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DE IPO-DIALOOGEXPERIMENTEN 
Т.В.V. НЕТ TENDUM-SYSTEEM 
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R.J . Beun (I.P.O.-Eindhoven) 

Ор het IPO (Instituut voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven) wordt in 
samenwerking met de Katholieke Hogeschool te Tilburg al een aantal ja
ren onderzoek gedaan naar strukturele eigenschappen van informatieve 
dialogen. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in 
een manier waarop dergelijke dialogen verlopen en hoe de gespreks
partners d.m.v. taaluitingen hun kennis en doelen aan de ander over
brengen. De resultaten moeten dan leiden tot implementatie in het auto
matische dialoogsysteem TENDUM ('!'_ilburg ~indhoven system for ~atural 
language .o_ialogue through ~ser ~odelling; zie ook Bunt et al, 1984). 
In de informatieve dialoog hebben beide gesprekspartners het doel alleen 
zakelijke informatie uit te wisselen. (Denk hierbij bijv. aan de over
dracht van vluchtinformatie, het domein dat binnen TENDUM wordt ge
bruikt.) De dialoog wordt hierbij beschouwd als een opeenvolging van 
handelingen die naast een semantische komponent, ook een pragmatische 
komponent bevatten. Deze laatste komponent wordt ook wel de "kommuni
katieve funktie" genoemd, die de funktie van de uiting in de dialoog 
bepaalt. 
Zo is de semantische inhoud van de uitingen 
(1) In Leuven is ор 9 en 10 mei een symposium voor Sociolinguistiek. 
en 
(2) Is ор 9 en 10 mei in Leuven een symposium voor Sociolinguistiek? 
gelijk, de kommunikatieve funktie is echter verschillend (1) kan (af
hankelijk van contextfaktoren) bijv. een antwoord of mededeling zijn; 
(2) wordt opgevat als een ja/nee vraag. 
Afhankelijk van deze funktie bouwen de gesp+ekspartners een model ор 
over elkaars kennis en doelen. Voor de voortgang van de dialoog kiest 
een spreker kommunikatieve funktie en inhoud van zijn handeling primair 
ор basis van het opgebouwde model van zijn gesprekspartner. 
De dialoogtheorie die binnen het TENDUM systeem gehanteerd wordt is 
naast het theoretische werk van Allwood (1976) en Searle (1969) geba
seerd ор empirisch onderzoek binnen het IPO naar informatieve dialogen. 
In de lezing zullen een drietal dialoogexperimenten besproken worden 
die in de loop van de jaren ор het IPO zijn uitgevoerd. Belangrijke 
variabelen Ыj de experimenten zijn het kommunikatiemedium en de aard 
van de informatieverschaffer. 
Het eerste experiment betreft een computersysteem als informatiever
schaffer met een beperkte vorm van gesproken invoer (herkenning van 
los uitgesproken woorden uit een klein vocaЬulaire) en gesproken uit
voer (Van Katwijk, 1979). Het systeem kan'inlichtingen verstrekken over 
vertrektijden van intercitytreinen uit Eindhoven. От dit te bereiken is 
een dialoogstruktuur geimplementeerd waarin het systeem gerichte vragen 
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stelt aan de gebruiker от diens informatiebehoefte te bepalen; als dit 
gelukt is worden relevante vertrektijden genoemd. Vanwege de beperkte 
spraakherkenningscapaciteit en de starheid van het systeem dreigt de 
dialoog, vooral bij naieve gebruikers herhaaldelijk te ontsporen. (Zie 
bijv. ook Bunt, 1984). 
Ош dit enigszins te vermijden zijn in de dialoog Ьij iedere vraag sub
dialogen ingevoerd die ervoor dienen от de gebruiker weer ор het spoor 

0 van de hoofddialoog te brengen. 
In het tweede experiment hebben we te maken met menselijke gespreks
partners die onder verschillende kondities informatie moeten uitwisse
len. Het belangrijkste verschil tussen de kondities ligt in het feit 
dat als kommunikatiemedium gebruik gemaakt wordt van een telefoonver
Ьinding of van een terminalverЬinding. De rol van de informatrice wordt 
in iedere dialoog gespeeld door dezelfde persoon. 
In het laatste experiment wordt gebruik gemaakt van menselijke gespreks
partners en van een telefoonverЬinding onder verschillende kondities. 
De verandering van kondities wordt bewerkstelligd door de veranderende 
funktie van een knopje dat ор de telefoonhoorn is bevestigd en de per
sonen moeten indrukken alvorens ze gehoord kunnen worden. 
In de lezing worden de verschillende dialogen vergeleken en de belang
rijkste struktuur-verschillen genoemd in het li.cht van de Ьinnen het 
TENDUM systeem gebruikte dialoog theorie . 


