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Voorwoord 

Mijn dank gaat uit naar allen die aan dit experiment hun medewerking verleend 
hebben. Naast alle proefpersonen hebben met name Paul van Teeffelen, Rob de 
Winter, Lia van Bavel, Annette en Harry Bunt, Theo van der Steeg en Erwin 
Vermeij een essentiele rol gespeeld in de realisatie van datgene wat hier op pa
pier is verschenen. Alle tekortkomingen en onvolledigheden in de verslaggeving 
komen uiteraard voor mijn rekening. 



1 Inleiding 

In dit rapport zijn de dialogen weergegeven die omstreeks februari 1987 opge
nomen zijn n.a.v. een experiment waarbij twee personen via een toetsenbord 
en beeldscherm informatie uitwisselden. Deze twee personen bestonden uit een 
informatie-verschaffer (I), tevens proefleider, en een informatie-opvrager (S), de 
proefpersoon. Het experiment kan gezien worden als een vervolg op eerdere 
dialoogexperimenten zoals beschreven in Priist et al. ( 1985) en Cramer ( 1985) 
met als belangrijkste verschil dat de informatie-uitwisseling in de laatsgenoemde 
experimenten m.b.v. een telefoonverbinding in gesproken taal plaatsvond. 

De proefpersonen moesten informatie inwinnen over vertrek-en aankomst
tijden van vliegtuigen en treinen en een aantal aanverwante onderwerpen, n.a.v. 
een achttal verhaaltjes (zie appendix A). Om een goede vergelijking te kunnen 
maken met de telefonische dialogen zijn in dit experiment dezelfde verhaaltjes 
gebruikt. Om de responsietijden van de antwoorden te verminderen zijn, i.t.t. 
tot de telefonische experimenten, de plaatsnamen van de steden per verhaal 
constant gehouden. 

Dit rapport, dat zonder zonder enig onderzoeksresultaat gepresenteerd wordt 1 , 

is in drie delen gesplitst. Deel I geeft een korte inleiding over het experiment; 
in deel II zijn de transcripties 1 t/m 12 weergeven en in dee! III de transcripties 
13 t/m 24. 

2 Doelstelling en Realisatie 

Het doel van het experiment was tweeledig: 

1. Onderzoek naar taalgebruik van mensen als ze denken met een computer 
te communiceren via beeldscherm en toetsenbord. 

2. Het testen van de mogelijkheid om in een dergelijke situatie gebruik te 
maken van een verzameling standaard-meldingen die als respons kunnen 
dienen op de vragen van de proefpersoon. 

2.1 De condities 

Om het bovenstaande te realiseren is het experiment onder vier verschillende 
condities gehouden (zie ook Tabel 1). In condities 1,2 en 3, de computercondities 
(Cl, C2 en C3), werd de proefpersonen meegedeeld dat ze met een, op het 
IPO ontwikkeld, computersysteem moesten communiceren. Omdat. een dergelijk 
systeem nog niet bestaat, werd dit gesimuleerd door de proefleider. In conditie 4, 
de mens-conditie (C4), werd de proefpersonen verteld dat de responsies van een 
menselijke informatie-verschaffer afkomstig waren. 

1 Zie voor enkele resultaten bijvoorbeeld Van Bavel (1987) of De Winter (1987). 



I 
conditie gespreks- antwoorden l dialoogbewakings- wijze van 

partner handelingen overzenden 
-------~ -

Cl computer standaard standaard zinsgewijs 
02 comp~_~:___ vrij standaard zinsgewijs 

-~~ ----
03 computer vrij vrij zinsgewijs 
04 mens vrij vrij karaktergewijs 

Tabel 1: De vier experimentele condities en hun eigenschappen. 

Om bij de proefpersonen het verschil computer /mens conditie te benadrukken 
werden in de computercondities de boodschappen van de proefleider zinsgewijs 
overgezonden; in 04 gebeurde dit karaktergewijs. Een tweede belangrijk verschil 
was dat in de computerconditie gedurende de tijd dat de computer nadacht een 
regel onderin het beeld verscheen met de mededeling "Momentje a. u. b.", gevolgd 
door een aantal puntjes die zich in de loop van de tijd uitbreidden. 

03 onderscheidde zich van de overige computercondities doordat de proeflei
der vrij zijn boodschappen kon intypen, terwijl in 02 gebruik gemaakt werd van 
een verzameling standaard dialoog-bewakingshandelingen (Tabel 2) (zie Bunt 
et al. (1980)) en in Cl zowel de antwoorden (Tabel 3) als de bewakingshan
delingen standaard waren. De gestandariseerde uitingen verschenen door het 
intoetsen van het bijbehorende nummer uit de tabel op het toetsenbord aan de 
proefleider-zijde. 

Sommige standaard formuleringen in Cl en 02 hadden een invulmogelijkheid 
(in Tabel 2&3 weergegeven door een liggende streep), zodat de vluchtnummers, 
plaatsen, vertrektijden e.d. aan de gestelde vragen konden worden aangepast. 
De invulmogelijkheden waren optioneel of verplicht. De optionele gevallen zijn in 
Tabel 2&3 weergegeven tussen vierkante haken. Er werd geen restriktie gesteld 
aan het syntactisch of semantisch type van een invulling, zolang de zin maar 
syntactisch in orde was en semantisch geen onzin voorstelde. Zo kan op de eerste 
invulplaats in Nr. 8 van Tabel 3, 

Er zijn [-] vluchten [-]. 

bijv. "geen", "'smorgens inderdaad" of helemaal niets ingevuld worden, al
naargelang de vereiste voortgang van de dialoog. 

2.2 De uitvoering 

Het experiment is uitgevoerd op twee Apple II personal computers, die opgesteld 
waren in twee gescheiden ruimtes2 . Een uitvoerige beschrijving van de bij-

2 De ruimtes waren zowel visueel als akoestisch gescheiden. 
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II Nr. J bewakingsh~ndeling 
------ -------- - - -- ----- -- -- ------ ---------- --- ----~-- _______ II 
~-·-· ---- ·--- ------··---------- ---

51 Sorry. 
52 Wat is de dag van vert.rek [van de-]? 
53 Wat 1S de dag van aankomst [van de -]? 
54 Wat 1S de tijd van vertrek [van de-]? 

·--------
tijd v.;:n -.;:anko-mst [van d~--=J? ----- ------- -------

55 Wat 1S de 
56 Wat 1S de plaats van vertrek [van de-]? 
57 Wat 1S de plaats van aankomst [van de-]? 
58 Wat is het vluchtnummer? 
59 Bedoelt u - met -? 
60 Over - 18 m de computer niets bekend. 
61 Wat bedoelt u Jm~t--:J? 

--- - ---- - -- --- ------- -------- -- -- -------·-
62 Wat-wiit u weten? 
63 Ik kan u hierover niet verder helpen. 

---- -- - --- ------ -- ·-··- ----- ----- ·- -- ----------
64 Tot uw dienst. 
65 Goedemorgen. 

---- -- -- - ---

66 Goedemiddag. 
67 u kunt een gesprek afsluiten door op "STOP" te drukken. 

·-------- --· ---------- ------- ---- ---- - ----- - ---· ---·--- -- -------- ----------

Tabel 2: De standaard bewakingshandelingen met de invulmogelijkheden. 

behorende programmatuur en een handleiding voor de opstartprocedures kan 
gevonden worden in Van Teeffelen (1987). 

De proefpersonen kregen in totaal acht opdrachten uitgereikt. Per conditie 
werden twee opdrachten uitgevoerd, een uitgebreide, die voornamelijk bedoeld 
was om de proefpersonen aan de nieuwe conditie te laten wennen, en daaropvol
gend een enigszins eenvoudigere3 • (Zie Tabel 4 voor een verdeling van de op
drachten en con di ties.) led ere keer nadat een proefpersoon twee opdrachten 
had uitgevoerd verscheen de gebruiksaanwijzing op het beeldscherm4 (zie ap
pendix C). Vervolgens werden twee nieuwe opdrachten uitgereikt, waarbij werd 
meegedeeld of de nieuwe gesprekspartner een mens of een computer was. Over 
de computercondities werd verder alleen verteld dat het hier om drie verschil
lende systemen ging. Over de specifieke eigenschappen van de systemen werd 
niets gezegd. Naast de gebruiksaanwijzing werd aan de proefpersonen een korte 
toelichting op het experiment uitgereikt (zie appendix B). Na afloop werden de 
proefpersonen geinterviewd. 

3 De complexiteit van de opdracht werd voornamelijk bepaald door de lengte van de 
verhaaltjes. 

4 De gebruiksaanwijzing werd eveneens op papier uitgereikt. 

') 
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II Nr. antwoord ~ :::====;==:=~==;==cc-=---- ----·--·-------- ===========_____.ll= 
1 De - [uit -] arriveert [-] [om - uur] [te -]. 
2 De - [ naar -] vertrekt [-] [ om - uur) [ van -) . 
3 Er arri~eert geen - [uit--TFan=] [ te -) [ om -) . 
4 Er vertrekt geen - [ uit -] [ naar -] [ te -] [ om -] . 

- -5- u -rn~et in - overstappe11: . - -- -· - - -- -- - - -

6 De reis duurt ongeveer - uur [en - minuten]. 
7 De vlucht [van-] [ naar -] [van-] heeft vluchtnummer -. 
8 Er zijn I-] vluchten [-]. 
9 Per persoon 1s 20 kilo bagage toegestaan. Elke kilo meer kost 

fl 20,- extra. 
10-->- Het is to-eg_e_s_t-aa_n_o_n_1_g_e-lu-i~dsapparatuur mee te nemen. 

11 De douane-apparatuur op Schiphol is volkomen veilig. 
- i:f Over vertragingen IS-alleen iets bekend op de dag- va.11-aankomst~ 

13 ,I_ U client minstens 1 uur en 30 minuten voor vertrek aanwezig 
te zijn voor het inchecken. 

14 In een bagagekluis kunt u twee koffers en wat handbagage 
kwijt. 

~15- t5i ktM is-niet- aansprakelijk-voor schade e~lofd1ef;taf.- -- ---

16 i Dat kost fl- per -. 
17 r Voor = client u - te informeren: --- -----~----- -

18 De afstand [ tussen -en-] bedraagt - kilometer. 
19 j a. · · · -- ·· · · - - -----~------~ 

20 I Nee. 
---- __ _j___ - ------- - - --·----

21 ! Dat is hetzelfde. 

Tabel 3: De standaard-antwoorden met de invulmogelijkheden. 

3 Afwijkingen t.o.v. de oorspronkelijke data 

Alhoewel het bij deze transcripties niet gaat om de omzetting van gesproken in 
geschreven taal, moet erop gewezen worden dat de oorspronkelijke data meer 
gegevens bevat dan hier weergegeven. Afwijking komen voor op de volgende 
punten: 

1. De responsietijden van het indrukken van de toetsen, die wel geregistreerd 
zijn tijdens het opnameproces, zijn hier voor de duidelijkheid weggelaten. 
Deze tijden zijn overigens wel gebruikt voor de reconstructie van de dialoog 
m.b.v. een 'merge'-programma. 

2. De weergave van de dialogen in dit rapport komt niet overeen met de oor
spronkelijke beeldschermweergave. Het beeldscherm was in t.wee helften 

4 



[PP J[c I v1 I v2 ~ c I v1 ! v2 II c I v1 v2] c [v!JY~J -- - ------·- - ----·-- -·-----------··---- ---------- ------- ------------_ T=ccc=----- -- -- -··· -·--- - - - ----- -----·-- -r5- -1 -------, -- ---

H F 1 1 A B 2 E I 3 G C :4 
2 2 B E 1 D A i 3 G C ! 4 H F 

---- --- -- --- -- --·- --- -- i ----I-- B- - - ----
F 3 3 D C 1 G A I 2 E 4 H 

4 4 G F 1 H A 11 2 B E 3 D C 
5 1 B E 2 b---(J 

I 4 G A 3 -II ~F-
6 2 B C 1 D E I 4 G A 3 H F I 

7 3 H F 1 G E 4 D i A 2 B C i 
8 4 D A 1 H E 3 G I F 2 B C 
9 1 B C 3 D A 2 G F 4 H E 

10 2 G F 3 B A 1 D C I 4 H E 
11 3 B A 2 D F 1 G C ! 4 H E 

G -E- -D- ~F-- ---
H C ; B A 12 4 2 1 I 3 

13 1 B F 3 H E 4 D C I 2 G A I 
-- -2-~a- 3-- -ir-- -E--- --~- ----- cY-+---,_b_ f--F-14 A 4 B I 1 

15 3 H E 2 D A 4 B C 1 G F 
-- --- ---- ----- -

E 
---

H ~F-16 4 B C 2 D A I 3 G 1 
17 1 B A 4 G F 3 D C 2 H E 

-18- f-2 E-- ---- -- --- •------ --B- ----
H 4 G F 1 D A 3 C 

19 3 B F 4 D A ! 1 G E ! 2 H C 
--- ------- - ---- ··-·13 -j - --- ------

iT - ---- ------
20 4 D A 3 F 1 H E G I C I 

I 

21 1 B C 4 D E I 2 H F I ~--- G A 
----~ --- ·--- --- --- --------- - - f -- --A-- D ~a-22 2 H F 4 B E I 3 G 

23 3 D E 4 B C 2 H A i 1 G F 
-- ~--~B 0- --- -G- i A--L--

24 4 3 D E 2 I 1 H F 

Tabel 4: De indeling van de proefpersonen (pp) naar volgorde van de con di ties 
(C) en de bijbehorende verhaaltjes (Vl en V2). 

ingedeeld, waarbij, naar voorbeeld van het VAX/VMS phone systeem, de 
bovenste helft gereserveerd is voor de gebruiker van de betreffende ter
minal en de onderste helft voor de gesprekspartner. Als gevolg van de 
afwezigheid van de temporele aspekten van de dialoog worden in dit rap
port S en I afwisselend weergegeven, zodat men duidelijk kan zien welke 
responsie hoort bij welke vraag. 

3. Het afbreken van de regels gebeurde op het beeldscherm anders dan in 
dit rapport weergegeven. In de dialogen wordt, om verbeteringen aan te 
brengen, dikwijls gebruik gemaakt van de 'delete'-toets. Daarbij worden 
karakters op het scherm verwijderd, maar in de data en in de transcripties 



juist toegevoegd. Hierdoor kunnen de regels bijzonder Jang worden". In 
de transcripties is het afbreken van de regels overgelaten aan de (LaTex) 
tekstverwerker. De automatisch toegevoegde verbindingsstreepjes bij het 
afbreken van woorden zijn achteraf verwijderd. 

Verder zijn in de hier gepresenteeerde transcripties een drietal extra sym
bolen gebruikt. 

">": RETURN (nieuwe regel of einde boodschap) 

"<": DELETE (het verwijderen van karakters van het beeldscherm) 

ESC (voor het herstellen van een volledige regel op het beeldscherm) 

4 Referenties 

van Bavel, L. (1987) Analyse van mens-computer dialogen via toetsenbord en 
beeldscherm. TENDUM Memo no. 8, IPO/KUB. 

Bunt, H.C., van Katwijk, A.F.V., Muller, H.F. & van Nes, F.L. (1980) 
Dialogue Control Acts, IPO Annual Progress Report 15, 95-99. 

Cramer, Y.M. (1985) Transcriptie dialoogexperiment juni 1985. IPO Internal 
Report, 513. 

Priist, H.H.A.M., Minnen, G.A.G. & Beun, R.J. (1985) Transcriptie dia
loogexperiment juni/juli 1984. IPO Internal Report, 481. 

van Teeffelen, P.R.M. (1987) Software ten behoeve van een terminal dialoog
experiment. (Te verschijnen) 

de Winter, R. (1987) lnterpretatie van anaforen in mens-computer dialogen 
via toetsenbord en beeldscherm. Doctoraalscriptie KUB (Letteren), Tilburg. 

5 In principe is de lengte van de regels in zo'n geval alleen begrensd door de geheugen
capaciteit van het opslagmedium. 
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Appendix 

A De verhaaltjes 

A 

U wilt uw dochter bezoeken in Oslo. Het vliegtuig (met vluchtnummer KL 
185 of was het de KL 186?) vertrekt volgende week dinsdag. U vertrekt 
met de trein vanuit Tilburg. Hoe laat moet u uiterlijk vertrekken om het 
vliegtuig nog te halen? 

B 

U hebt bij een reisburo een reis naar Alicante geboekt. Vanuit Alicante 
gaat u verder met de bus naar Benidorm. Er zijn stakingen op het vliegveld 
van Alicante, waardoor mogelijk vertragingen zijn ontstaan. U bent be
nieuwd of deze stakingen uw reis zullen beinvloeden en zo ja, wat is dan de 
vertrektijd vanuit Schiphol? (U reist met de IB 885, aanstaande zaterdag.) 

In Benidorm ontmoet u kennissen van vorig jaar. U wilt hen doorgeven hoe 
laat u aankomt maar daarvoor moet u de aankomsttijd van uw vliegtuig 
weten en hoelang de reis van Alicante naar Benidorm duurt. 

C 

U hebt een goede vriend uit Frankrijk een paar weekjes uitgenodigd voor 
uw 50ste verjaardag. Dat wordt een enorm feest. U bent over twee dagen 
jarig. Om een indruk te krijgen over aankomsttijden van vliegtuigen uit 
Lyon neemt u contact op met Schiphol. 

7 



D 

U hebt het we! gezien in Nederland en gaat derhalve emigreren. U vertrekt 
14 juli, een historische dag. Uw bestemmingsplaats is Bangkok in Thai
land. Voordat u weggaat wilt u nog enige inlichtingen over exacte vertrek
en aankomsttijd van het KLM-vliegtuig. 

Verder neemt u aardig wat bagage mee, ongeveer 40 kilo. Hier moet je 
normaal erg veel voor bijbetalen. Probeer te achterhalen hoeveel u dit 
extra gaat kosten. 

De reis zal zeker lang gaan duren en daarom neemt u een draagbare 
cassette-recorder mee in het vliegtuig. U bent echter bang dat de cas
settes bij controle worden gewist door die rare apparaten bij de douane. 
Is uw angst gerechtvaardigd? 

E 

Een verre neef uit New York komt u opzoeken. Hij arriveert vandaag 
op Schiphol, waarschijnlijk met de RJ 262. U wilt hem ophalen vanuit 
Eindhoven, maar u hebt geen auto. Hoe laat moet u vertrekken? 

F 

U hebt familie in Tel Aviv wonen en deze hebben u uitgenodigd voor een 
paar dagen om de trouwpartij van hun zoon mee te vieren. Die bewuste 
<lag is over drie dagen en u wilt weten hoe laat vliegtuigen uit Amsterdam 
naar Tel Aviv vertrekken. 

8 



G 

U gaat dit jaar drie weken naar Bordeaux voor een cursus Frans. U heeft 
vlucht KL 325 vanuit Amsterdam geboekt. De terugreis moet ter plaatse 
geboekt worden. De cursus is op vrijdag afgelopen en u wilt op zaterdag 
terug naar Nederland. Met welke vlucht en hoe laat kunt u zaterdag 
terug? 

Op die zaterdag wilt u een gedeelte van uw bagage op Schiphol achterlaten 
om vervolgens naar Helsinki door te vliegen waar u een maand op vakantie 
gaat bij uw broer. Hoeveel tijd heeft u tussen aankomst en de vlucht naar 
Helsinki (AY 854)? 

Hoeveel bagage kunt u kwijt in een bagagekluis en hoeveel kost u dat? 

H 

U gaat volgende week een lang weekend naar Miinchen met het vliegtuig. 
U vertrekt donderdagavond of vrijdagmorgen, afhankelijk van het tijdstip 
waarop het laatste vliegtuig donderdag vertrekt. U moet dan bijvoorbeeld 
rekening houden met het feit dat u donderdag tot 's middags 5 uur moet 
werken. Probeer te achterhalen welk vliegtuig het beste in uw reisschema 
past. 

De reis vanuit Eindhoven naar Schiphol doet u met de auto. Deze moet 
het weekend ergens op Schiphol blijven. Kan dit en zo ja, wat zijn de 
kosten die hieraan verbonden zijn? 

In uw auto is dure stereo-apparatuur ingebouwd. In hoeverre levert de 
parkeergelegenheid te Schiphol beveiliging tegen inbraak? 

9 



B Toelichting bij het experiment 

In <lit experiment komt u in verbinding met de inlichtingendienst van 
Schiphol. U kunt dan met het toetsenbord en beeldscherm o.a. informatie 
inwinnen over aankomst-en vertrektijden van vliegtuigen en treinen. 

In totaal moet u acht gesprekjes voeren. Na elke twee gesprekjes krijgt u 
van ons twee enveloppen met daarin de opdrachten. Probeer u zo goed 
mogelijk in de opdrachten in te leven. 

Wij zijn er bij <lit experiment in geinteresseerd hoe goed een computer de 
rol van een mens zou kunnen spelen in een gesprek. In totaal willen we 
drie verschillende computersystemen uittesten. 

Zes opdrachten worden uitgevoerd met een computer als gesprekspartner. 
U zult tijdens de proef ook twee keer in verbinding staan met een mense
lijke gesprekspartner die de boodschappen intypt net zoals u. We zullen u 
van te voren duidelijk zeggen waarmee u in verbinding staat: de computer 
of de mens. 

Leest u de gebruiksaanwijzing en deze inleiding nog maar eens rustig door. 
U heeft alle tijd. lndien u vragen heeft neemt u de telefoon die naast u 
staat. Door het indrukken van de knop op de hoom krijgt u onmiddellijk 
hulp. Na afloop praten we nog even met u na. 

10 



C Gebruiksaanwijzing voor de proefperso
nen 

Om een gesprek te beginnen moet u de groene knop "START" indrukken 
op het kleine kastje aan uw rechterkant. 

Het beeldscherm is in tweeen gedeeld. Op het bovenste gedeelte ziet u wat 
u zelf ingetypt hebt. Op het onderste gedeelte verschijnen de boodschap
pen die naar u toegezonden worden. Steeds als daar iets komt wordt u 
gewaarschuwd door een "biep"-toontje. Wanneer u met de computer een 
gesprek voert ziet u soms helemaal onderaan de woorden "Moment a.u.b." 
met een aantal puntjes erachter. De computer probeert dan uw vraag te 
beantwoorden; u kunt dan niets intypen. 

Om een getypte boodschap over te zenden moet u afsluiten met een punt, 
een vraagteken of een uitroepteken en daarna de "RETURN" toets in
drukken. 

Om een gesprek te beeindigen drukt u op de rode "STOP"-knop op het 
kleine kastje. Doe dit alleen indien u een opdracht volledig uitgevoerd 
hebt. Nadat u de "STOP"-knop hebt ingedrukt wordt de tekst van het 
gesprek vastgelegd. U ziet dan af en toe een rood lampje branden en 
l10ort gelijktijdig een zacht gebrom. Dit duurt ongeveer twee minuten. 
Een volgend gesprek kan beginnen zodra de gebruiksaanwijzing weer op 
het scherm verschijnt. 

Z.o.z. 

11 



-Speciale toetsen: 

"SHIFT": voor hoofdletters 

"+--": voor correcties (rechts onderaan het toetsenbord) 

"ESC": als u een zin opnieuw wilt intypen (links bovenaan het toetsen
bord) 

-Speciale meldingen onderaan het beeldscherm: 

"Moment a.u.b.: .... " 

"U kunt nu uw boodschap intoetsen" 

"U moet uw boodschap afsluiten met . ! of ? gevolgd door RETURN' 
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