale significantie niveau, a, 
vast te stellen. Wanneer de probability waarde die bij de uitkomst van de formule hoort lager 

is dan a kan H 0 verworpen worden. 

H 0 : De proefpersonen hebben geen voorkeur voor een van de versies. 

a=.05 
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Wanneer de resultaten uit tabel 2 in de formule ingevuld warden ziet de formule er als volgt 
uit: 

x 2= ( x 1; ±[(48)2 +(29.5)2 +(3o.s)2]-(3Xt8)(3+1) 
r 18 3 3+1) j=I 

2 x, = 12.0 

De probability kan bepaald warden door referentie aan de chi-square distributie met 

df = k-I , wat in het geval van x, 2
=12.0 een probability oplevert van .001<p<.01. 

Aangezien p kleiner is dan a, zijn de uitkomsten significant en kan H 0 verworpen warden. 

5.4.2 Analyse objectieve resultaten 
Er is per versie gekeken naar de 'dialogue succes rate'. Met 'dialogue succes rate' warden 
hier bedoeld dialogen waarin de proefpersoon het antwoord op de taak gevonden heeft. In 
tabel 3 is te zien dat de proefpersonen met versie 1 veel minder dialogen succesvol 
beeindigen, 39 van de 54, dan met versie 2 en 3. Met versie 2 kunnen de proefpersonen in 48 
gevallen het antwoord vinden en met versie 3 in 47 gevallen. Oak hier is, net als bij de 
subjectieve resultaten, het verschil tussen versie 2 en versie 3 te verwaarlozen. 

versie 1 versie 2 versie 3 
aantal % aantal % aantal % 

+ succes 39 72.2 48 88.9 47 87.0 
- succes 15 27.8 6 11 .1 7 13.0 

tabel 3 Succes rate dialogen 

Wanneer de dialogen waarin foutafhandeling voorkomt onder de loep genomen warden, is te 
zien dat bij versie 2 25 keer een dialoog voorkwam waarin er sprake was van foutafhandeling 
en dat in 11 dialogen deze foutafhandeling succes had en tot het goede antwoord leidde. Oak 
bij versie 3 kwam foutafhandeling 25 keer voor. Bij versie 3 echter ligt het aantal dialogen 
waarin de foutafhandeling succes had iets hoger. Oak hier is er nauwelijks verschil in de 
resultaten (zie tabel 4). 

versie 2 versie 3 
aantal % aantal % 

+ succes 11 44 13 52 
- succes 14 56 12 48 

totaal 25 100 25 100 

tabel 4 Percentage succes in dialogen met foutafhandeling 

Wanneer van de dialogen waarin foutafhandeling voorkomt enkel de eerste keer dat dit het 
geval is, beschouwd wordt, is er een grater verschil tussen de resultaten van versie 2 en 
versie 3. Met versie 2 gaat in 10 van de 25 dialogen met foutafhandeling de eerste 
foutafhandeling al gelijk goed. Met versie 3 is dit slechts in 6 dialogen het geval. Terwijl versie 
3 van 13 succesvolle foutafhandelingen naar 6 zakt wanneer alleen de eerste foutafhandeling 
geanalyseerd wordt, blijft het resultaat wat betreft foutafhandeling met versie 2 ongeveer 
hetzelfde zoals te zien is in tabel 5. 
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versie 2 versie 3 
aantal % aantal % 

+ succes 10 40 6 24 
-succes 15 60 19 76 

totaal 25 100 25 100 

tabel 5 Percentage succes voor de eerste foutafhandeling per dialoog 

In tabel 6 is te zien hoe vaak bij versie 2 en 3 een lijst gepresenteerd werd waarin de juiste 
naam in voorkwam. Bij versie 2 was dit 12 keer en bij versie 3 38 keer. Met versie 2 
selecteerden de proefpersonen alle 12 keren de juiste naam. Met versie drie slechts 23 keer. 
Met versie 2 gaat daar waar de mogelijkheid bestaat om succes te behalen ook alles 
daadwerkelijk goed. In percentages uitgedrukt is dit 100%. Met versie 3 gaan 15 van de 38 
foutafhandelingen tout. Dit betekent dat in slechts 60.5% van de gevallen foutafhandeling 
succesvol verloopt. 

versie 2 versie 3 
aantal % aantal % 

+ succes 12 100 23 60.5 
- succes 0 0 15 39.5 

totaal 12 100 38 100 

tabel 6 Percentage succesvolle foutafhandeling waarbij succes mogelijk is (gewenste 
naam/informatie komt voor in de lijst) 

5.5 Discussie en conclusie 

Uit de subjectieve resultaten komt duidelijk naar voren dat de proefpersonen foutafhandeling 
prefereren. De proefpersonen die voor versie 2 kiezen doen dit vanwege het feit dat er met 
klikken minder tout kan gaan dan bij het opzeggen van een nummer. De proefpersonen die 
voor versie 3 kiezen, zijn van mening dat het natuurlijker is om via spraak een naam te 
selecteren en dat bij het klikken met de muis een overstap gemaakt moet worden naar een 
andere modaliteit, terwijl het opzeggen van een getal dit niet vereist. 

Dit laatste bewoorden Nass & Reeves (1996) in een algemene regel met hun "rule of 
matched modality". Het is beleefd in mens-mens interactie om vrienden in dezelfde modaliteit 
terug te antwoorden. Dus wanneer iemand mondeling iets vraagt, schrijft degene aan wie hij 
de vraag gesteld heeft het antwoord bij voorkeur niet op een vel papier, maar antwoordt hij 
ook mondeling. Dit geldt ook in mens-computer interactie. Er is sprake van assymetrie 
wanneer een gebruiker in een bepaalde modaliteit informatie krijgt, maar in een andere 
modaliteit antwoordt. Het criterium voor het kiezen van een juiste manier om te antwoorden, 
zou niet de meest verfijnde modaliteit moeten zijn, maar die modaliteit die beleefdheid in 
mens-computer interactie toestaat. 
Zeals uit de antwoorden van de proefpersonen blijkt, kiest de helft van hen om deze reden 
voor de versie met genummerde lijsten. Het is voor hen natuurlijker om in dezelfde modaliteit 
te antwoorden. De andere helft kiest voor de versie met klikken vanuit het feit dat er minder 
tout kan gaan. Het voordeel van precisie bij het klikken en de "rule of matched modality" lijken 
elkaar in dit experiment op te heffen. 
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De objectieve resultaten maken duidelijk dat de gebruikers met de versies met 
foutafhandeling betere resultaten boeken dan met de versie zonder foutafhandeling . Het 
aantal dialogen dat de gebruikers succesvol afmaken is met de versies met foutafhandeling 
hoger. Wanneer de twee versies met foutafhandeling onderling vergeleken warden lijkt er op 
het eerste gezicht weinig verschil in de resultaten . Bij versie 2 heeft in 11 van de 25 dialogen 
waarin foutafhandel ing voorkomt, de foutafhandeling succes. Bij versie 3 ligt dit getal op 13 
van de 25. Maar wanneer er slechts naar de eerste foutafhandeling per dialoog gekeken 
wordt, is er een verschil op te merken in resultaat. Bij versie 2 gaat in 10 van de 25 dialogen 
de foutafhandeling in een keer goed, bij versie 3 is dit slechts in 6 van de 25 dialogen het 
geval. Versie 3 zakt van 13 naar 6 dialogen met succesvolle foutafhandeling . Dit is te 
verklaren vanwege het feit dat het bij versie 3 vaker voorkwam dat de proefpersoon langer 
doorging met de dialoog na een mislukte foutafhandeling en dat pas na herhaaldelijk 
proberen de foutafhandeling goed afl iep. 

Uit de resultaten valt te concluderen dat de proefpersonen een voorkeur hebben voor een 
dialoogsysteem met foutafhandeling en dat ze met een dialoogsysteem met foutafhandeling 
een dialoog vaker succesvol afronden. Hoewel de proefpersonen de twee versies met 
foutafhandeling even hoog waardeerden, had bij de versie waarbij ze met de muis dienden te 
klikken de eerste foutafhandeling in de dialoog veel vaker succes. 
Een mogelijk toekomstig onderzoek zou een herhaling van dit experiment kunnen zijn met in 
plaats van gesimuleerde n-best lijsten echte n-best lijsten. Nu kwam het nog redelijk vaak 
voor dat de gewenste naam niet in de lijst stand. Het zou kunnen dat, indien dat wel het geval 
was, er duidelijkere verschillen tussen versie 2 en versie 3 zichtbaar zouden warden. 
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6 Mogelijkheden en beperkingen CSLU Toolkit 

6.1 Mogelijkheden 

Het grootste voordeel van de CSLU toolkit is de Rapid Application Developer die een 
duidelijke grafische drag-and-drop interface heeft. Deze interface maakt het mogelijk om heel 
eenvoudig dialoogsystemen te ontwikkelen door middel van het verbinden van objecten met 
elkaar. De objecten zijn te beschouwen als programmeerobjecten. lndien er geen object is 
dat een bepaalde handeling uitvoert, kan hiervoor onder andere in een 'action' object TclfTK 
code geschreven worden. De code wordt uitgevoerd wanneer het 'action' object bereikt wordt. 
Verder kunnen de instellingen van de Rapid Application Developer eenvoudig aangepast 
worden door middel van een 'preferences box' voor de gehele applicatie en door middel van 
een 'object preferences box' voor de afzonderlijke objecten. Zo kan bijvoorbeeld een 'repair 
mode' aangezet worden die er voor zorgt dat wanneer het systeem onzeker is over een 
herkende uiting de volgende stap in de dialoog een r epair subdialoog zal zijn. Ook kan 
bijvoorbeeld de barge-in optie aangezet worden, hetgeen betekent dat de gebruiker het 
systeem op elk moment kan onderbreken en niet hoeft te wachten tot het helemaal 
uitgesproken is. Dit kan zoals gezegd ingesteld worden voor de gehele dialoog of voor Mn of 
een aantal objecten. Dit zijn maar een paar van de mogelijkheden die er zijn met de 
'preferences' en 'object preferences boxes'. Op de home page van de CSLU toolkit is meer 
hierover te lezen. 

De Festival Synthese klinkt goed, maar de prosodie die automatisch gegenereerd wordt laat 
soms te wensen over. Het is wel mogelijk om met behulp van SABLE in de 'object 
preferences box' onder 'markup' de spraak van het systeem op het gebied van de prosodie 
aan te passen. SABLE, een 'synthesis markup language', is een combinatie van de 'markup 
languages' SSML, STML en JSML (zie http://www.bell-labs.com/projecUtts/sable.html voor 
een manual over SABLE). Zo is het met SABLE mogelijk om de tekst van het systeem te 
voorzien van extra lingu'istische informatie waarmee de uitspraak bepaald wordt. Met de 
tagset <EMPH></EMPH> bijvoorbeeld kan een woord uit de tekst of een gedeelte van de 
tekst extra nadruk krijgen. Hoewel deze markup mogelijkheid bestaat ontbreekt op de CSLU 
toolkit home page tot nu toe de documentatie over deze mogelijkheid. 

Met de RAD is het mogelijk om in relatief korte tijd een dialoogsysteem te ontwikkelen. Het 
enige dat de ontwikkelaar van een eenvoudig dialoogsysteem in feite hoeft te doen is het 
verbinden van de objecten met elkaar. De rest doet het systeem. 

Het ontwikkelen van een dialoogsysteem met RAD is een iteratief proces: de ontwikkel- en 
testfase lopen door elkaar. De ontwikkelaar test de applicatie tijdens het ontwikkelen al door 
het telkens te 'builden' en te 'runnen'. Dit maakt het mogelijk om tijdens het ontwikkelen al 
aanpassingen te doen. De ontwikkelaar hoeft voor het testen en het maken van 
aanpassingen niet te wachten tot de complete applicatie af is. Een bijkomend voordeel is dat 
er snel een eerste versie van een systeem kan zijn dat met echte gebruikers getest kan 
worden. Op deze manier krijgt de ontwerper snel, directe feedback op zijn idee~n . 

Omdat de ontwikkelaar zich alleen maar bezig hoeft te houden met het bouwen van de 
dialoog, is het niet vereist dat hij voorkennis bezit over alle componenten van een 
dialoogsysteem. Hij hoeft niet te weten hoe het dialoogsysteem precies tot stand komt, maar 
houdt zich enkel bezig met het modelleren van de dialoog. 

Voor de ontwikkelaar die een 'command line interface' prefereert boven RAD is er CSLUsh. 
CSLUsh biedt een op Tel gebaseerde programmeeromgeving en is net als RAD geschikt voor 
het ontwikkelen van dialoogsystemen. Op de home page van de toolkit is een artikel te vinden 
over het gebruik van de CSLUsh (zie http://cslu.cse.ogi.edu/toolkiUold/userguide/cslush/ 
cslush.html). 
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Een groat voordeel van RAD is dat eenvoudig log-bestanden aan te maken zijn. Het enige dat 
de ontwikkelaar hoeft te doen is dit in te stellen in de 'preferences box' onder de tab 'general' 
bij 'data capture & playback'. Het systeem slaat in dat geval de herkende uitingen in de vorm 
van wav-bestanden en de bijbehorende herkenningsresulaten als Tcl-bestanden op. Het is 
mogelijk om de gehele dialoog opnieuw af te laten spelen of de bestanden afzonderlijk te 
beluisteren of te bekijken. 

Oak zijn er een aantal objecten, genaamd psi objecten die het mogelijk maken om 
dialoogsystemen te maken waarmee taalkundig perceptieve experimenten uitgevoerd kunnen 
warden. 

Er zijn tal van andere mogelijkheden van RAD die niet in de tutorials of andere documentatie 
beschreven staan, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van dynamische grammatica's, het 
opstarten van andere programma's. Daar waar de documentatie tekort schiet, biedt de 
nieuwsgroep steun. De vragen die naar de nieuwsgroep gestuurd warden, warden doorgaans 
binnen een paar dagen beantwoord. Op de nieuwsgroep staan verschillende problemen en 
oplossingen waar oak informatie uit gehaald kan warden. 

6.2 Beperkingen 

Hoewel met de grafische interface van RAD op een makkelijke manier dialoogsystemen 
ontwikkeld kunnen warden, vormt RAD oak een beperking. Het aantal objecten neemt erg 
toe, naarmate de dialoogstructuur ingewikkelder wordt. Dit brengt veel redundantie met zich 
mee. Wanneer bijvoorbeeld tijdens het ontwikkelen van het dialoogsysteem de code in 
objecten aangepast moet warden, moet dit object voor object gedaan warden en neemt het 
veel tijd in beslag. Het is, zoals in 6.1 beschreven is, wel mogelijk om gebruik te maken van 
een 'command line interface' indien gewenst. Dit probleem zou bij het gebruik van de 
'command line interface' omzeild kunnen warden. 

Een grate beperking, die niet alleen geldt voor dialoogsystemen die gebouwd kunnen warden 
met de CSLU toolkit, maar oak voor veel andere dialoogsystemen is dat de dialogen in feite 
een finite state automaton zijn. Het antwoord van de gebruiker bepaalt welke toestand de 
volgende is. Zo is er voor elk antwoord maar Mn mogelijke volgende toestand. De 
ontwikkelaar van het dialoogsysteem moet van te voren het gedrag van de gebruiker kunnen 
voorspellen en in het systeem verwerken. Het gedrag van de gebruiker is doorgaans erg 
onvoorspelbaar, een gebruiker kan op erg veel mogelijke manieren antwoorden op een vraag. 
Dit alles brengt met zich mee dat het aantal toestanden erg snel toeneemt. 

De herkenning werkt niet optimaal. Het is natuurlijk niet realistisch om te verwachten dat alle 
uitingen van de gebruiker perfect herkend warden. De herkenningsresultaten zijn doorgaans 
beter wanneer er slechts bepaalde woorden herkend kunnen warden. Zadra de herkenner de 
mogelijkheid krijgt om bepaalde woorden, maar oak alles wat niet gelijk is aan die woorden in 
de herkenningsgrammatica te herkennen, gaan de herkenningsresultaten drastisch omlaag. 

Een andere beperking is dat bij het gebruik van grammatica's in het dialoogsysteem geen n
best lijst gegenereerd wordt van de herkenningsresultaten. De oorzaak hiervan is dat de 
huidige grammatica search implementatie hiertoe niet in staat is. In geval van gebruik van 
woordenlijsten geeft het systeem wel de vier best herkende woorden weer. 

Een andere beperking van de Rapid Application Developer is dat de ontwikkelaar met alleen 
het gebruik van de objecten niet in staat zal zijn een applicatie te bouwen dat bijvoorbeeld 
informatie in een databestand opzoekt en deze presenteert. De ontwikkelaar wordt 
verondersteld de programmeertaal Tcl/TK te kennen en in Tcl/TK te programmeren om dit 
soort acties uit te voeren. 
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Een andere beperking van de toolkit is dat het sommige bestanden niet herkent zoals 
bijvoorbeeld jpg-bestanden. De ontwikkelaar dient deze bestanden op te slaan in een andere 
bestandstype om de bestanden toch te kunnen gebruiken in het dialoogsysteem. 

Een grate beperking vanuit Nederlands perspectief is dat de CSLU toolkit alleen een 
Amerikaans-Engelse en een Mexicaans-Spaanse TTS-systeem heeft. Het is mogelijk om een 
eigen TTS-systeem aan de toolkit toe te voegen, maar het staat nergens beschreven hoe dit 
moet. Voor de non-programmeurs is dit sowieso niet weggelegd. 

Omdat het een beta-versie betreft, zijn er nogal wat kleine probleempjes. Wish80 (windowing 
shell) sluit niet uit zichzelf af. Wanneer Wish80 niet afgesloten wordt, zorgt het ervoor dat het 
dialoogsysteem trager wordt. Ook komt het voor dat de applicatie de ene keer wanneer het bij 
een bepaald object aankomt zonder aanwijsbare reden stopt en een volgende keer er 
helemaal niets aan de hand lijkt te zijn . Een andere bug is dat bij het opslaan van het 
applicatie de lay-out van subdialogen verloren gaat. 

De documentatie schiet soms erg tekort. Een uitzondering hierop zijn de tutorials die op de 
home page van de toolkit staan. De tutorials zijn goed te volgen en laten stap voor stap zien 
hoe eenvoudige dialoogsystemen ontwikkeld kunnen warden en hoe elk object gebruikt kan 
warden. Deze tutorials laten echter slechts de basisbeginselen zien. Wanneer de 
ontwikkelaar iets ingewikkeldere systemen wil ontwikkelen dan in de tutorials staan 
beschreven is hij op zichzelf aangewezen . In principe komt het erop neer dat de ontwikkelaar 
zich dient te verdiepen in Tcl/TK. Op de home page van de toolkit is er een stuk ingedeeld 
voor de ontwikkelaar, maar de documentatie ontbreekt nog. 
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7 Samenvatting en conclusie 

In dit verslag is een onderzoek naar de bruikbaarheid van de CSLU Rapid Application 
Developer beschreven. Het doel van de stage was om een beter inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden en beperkingen van de CSLU toolkit en de Rapid Application Developer voor 
het ontwikkelen van eenvoudige dialoogsystemen en voor het uitvoeren van experimenten. 
Het verwezenlijken van de doelstelling verliep in twee fasen. De eerste fase bestond uit het 
ontwikkelen van een concreet dialoogsysteem met behulp van RAD. De tweede fase hield het 
opzetten en uitvoeren van een experiment met het ontwikkelde dialoogsysteem in. 

In hoofdstuk 2 zijn de CSLU toolkit en de Rapid Application Developer besproken. De 
applicaties die ontwikkeld zijn gedurende de stage zijn in de hoofdstukken 3 en 4 beschreven. 
In hoofdstuk 5 is het experiment beschreven dat met de uiteindelijke applicaties uitgevoerd is. 
In hoofdstuk 6 zijn de mogelijkheden/voordelen en de beperkingen van de CSLU toolkit 
opgesomd. 

Uit de eerste fase van het onderzoek valt te concluderen dat, hoewel er kleine problemen 
kunnen zijn, het vrij eenvoudig is om een dialoogsysteem te ontwikkelen met de CSLU Rapid 
Application Developer zonder daarbij kennis te hebben van alle componenten en het 
totstandkomen van een dialoogsysteem. Hoewel met RAD vrij eenvoudig prototypes van 
dialoogsystemen te ontwikkelen zijn, zijn de ontwikkelde prototypen niet robuust genoeg voor 
real-world toepassingen. Dit komt grotendeels door het feit dater soms onverklaarbare fouten 
optreden en dater kleine bugs zijn. Verder is RAD onvoldoende gedocumenteerd. 

RAD lijkt met name geschikt voor het ontwikkelen van prototypes, omdat al in een vroeg 
stadium, tijdens het ontwikkelen, het prototype getest en verbeterd kan warden. RAD geeft de 
ontwikkelaar de kans om een dialoogsysteem te ontwikkelen dat in de praktijk bruikbaar is en 
rekening houdt met de wensen van de gebruiker. 

Zoals blijkt uit het experiment dat tijdens de tweede fase van deze stage uitgevoerd is, is het 
ook goed mogelijk om met behulp van de CSLU toolkit experimenten uit te voeren. De optie 
om een log-bestand en bijbehorende Tel- en wav-bestanden van de dialoog aan te maken, 
maakt het mogelijk om de resultaten uit het experiment op te slaan, te verwerken en te 
analyseren. De gehele dialoog kan opnieuw afgespeeld warden of delen ervan kunnen 
beluisterd en bekeken warden. 
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Bijlage II Grammaticamodellen 
'complete'-grammatica 
$noun = telephone I room I intercom I e-mail ; 
$name = te Riele I Krahmer I Swerts I Prust I den Ouden I Pauws I Veldhuis I Terken I van 
Dinther I van Herwijnen I van Zundert I de Pijper I Theune I Klabbers I Kersten I Veldhuijzen 
van Zanten I Vogten; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$complete= [$foo] $noun [$foo] $name [$foo]; 

'help'-grammatica 
$woord = help; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$help= [$foo] $woord [$foo]; 

'information2'-grammatica 
$info = telephone I room I intercom I e-mail ; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$information2 = [$foo] $info [$foo]; 

'information3'-grammatica 
$name = te Riele I Krahmer I Swerts I Prust I den Ouden I Pauws I Veldhuis I Terken I van 
Dinther I van Herwijnen I van Zundert I de Pijper I Theune I Klabbers I Kersten I Veldhuijzen 
van Zanten I Vogten; 
$foo =<*any%% I *sil%%>; 
$information3 = [$foo] $name [$foo]; 

'name'-grammatica 
$inf= information%% I some%% I info%% I something%% I things%%; 
$name = te Riele I Krahmer I Swerts I Prust I den Ouden I Pauws I Veldhuis I Terken I van 
Dinther I van Herwijnen I van Zundert I de Pijper I Theune I Klabbers I Kersten I Veldhuijzen 
van Zanten I Vogten; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$name= [$foo] [$inn [$foo] $name [$foo]; 

'no'-grammatica 
$negative = no I don't; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$no= [$foo] $negative [$foo]; 

'repeat'-grammatica 
$woord = repeat; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$repeat= [$foo] $woord [$foo]; 

'stop'-grammatica 
$word = goodbye; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$stop= [$foo] $word [$foo]; 

'yes'-grammatica 
$positive = yes I yep I sure I of course I yeah I right; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$yes= [$foo] $positive [$foo]; 

'nothing'-grammatica 
$negative = no I don't I nothing; 
$foo = <*any%% I *sil%%>; 
$nothing= [$foo] $negative [$foo]; 
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Bijlage Ill Help-teksten 

System_info 
I can give you telephone numbers, room numbers, intercom numbers and e-mail addresses of 
SLI employees. When I ask you a question please speak into the microphone after you hear 
the beep. If you don't understand a question, you can ask me to repeat it by saying repeat. If 
you need help answering a question you can say help. If you want to end the dialogue you 
can say goodbye. 

Help1 .1/Help2.1/Help3.1 
You can answer with yes, no, repeat or goodbye. When you say yes, I will present you the 
information. When you say no, I will ask you to try again. When you say repeat, I will ask the 
question again. By saying goodbye you will end the dialogue. 

Help1 .2/Help2.3/Help3.2 
You can directly say which information you want. The possibilities are telephone, room, 
intercom number, or e-mail address. You can also answer with yes, no, repeat or goodbye. 
When you say yes, I will ask you what you want to know more. When you say no, I will ask 
you if you want information about someone else. When you say repeat I will ask the question 
again. By saying goodbye you will end the dialogue. 

Help1 .3/Help3.3 
You can answer with yes, no, repeat or goodbye. When you say yes, I will ask you what your 
request is. When you say repeat I will ask the question again. By saying no or goodbye you 
will end the dialogue. 

Help1.4 
Say what you want to know. The possibilities are telephone, room, intercom number, or e-mail 
address.You can also answer with repeat or goodbye. When you say repeat, I will ask the 
question again. When you say goodbye you will end the dialogue. 

Help1.5 
You can answer with yes or no. When you say yes, I will present the information. When yo 
say no I will ask you again what you want to know more about the person in question. You 
can also answer with repeat or goodbye. When you say repeat, I will ask the question again. 
When you say goodbye you will end the dialogue. 

Help2.2/Help3.4 
You can say which information you want. The possibilities are telephone, room, intercom 
number, or e-mail address. When you say repeat I will ask the question again. By saying 
goodbye you will end the dialogue. 
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Bijlage IV 

Versie 1 
Versie 2 
Versie 3 

TaakA 

Swerts 

(Marc) 

Veldhuis 

(Raymond) 

Theune 

(Mariet) 

Taak B 
Vogten 

(Leo) 

van Herwijnen 

(Olga) 

Klabbers 

(Esther) 

Taake 
Krahmer 

(Emiel) 

Pauws 

(Steffen) 

te Riele 

(Saskia) 

Vragen en opzet experiment 

geen foutoplossing 
foutoplossing d.m.v. klikken 
foutoplossing d.m.v. het opzeggen van nummer 

e-mail= 

telephone= 

intercom number= 

telephone= 

room number= 

e-mail= 

room number= 

intercom number= 

telephone= 

proefpersoon 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

volgorde versies 
1 2 3 
231 
3 1 2 
1 2 3 
231 
312 
1 2 3 
231 
312 
1 2 3 
2 3 1 
31 2 
1 2 3 
231 
312 
1 2 3 
231 
3 1 2 
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volgorde taken 
ABC 
BCA 
CAB 
SCA 
CAB 
ABC 
CAB 
ABC 
BCA 
ABC 
BCA 
CAB 
SCA 
CAB 
ABC 
CAB 
ABC 
BCA 


