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1 Inleiding 

In mei 1989 is bij het Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten (SO) een 
zwaartepuntprogramma van start gegaan onder de titel 'Dialoogvoering en Ken
nisopbouw' (DenK). Het DenK-programma beoogt door multidisciplinair onderzoek 
op terreinen van de kunstmatige intelligentie, informatica, computerlinguïstiek en 
cognitiewetenschap theorieën en methoden te ontwikkelen voor de opbouw en ex
tractie van kennis in informatie-systemen. De concrete doelstelling hierbij is: 

Het ontwikkelen van een coöperatief multimodaal mens-machine inter
face voor kennisoverdracht en -analyse door middel van talige en grafische 
interactie. 

De nadruk ligt hierbij op een generi~k ontwerp van een interface dat toepasbaar 
is op verschillende soorten applicaties·. Om de verschillende mogelijkheden van het 
interface uit te proberen, wordt tevens gewerkt aan de ontwikkeling van een object
georiënteerd systeem met grafische eigenschappen dat functioneert als concrete re
presentatie van het domein. 

Voor het verwezenlijken van het hoofddoel wordt onderzoek verricht op een aantal 
deelaspecten. Deze aspecten worden uitgewerkt in een aantal deelprojecten waarvan 
sommige direct output voor het systeem opleveren en andere indirect via theoretische 
of experimentele ondersteuning. In een van de deelprojecten -het zogenaamde INTE
GRATIEPROJECT (DK 8.4)1- worden de onderzoekresultaten van de diverse projecten 
in hun onderlinge samenhang bekeken en het interface daadwerkelijk ontwikkeld en 
geïmplementeerd. 

Naast de bovengenoemde doelstelling zijn er een aantal tussendoelen en verwachte 
onderzoekresultaten in de vorm van wetenschappelijke verslaggeving zoals publi
caties en dissertaties. 

In dit overzichtsrapport wordt de stand van zaken in het DenK-programma be
schreven zoals bereikt in maart 1993. Allereerst zal in hoofdstuk 2 kort worden 
ingegaan op de achtergrond van de in dit programma behandelde problematiek en 
op de situatie die als model gediend heeft bij het ontwerp van het interface. Vervol
gens zal in hoofdstuk 3 de opbouw van het interface worden behandeld. Een cruciale 
rol hierbij vormt het gebruikte formalisme - Constructieve Type Theorie ( CTT) -
dat, alhoewel oorspronkelijk ontwikkeld voor automatische bewijsverificatie, bijzon
der geschikt blijkt te zijn voor representatie van kennis en kennisverandering ten 
gevolge van communicatie. Dit formalisme komt uitgebreid aan de orde in hoofd
stuk 4. Nadat in hoofdstuk 5 de deelprojecten aan de orde zijn geweest, wordt dit 
verslag in hoofdstuk 6 besloten met een korte evaluatie en aandachtspunten voor de 
toekomst. 

1Voor de duidelijkheid worden de verschillende deelprojecten hier bij naam genoemd. De num
mers tussen ha.a.kjes verwijzen naar de nummers zoals deze in de oorspronkelijke programma
beschrijving ,opgenomen zijn (Programma-beschrijving 1989-1997). 
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2 Uitwerking van het thema 

2.1 De achterliggende problematiek 

De huidige technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een enorme uitbreiding 
van de mogelijkheden van informatieverwerkende systemen. Deze snelle ontwikkeling 
heeft echter ook een · keerzijde: de gebruikers worden keer op keer met nieuwe sy
stemen geconfronteerd, systemen waarvan een belangrijk deel van de functionaliteit 
soms moeilijk toegankelijk is, omdat het gebruikersinterface vaak slecht is afgestemd 
op de perceptie en informatieverwerking van de gebruiker. Een en ander heeft tot 
gevolg dat veel mogelijkheden van de applicaties onontdekt blijven en het gebruik 
veelal tot tijdverlies en frustratie leidt. Een ander belangrijk probleem is dat voor 
vrijwel iedere nieuwe applicatie een nieuw interface ontworpen dient te worden, ter
wijl deze, indien ze nauwkeurig zou zijn afgestemd op een menselijke gebruiker, een 
groot aantal generieke eigenschappen zou moeten bezitten. Het is dus van belang 
mogelijkheden te creëren om inzichten in menselijke informatieverwerking daadwer
kelijk te incorporeren in interactieve systemen met generieke eigenschappen. 

2.2 Een natuurlijke samenwerkingssituatie 

Om de specifiek op de gebruiker gerichte eigenschappen van het te ontwikkelen inter
face zoveel mogelijk te ontkoppelen van de onderliggende toepassing, sluiten we in het 
ontwerp van dit interface zo dicht mogelijk aan bij een natuurlijke samenwerkingssi
tuatie waarbij twee gesprekspartners gezamenlijk toegang hebben tot een gemeen
schappelijk werkterrein. We zullen dit werkterrein verder het 'gespreksdomein' of 
kortweg het 'domein' noemen. 

In zo'n natuurlijke situatie voeren beide partners een dialoog waarbij niet alleen 
opdrachten worden gegeven, maar waa.rbij tevens kennis wordt uitgewisseld over de 
actuele toestand van het domein, over elkaars intenties, etc. Bovendien kunnen beide 
partners het domein waarnemen en kunnen ze door het uitvoeren van bepaalde han
delingen rechtstreeks ingrijpen op het domein. In het algemeen zullen de partners 
verschillende vermogens en informatie bezitten en kunnen ze door het uitwisselen 
van informatie in een dialoog gezamenlijk problemen oplossen met betrekking tot 
het domein. 

In het te ontwikkelen systeem simuleert de machine zowel een van de gespreks
partners als het domein. De menselijke gebruiker werkt in het gesimuleerde domein, 
dat de applicatie vertegenwoordigt. Dit domein zal de applicatie moeten kunnen 
weergeven in een vorm die aansluit bij de natuurlijke representatie van de gebruiker. 
De gesimuleerde gesprekspartner dient zich te gedragen als een assistent die zoveel 
mogelijk probeert de doelen van de gebruiker te verwezenlijken. We zullen deze 
daarom in het vervolg aanduiden als de 'coöperatieve assistent' of kortweg 'assi
stent' (zie Figuur 2.1). De gebruiker communiceert met de assistent door middel 
van taaluitingen. 
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DOMEIN 

Figuur 2.1: De driehoeksverhouding gebruiker, coöperatieve assistent en domein. 

De betekenis van een taaluiting in een dialoog is echter dikwijls afbankelijk van de 
context waarin de uiting wordt gedaan. Deze context bestaat zowel uit een verbaal 
gedeelte (zoals bij anaforen; "Pak een rood blok. Zet het op een gele kubus.") als 
uit een niet verbaal gedeelte (zoals bij deixis; "Zet die doos hier"). De assistent 
dient beide gevallen juist te kunnen interpreteren. 

Verder moet het systeem in staat zijn op een adequate wijze te reageren op de 
(taal-)handelingen van de gebruiker. Hiervoor is het nodig dat het systeem kan 
redeneren over de kennis en doelen van de gebruiker. Ook dienen de zogenaamde 
functionele aspecten van taal herkend te worden. Er moet ·dus bijvoorbeeld onder
scheid gemaakt kunnen worden tussen een vraag, een opdracht en een correctie. Het 
systeem moet daarom over gedragsregels beschikken die deze functionele informatie 
combineren met de kennis over de gebruiker, zodat op een rationele en coöperatieve 
manier kan worden gereageerd. 

Bij de ontwikkeling van het interface wordt daarom de nadruk gelegd op de 
volgende aspecten: 

• Formele representatie van het context-begrip , zodat bijvoorbeeld definiete ver
wijzingen zoals anafora en deixis behandeld kunnen worden. 

• Flexibele (modale) kennisrepresentatie, zodat o.a. kennis en doelen van de 
gebruiker en het systeem uitdrukbaar zijn . 

• Herkenning van de functionele aspecten in uitingen van de gebruiker. 

• Formalisering van algemene gedragsregels die bovenstaande punten combineren 
om te komen tot adequaat gedrag. 

Om aan de bovengenoemde eisen te kunnen voldoen moeten we voor de kennis
representatie van de coöperatieve assistent over een taal beschikken met een grote 
expressieve kracht. Het formalisme dat hiervoor gebruikt wordt is een vorm van 
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CONSTRUCTIEVE TYPE THEORIE (De Bruijn , 1980; Martin-Löf, 1984; Coquand, 
1985) . Typerend voor deze formalismen is onder andere dat zij een formeel con
text begrip hanteren. 
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3 De opbouw en werking van het systeem 

Het gespreksdomein en de coöperatieve assistent zullen gerepresenteerd worden door 
twee modules die respectievelijk de GENERALIZED DISPLAY PROCESSOR (GDP) en 
WATSON worden genoemd (Figuur 3.1). 2 Het interface tussen WATSON en de GDP 
wordt gevormd door het module DABAS. 

ODP 

WATSON GEBRUIKER 

Text 

Figuur 3.1: De globale architectuur van het systeem. 

3.1 Het gespreksdomein: DE GENERALIZED DISPLAY PROCESSOR 

De GENERALIZED DISPLAY PROCESSOR (GDP) is een systeem dat objecten automa
tisch zichtbaar maakt indien over deze objecten bepaalde ruimtelijke informatie be
kend is. De objecten zijn gedeclareerd binnen een bijbehorende object-georiënteerde 
taal (LOOKS). Alle objecten maken deel uit van bepaalde voorgedefiniëerde klassen 
die de verschillende soorten objecten onderscheiden ten aanzien van onder andere 
uiterlijk en gedrag. De klassen kunnen, naast de ruimtelijke beschrijvingen van de 
objecten, ook zogenaamde methods bevatten. Methods zijn specificaties van het 
gedrag dat elementen uit een bepaalde klasse op verzoek kunnen vertonen. Een sig

natuur van de GDP is een beschrijving (in LOOKS) van de klassen van een gewenst 
domein. Gegeven zo een signatuur, biedt de GDP de volgende diensten aa.n: 

• Creatie van objecten binnen het domein. 

• De aanroep van methods om objecten bepaalde gedragingen te la.ten vertonen. 

• Evaluatie van bepaalde expressies (Inspec) om gegevens over objecten, in het 
bijzonder de waarden van hun attributen {Attval), op te vragen. (Dit houdt 

2De GE~ERALIZED DISPLAY PROCESSOR komt uitvoerig u.n de orde bij project DK 8.7b 'O~
TWIKKELl~Cl VA~ EE~ l~TERACTIEF, U~IVERSEEL A~l:MATIESYSTEE:M'. 
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in dat waarnemingen mogelijk zijn in het domein zonder veranderingen hierin 
aan te brengen.) 

• Een continue grafische weergave van het domein op een display. 

• De mogelijkheid om de aanroep van bepaalde methods direct te koppelen aan 
bepaalde muishandelingen. {Dit laatste is op dit moment echter nog niet 
geïmplementeerd.) 

3.2 De coöperatieve assistent: WATSON 

WATSON krijgt van de gebruiker uitingen binnen en tracht daarop adequaat te rea
geren. Zowel bij het interpreteren van de uiting van de gebruiker als bij het genereren 
van een reactie dient WATSON zoveel mogelijk rekening te houden met de momen
tane situatie. WATSON kan hierbij vooralsnog gebruik maken van drie verschillende 
informatiebronnen: 

• de gemeenschappelijke kennis van de gebruiker en het systeem over het gespreks
domein 

• de privé-kennis van het systeem over het gespreksdomein 

• de GDP waar de actuele informatie over het gespreksdomein is gerepresenteerd 

De twee eerstgenoemde bronnen representeren de zogenaamde cognitieve toestand 
van het systeem.3 De cognitieve toestand is gerepresenteerd als een context in 
Type-theorie. WATSON is onder andere in staat met behulp van de hier aanwezige 
informatie te redeneren. Het onderscheid tussen de privé- en gemeenschappelijke 
kennis is van essentiëel belang bij de correcte interpretatie van definiete en indefiniete 
verwijzingen en bij het genereren van een passend antwoord op een vraag. We gaan 
er verder vanuit dat de gemeenschappelijke kennis altijd een deel is van de privé
kennis. 

De communicatie met het gespreksdomein geschiedt met behulp van het mod
ule DABAS. Dit module voert de nodige transformaties uit, zodat het domein zich 
naar WATSON gedraagt als een database. De logische taal binnen WATSON wordt 
daarbij vertaald naar concrete atomaire inspecties en acties op het gespreksdomein; 
de typering van deze taal komt overeen met de signatuur van het gespreksdomein. 
DABAS kan dus opgevat worden als het interface van de coöperatieve assistent naar 
het gespreksdomein en zorgt ervoor dat de assistent een domein-onafhankelijke com
ponent is van het totale systeem. 

3.2.1 Interpretatie van uitingen 

We gaan er vanuit dat een binnenkomende uiting een tekst is in Type-theorie die 
aangevuld is met pragmatische informatie. Deze pragmatische informatie geeft aan 

3 Het betreft hier slechts een simplificatie van de epistemische modaliteiten die nodig zijn in 
dia.loogmodellering. Zie voor een beschouwing over andere modaliteiten project 8. 7a 'CO:'ITEXTRE

PRESE:'ITATIES VOOR ÜIALOOGVOERI:'IG' . 
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of de genoemde objecten indefiniet of definiet zijn (bijv. 'een blok' vs. 'het blok') 
en wat de functie is van de tekst ('assertie', 'vraag' of 'opdracht'). 

Bij de interpretatie van een uiting van de gebruiker worden nu in eerste instantie 
de in de uiting geïntroduceerde objecten gekoppeld aan entiteiten uit het domein. Bij 
deze koppeling dienen we rekening te houden met het al dan niet definiet zijn van het 
geïntroduceerde object. Definiete verwijzingen dragen in het algemeen de informatie 
dat een object uniek identificeerbaar is en bovendien dat het tot de gemeenschap
pelijke kennis behoort.4 Dit betekent dat in dat geval in een vroeg stadium van 
de analyse bepaald dient te worden welk object bedoeld wordt met de verwijzing. 
Vergelijk hier bijvoorbeeld de zinnen "Verplaats een rood blok" en "Verplaats het 
rode blok". In het eerste geval heeft de gebruiker niet een specifiek rood blok in 
gedachten, ma.ar kan de keuze overgelaten worden aan het systeem zolang het ob
ject maar aan de gegeven eigenschappen voldoet. In het tweede geval dient juist wel 
gezocht te worden na.ar een specifiek rood blok dat al eerder geïntroduceerd is in de 
dialoog en dus gemeenschappelijk bekend is bij de gebruiker en het systeem. 

Nieuwe variabelen die ontsta.an door de introductie van zowel definiete als in
definiete objecten worden gekoppeld aan entiteiten uit het domein. Dit gebeurt door 
het vinden van zogenaamde satisfying assignments die een functie definiëren van de 
variabelen naar de objecten in het domein (Ahn & Kolb, 1990). Zo dient bij 'het 
rode blok' een koppeling tot stand gebracht te worden met een passend object dat 
gemeenschappelijk bekend is. Indien zo een koppeling niet tot stand gebracht kan 
worden (bijvoorbeeld omdat een dergelijk object niet bestaat of niet gemeenschap
pelijk bekend is), wordt dit gemeld door het systeem. Als deze koppeling wel tot 
stand gebracht kan worden, kan bijvoorbeeld later in de dialoog anaforisch verwezen 
worden na.ar het specifieke object (bijv. "Pak het rode blok. Verplaats het naar 
rechts."). 

3.2.2 Generatie van handelingen 

Nadat de juiste koppeling tussen de geïntroduceerde objecten en de entiteiten uit het 
domein tot stand is gebracht dient WATSON een passende reaktie te genereren. Door 
de verkregen betekenis van een uiting te combineren met de functionele informatie 
kan men nieuwe gegevens verkrijgen over doelen en kennis van de gebruiker. We gaan 
er vanuit dat de gebruiker met een opdracht de toestand van het domein wil veran
deren en met een vraag beschikking wil hebben over bepaalde domein-informatie. 
Aangezien het systeem beschouwd wordt als een expert over het domein worden 
asserties van de gebruiker nooit als handelingen opgevat die informatie verschaffen 
over het domein, maar behandeld als (declaratieve) vragen (zie Beun, 1989). 

Hier worden twee soorten reakties door het systeem onderscheiden: 

• domein-handelingen 

• taalhandelingen naar de gebruiker toe 

Domein-handelingen worden gegenereerd na.ar aanleiding van opdrachten van de ge
bruiker. Dit komt neer op het vinden van de bijbehorende method met zijn (in 

4Zie project Dl( 8.5. 'EXPERL\1E:-JTEEL 0:-JDERZOEK 1:-J GEBRUIKER-SYSTEE'.\1 1:-JTERACTIE'. 
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sommige gevallen default-) . argumenten die dan uitgevoerd wordt door de GDP. 
WATSON kan hier echter nog niet over redeneren, omdat een planningcomponent 
ontbreekt. 

Corrigerende taalhandelingen 
Het interpretatie-proces kan alleen succesvol verlopen indien aan bepaalde voorwaar
den is voldaan. Zo dienen bijvoorbeeld de gebruikte woorden gemeenschappelijk 
bekend te zijn en moeten de elementen in de uiting voldoen aan de juiste type
ring. Indien de gebruiker nu bepaalde vooronderstellingen heeft die niet gedeeld 
worden door het syteem is een interpretatie in veel gevallen niet mogelijk en dient 
dit gemeld te worden. We spreken in dat geval van een oorrigerende taalhandeling. 
Linguïstische presupposities (zie bijv. Levinson, 1983) komen nu voor een belang
rijk deel terug als precondities voor het interpretatieproces van de uiting. Zo dient 
bijvoorbeeld bij de uiting "Waarom is het blok rood?" allereerst gezocht te worden 
naar een uniek identificeerbaar blok in de gemeenschappelijke kennis dat bovendien 
rood is, voordat antwoord op de vraag gegeven kan worden. 

Progressieve taalhandelingen 
Indien het interpretatie-proces naar wens verloopt, en dus aan alle precondities is 
voldaan, wordt een zogenaamde progressieve taalhandeling gegenereerd. Dit komt 
er in concreto op neer dat WATSON in principe een vraag kan beantwoorden. 

Bij het geven van een antwoord op een vraag speelt de gemeenschappelijke ken
nis wederom een essentiële rol. Indien eigenschappen van objecten niet gemeen
schappelijk bekend zijn, mogen deze eigenschappen niet worden genoemd om naar 
objecten te verwijzen. De gebruiker zou het betreffende object immers niet kunnen 
herkennen, omdat daarvoor de informatie ontbreekt. Hiermee kan bijvoorbeeld ver
meden worden dat op de vraag "Welk blok is geel?" het antwoord "Het gele blok" 
wordt gegeven. Door juist gebruik te maken van de kennis die gemeenschappelijk 
bekend is, zoals (afhankelijk van de situatie) "Het blok links van het grote blok", 
kunnen precies die woorden worden gekozen die voor de gebruiker het betreffende 
blok desambigueren. 

Anderzijds speelt de gemeenschappelijke kennis juist een belangrijke rol in het 
achterwege laten van overbodige informatie (Grice, 1975). Bij het beantwoorden 
van 'waarom '-vragen kunnen namelijk precies die beweringen worden weggelaten 
die gemeenschappelijk bekend zijn. 
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4 Type-theorie en Communicatie 

We hebben reeds aangegeven dat we voor wat betreft de cognitieve toestand van de 
coöperatieve assistent dienen te beschikken over een taal met een grote expressieve 
kracht. De cognitieve toestand moet gedurende de interactie met de gebruiker 
voortdurend worden onderhouden . Dit is noodzakelijk omdat de gemeenschappe
lijke kennis tussen de assistent en de gebruiker door de uitwisseling van informatie 
voortdurend gewijzigd wordt. 

We zullen hier laten zien dat de cognitieve toestand van de assistent gerepre
senteerd kan worden als een context in Constructieve Type Theorie ( CTT). De 
manier waarop deze contexten kunnen worden uitgebreid correspondeert sterk met 
bijstellingen die plaats kunnen vinden in een cognitieve toestand. De waarheid van 
uitspraken in een CTT-context is daarbij niet gebaseerd op een klassieke notie van 
absolute waarheid, ma.ar op de bewijsbaarheid binnen een bepaalde context. Dit 
betekent onder meer dat partialiteit een inherente eigenschap is van het mecha
nisme. Bovendien hoeft de informatie die gerepresenteerd is in een CTT-context 
niet als kennis (Engels: 'knowledge') beschouwd te worden, ma.ar kan ook dienen 
als representatie voor geloof (Engels: 'belief'). Een context wordt weergegeven door 
een geneste structuur van reeds eerder geïntroduceerde objecten en ideeën. Het bli
jkt dat ook linguïstische contexten hiermee kunnen worden gerepresenteerd (Ahn & 
Kolb, 1989). Zo kan men de zogenaamde Discourse Representatie Structuren van 
Kamp (Kamp, 1981) opvatten als een eerste orde benadering van de contexten uit 
CTT. 

In dit hoofdstuk zullen we verder bespreken wat er gebeurt met de cognitieve 
toestand van de assistent indien deze gespreksdeelnemer is in een dialoog. Hierbij 
wordt er wederom van uitgegaan dat de assistent zowel een context bezit voor de 
eigen kennis over het gespreksdomein, als een context voor de gemeenschappelijke 
kennis. Het zal blijken dat de informatiestromen, zoals die voorkomen bij vragen en 
antwoorden, voortkomen uit een inherente polariteit van de informatie in contexten. 

4.1 Type Theorie 

Types zijn concepten die worden gebruikt om objecten te categoriseren. Deze cate
gorisatie bepaalt hoe objecten gecombineerd mogen worden om nieuwe objecten te 
vormen en wat de types van de nieuwe objecten zullen zijn. Stel nu dat we een agent 
hebben, zoals bijvoorbeeld de coöperatieve assistent, die zich bezighoudt met een 
dergelijke categoriserende aktiviteit. Deze aktiviteit vindt plaats ten opzichte van 
een bepaalde achtergrond waarin de verschillende concepten zijn opgenomen en die 
de objecten bevat die al zijn gecategoriseerd. Voor de agent zijn er twee bronnen 
waaruit objecten kunnen voortkomen: 

• vanuit de buitenwereld ( dit garandeert echter niet dat het object in absolute 
zin bestaat) 

• door het combineren van reeds in de achtergrond bestaande objecten (dit ob
ject bestaat indien alle objecten besta.an waaruit het nieuwe object is gecon
strueerd) 
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Wanneer de agent een nieuw object ontdekt wordt dit gecategoriseerd en toegevoegd 
aan de achtergrond. 

Type-theorie verschaft ons nu het gereedschap voor een formele beschrijving van 
de bovengenoemde aktiviteit. Objecten en types worden weergeven in expressies 
en de categorisatie-relatie wordt weergegeven door de infix-operator ':'. Een con
text wordt nu formeel gedefinieerd als een opeenvolging van expressies die wordt 
uitgebreid zodra een nieuw object wordt ontdekt. Zo een ontdekking wordt gerepre
senteerd door een entry, die in zijn meest simpele vorm bestaat uit een paar object 
: type.5 Types kunnen op gelijksoortige wijze worden geïntroduceerd als inwoners 
van een supertype, gedenoteerd door het symbool'•'· Een opeenvolging van entries 
wordt een segment genoemd. Segmenten corresponderen dikwijls met de inhoud van 
zinnen in een natuurlijke taal. We komen hier later op terug. 

We zullen eerst een en ander illustreren aan de hand van een voorbeeld-context 
die we in de loop van dit hoofdstuk uitbreiden: 

[ pyramide : • , kleur : • , pyr407 : pyramide , pyr308 : pyra.mide , 

k : pyra.mide -+kleur] 

In dit voorbeeld worden eerst de types 'pyramide' en 'kleur' geïntroduceerd, ver
volgens twee specifieke pyramides ('pyr308 ' en 'pyr407') en uiteindelijk een functie 
'k' die een kleur verbindt aan iedere pyramide. De volgorde kan veranderd worden, 
maar het is niet mogelijk een inwoner van een type te introduceren indien het type 
nog onbekend is. 

We zullen voortaan een gewijzigde, meer flexibele notatie hanteren voor functie
types. In plaats van 'k : pyramide -+kleur' schrijven we bijvoorbeeld : 

k(P) : kleur ç [ P : pyramide] 

Een dergelijke notatie kan in feite gelezen worden als een PROLOG-clause indien 
het symbool ç geïnterpreteerd wordt als het symbool ': - '. Hoofdletters dienen 
hierbij te worden geïnterpreteerd als variabelen. 

De objecten in de voorbeeld-context zijn allen afkomstig uit de buitenwereld. 
Het is nu echter ook mogelijk objecten te construeren binnen deze context. Zo kan 
men in de context het volgende afleiden:6 

k(pyr407) : kleur 

Met andere woorden , er bestaat een specifieke instantiatie van het type 'kleur'. De 
context mag nu uitgebreid worden met deze entry. 

4.2 Proposities als types 

Om de hierboven beschreven contexten als cognitieve toestanden te la.ten func
tioneren moet het mogelijk zijn proposities te representeren en over deze proposities 
te kunnen redeneren. Dit kan worden gedaan door een bewijs op te vatten als een 

5 '0 : T' wordt uitgesproken a.ls '0 is een inwoner va.n T'. 
6 We la.ten hier voor de overzichtelijkheid de specifieke a.fleidingsregels a.chterwege. Zie bijvoor

beeld Ahn & Kolb (1990) . 
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mathematisch object, net zoals een getal of een functie. In dat geval breidt de ac
tiviteit van het type-systeem zich uit met het categoriseren van bewijzen. Bewijzen 
kunnen nu gecategoriseerd worden op grond van de proposities die ermee worden be
wezen; een propositie wordt hierbij opgevat als een type dat al zijn bewijzen bevat. 
Dit is mogelijk op grond van het Curry-Howard isomorfisme (Curry & Feys, 1958) 
en heeft als gevolg dat een type-systeem alles kan doen wat met een logica mogelijk 
is. Om een propositie te bewijzen dienen we dus een inwoner te construeren van het 
corresponderende type. Het bijbehorende object is dan een formele representatie van 
het bewijs voor de propositie. Het verifiëren van een bewijs wordt dientengevolge 
gereduceerd tot het verifiëren van een type in een bepaalde context. 

Er moeten dus types bestaan die proposities kunnen weergeven. We kunnen dit 
bereiken door ons voorbeeld uit te breiden met de volgende entry: 

klein(P) : * <= [ P : pyramide] 

Het is belangrijk hierbij op te merken dat deze entry betekent dat er een predikaat 
'klein' bestaat dat van toepassing is op 'pyramide', niet dat er een bewijs bestaat 
dat iedere pyramide klein is. 7 

Stel nu dat we, uitgaande van onze voorbeeld-context, de informatie ontvangen 
dat de pyramide 'pyr308' een kleine pyramide is. We kunnen dit weergeven door 
onze context uit te breiden met een primitief bewijs 'p ': 

p : klein(pyr308) 

Verder voegen we voor het vervolg nog het predikaat 'helder' toe aan de voorbeeld
context. We noemen de resulterende context verder de initiële context: 

[ pyramide : * , kleur: * , pyr407 : pyramide , pyr308 : pyramide 

k(P) : kleur <= [ P : pyramide ], 

klein(P) : * <= [ P : pyramide ] , 

p : klein(pyr308) , 

helder(Q) : * <= ( Q : kleur] 

Contexten worden hier dus gebruikt om cognitieve toestanden weer te geven die 
kunnen groeien indien nieuwe informatie beschikbaar komt. Deze groei kan op drie 
manieren plaatsvinden: 

• door observaties in de buitenwereld 

• door communicatie met andere agenten 

7 Zo een bewijs zou gerepresenteerd moeten worden door de entry: 

q(P) : klein(P) <= [ P : pyramide ] 

die een functie 'q' introduceert die, toegepast op een willekeurig object van het type 'pyramide', 
een bewijsobject 'q(P)' oplevert van het type 'klein'. 
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• door afleiding van nieuwe objecten uit een reeds bestaande context 

Merk op dat in het laatste geval de kennis impliciet reeds aanwezig is in de context 
en door de afleiding slechts expliciet wordt gemaakt. We zullen ons hier verder 
concentreren op de communicatie tussen twee gesprekdeelnemers. 

4.3 Communicatie met behulp van type-theoretische contexten 

Om zinvol te kunnen commuiceren moet een van de gesprekspartners iets weten wat 
de ander niet weet. We gaan er daarom vanuit dat beide deelnemers beschikking 
hebben over privé informatie en informatie die gemeenschappelijk beschikbaar is. De 
gemeenschappelijke context wordt hierbij omvat door de privé-context. 

We nemen nu aan de gemeenschappelijke context de initiële context is en dat de 
privé-context van de assistent de extra assumptie bevat dat: 

"Als een pyramide klein is, dan is zijn kleur helder." 

Deze zin wordt gerepresenteerd door het volgende segment: 

ass(X,Q) : helder(k(X)) ç: [ X : pyramide , Q : klein(X)] 

De privé-context is nu dus de initiële context uitgebreid met deze extra assumptie. 
Communicatie vindt plaats door middel van informatiestromen. Deze stromen 

zijn gerelateerd aan de inherente polariteit van segmenten. Wanneer we namelijk het 
antecedent bekijken van het ç:-symbool zien we dat deze weer bestaat uit een seg
ment. Deze zijn echter va.neen bijzondere soort omdat ze niet de assertie denoteren 
dat een bepaald object bekend is, ma.ar juist vragen om de invulling van bepaalde 
objecten. We noemen deze daarom negatieve segmenten, in tegenstelling tot hun 
duale, informatie-verschaffende tegenhangers die we positieve segmenten zullen noe
men. De polariteit reflecteert het feit dat het antecedent gezien kan worden als de 
input-zijde van een functie en het consequent de output-zijde. 

Vragen en antwoorden 
Vragen corresponderen nu met negatieve segmenten. Om een vraag te beantwoorden 
dient de assistent de volgende aktiviteiten te ondernemen: 

• constructie van objecten in de privé-context die overeenkomen met het ont
vangen negatieve segment 

• substitutie in het negatieve segment 

• terugmelden van resulterende positieve segment 

Stel nu dat we uitgaan van de hierboven beschreven situatie. Indien de assistent nu 
gevraagd wordt: "Is de kleur van de kleine pyramide helder?" 

P : helder(k(pyr308)) 

kan deze afleiden in de privé-context dat 'pyr308' inderdaad helder is. Het antwoord 
is dus: "De kleur van de kleine pyramide is helder." 
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ass(pyr308,p) : helder(k(pyr308)) 

Merk op dat voor de variabele P een concreet object is gesubstitueerd. De identiteit 
van het bewijs in kwestie kan hier echter niet worden gecommuniceerd omdat het niet 
behoort tot de gemeenschappelijke context. Het is dan in de praktijk ook vaak vol
doende mede te delen dat zo een bewijs bestaat. Het antwoord op een ja/nee-vraag 
wordt in het positieve geval gegeven door het parafraseren van de oorspronkelijke 
vraag. Het kortere "Ja" geeft aan dat er een substitutie voor het negatieve seg
ment is gevonden en dat er dus een bewijs bestaat. Indien het antwoord "Nee" zou 
zijn, betekent dit, afhankelijk van pragmatische gedragsregels, dat er geen invulling 
gevonden kan worden ( Closed World Assumption) of dat het corresponderende posi
tieve segment leidt tot de contradictie. 

Bij het beantwoorden van WH-vragen, zoals "Welke pyramide heeft een heldere 
kleur?" 

[ X : pyramide , P : helder(X) ] 

heeft de agent de plicht het relevante deel van de substitutie terug te melden en moet 
dan bijvoorbeeld zeggen: "De kleine pyramide" of "De kleine pyramide is helder" . 
Dit correspondeert met het positieve segment: 

[ pyr308 : pyramide , ass(pyr308,p) : helder(k(pyr308)) ] 

Een laatste voorbeeld betreft de behandeling van 'waarom '-vragen. We nemen bij
voorbeeld de vraag "Waarom is de kleine pyramide helder?". In dit geval is de vrager 
juist geïnteresseerd in de redenen voor het helder zijn van de pyramide en dat is het 
object: 

ass(pyr308,p) 

We gaan er bij het genereren van het antwoord vanuit dat kennis die gemeenschap
pelijk bekend is niet gecommuniceerd hoeft te worden. Omdat nu zowel de kleine 
pyramide als het helder zijn van de kleur van deze pyramide tot de gemeenschappe
lijke kennis behoren, hoeft alleen het bestaan van het object 'ass' gecommuniceerd 
te worden, namelijk "Omdat een kleine pyramide altijd een heldere kleur heeft": 

ass(X,Q) : helder(k(X)) <= [ X : pyramide , Q : klein(X)] 

Merk op dat alhoewel in de talige uitdrukking hier niet het feitelijke bewijsobject 
wordt gecommuniceerd, de vrager wel de informatie krijgt dat zo een object bestaat. 
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5 Deelaspecten en programma-onderdelen 

Voor het verwezenlijken van het hoofddoel van het programma wordt onderzoek 
verricht op een aantal deelaspecten die uitgewerkt zijn in een aantal deelprojecten. 
Binnen het gehele project kunnen we een vijftal aspecten onderscheiden: a. het 
gespreksdomein, b. de cognitieve toestand van de coöperatieve assistent, c. de ge
bruiker, d. de dialoog ene. de database. 

Het gespreksdomein 
In het project ONTWIKKELING VAN EEN INTERACTIEF' UNIVERSEEL ANIMATIE

SYSTEEM (DK 8.7b) wordt onderzoek verricht naar het animatiesysteem dat zorg 
draagt voor de representatie, visualisatie en manipulatie van het gespreksdomein. 
Objecten in het domein kunnen hierbij direct op het scherm zichtbaar gemaakt 
worden en met behulp van muishandelingen door de gebruiker worden gemanip
uleerd . In dit project is met name de object-georiënteerde programmeertaal ontwik
keld (LOOKS) die de communicatie beschrijft tussen de coöperatieve assistent en 
het animatiesysteem. 

De kennistoestand van de coöperatieve assistent 
Zoals eerder aangegeven moet het systeem de door de gebruiker gedane uitingen 
rechtstreeks en incrementeel kunnen opnemen in zijn kennistoestand , zodat omge
gaan kan worden met la.tere referenties naar de inhoud van deze uitingen . De ken
nistoestand van het systeem wordt hierbij opgevat als een context in CTT. In een 
dialoog is het echter dikwijls noodzakelijk te redeneren over de kennistoestand van 
de dialoogpartner. Dit houdt in dat het systeem moet bijhouden wat de gebruiker 
waarschijnlijk wel weet en niet weet, alsmede zijn doelen om een efficiënte interactie 
mogelijk te maken. In het project CONTEXTREPRESENTATIES VOOR DIALOOGVOE

RING (DK 8.7a) wordt gewerkt aan een uitbreiding van CTT die het mogelijk maakt 
het systeem te laten redeneren over de kennis van zijn gesprekspartner. In het 
project CONSTRUCTIEVE MODELTHEORIE VOOR DIALOOGVOERING (DK 8.1) wordt 
gewerkt aan de modeltheoretische pendant voor kennisopbouw en zorgt hiermee voor 
de theoretische ondersteuning van het vorige project. 

De gebruiker 
Het zal duidelijk zijn dat een natuurlijke interactie tussen systeem en gebruiker on
mogelijk is indien geen aandacht wordt geschonken aan de communicatieve vaardighe
den van de gebruiker. In het project EXPERIMENTEEL ONDERZOEK IN GEBRUIKER

SYSTEEM INTERACTIE (DK 8.5) wordt oinnen een experimenteel kader de informatie
overdracht in de eerder beschreven samenwerkingssituatie bestudeerd . Omdat de 
aandacht binnen het DenK-project in belangrijke mate gericht is op de combinatie 
van talige en grafische interactie, wordt in dit project onder andere gelet op het 
gebruik van deictische elementen in de dialoog. 

De dialoog 
Afhankelijk van de context en de gedane (talige) handelingen van de gebruiker moet 
de assistent op adequate wijze kunnen reageren. Dit betekent dat deze zich rationeel 
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en coöperatief zal moeten gedragen. Zo zal bijvoorbeeld een vraag of een instructie , 
indien mogelijk, respectievelijk beantwoord of uitgevoerd moeten worden . In het 
project DIALOOGSTRUCTtJUR IN COÖPERATIEVE OMGEVINGEN (DK 8.6) is onder
zoek verricht naar de pragmatische structuurverschijnselen in dialogen en naar de 
gedragsregels die in het systeem opgenomen dienen te worden om de assistent te 
laten reageren als een coöperatieve gesprekspartner. 

De database 
De in het systeem aanwezige kennis over het gespreksdomein zal voor een groot 
deel opgeslagen zijn in een database. In het project UNIFICATIE VAN MODEL

THEORETISCHE EN RELATIONELE TECHNIEKEN VOOR SPECIFICATIE VAN KENNIS

BANKEN (DK 8.2) worden nieuwe technieken ontwikkeld voor het verkrijgen en repre
senteren van deze kennis. Door hierbij gebruik te maken van hogere-orde represen
taties kan een strikte scheiding gemaakt worden tussen het niveau van representatie 
en datgene wat gerepresenteerd wordt. De werkbaarheid van de technieken wordt 
uitgetest op een analyse van het DenK gespreksdomein. 

17 



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

uitvoerder: Ir. E.A.J. Peeters 
looptijd: september 1990 - september 1994 

5.1.1 Doelstelling 

De doelstelling van dit projekt is de ontwikkeling van een systeem waarmee het 
gespreksdomein gerepresenteerd, gevisualiseerd en (grafisch) gemanipuleerd kan wor
den. 

Aangezien het gespreksdomein geen statisch geheel is, maar evolueert gedurende 
een dialoog, moet het systeem in staat zijn een dergelijke ontwikkeling van het 
gespreksdomein te visualiseren. Een systeem dat in staat is zo'n reeks van veran
derende plaatjes te tonen wordt in de literatuur een animatiesysteem genoemd . 

Omdat het onderzoek in het DenK-project zich niet richt op een specifiek gespreks
domein dient het animatiesysteem in staat te zijn ieder mogelijk gespreksdomein te 
visualiseren: het dient universeel te zijn. 

Als door bepaalde acties in de dialoog het gespreksdomein verandert dient het 
animatiesysteem dit aangepaste gespreksdomein te visualiseren . Aangezien vooraf 
niet alle dialoog-acties bekend zijn , dient het animatiesysteem de gebruiker de mo
gelijkheid te bieden om een animatie aan te passen tijdens het vertonen van die 
animatie. Een animatiesysteem da.t deze mogelijkheid heeft wordt interactief ge
noemd. 

5.1.2 Achtergrond 

Animatie is gebaseerd op het feit da.teen serie plaatjes die snel achter elkaar getoond 
worden door het menselijk oog a.ls een continue beweging wordt waargenomen . Dit 
principe is reeds meer dan 150 ja.a.r bekend, maar pas na de ontdekking van de film 
aan het einde van de vorige eeuw kwam de animatie-industrie van de grond ( zie bijv. 
Vince, 1992). 

Het vervaardigen van een animatie-film is zeer arbeidsintensief: voor een film van 
20 minuten zijn er bij een snelheid van 25 plaatjes/seconde maar liefst 30.000 plaatjes 
vereist. Om de produktietijd van a.nimatie-films te verkorten werd de techniek van 
celanimatie ontwikkeld: van de hoofdpersonen worden diverse plaatjes gemaakt op 
doorzichtige vellen ( de zgn. cellen) die vervolgens over verschillende achtergronden 
gelegd worden . 

De animator moet dan echter nog steeds een behoorlijk aantal cellen tekenen, 
waarbij de meeste cellen van een bepaald personage slechts in detail van elkaar 
verschillen. Om deze taak te verlichten werd key-frame animatie ingevoerd: de 
animator maakt slechts de belangrijke cellen van een animatie ( de zgn . key-frames) 
en een aantal assistenten maakt ·de tussenliggende cellen (het zgn. inbetweening). 

De combinatie van celanimatie en key-framing (met menselijke inbetweening) is 
tot ver in de jaren zestig gebruikt . In die tijd kwamen echter de eerste computers 
beschikbaar die voorzien waren van voldoende grafische hardware om de animator te 
ondersteunen. In eerste instantie werden de computers gebruikt voor het uitvoeren 
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van de inbetweening, de animator hoefde alleen de key-frames in de computer in te 
voeren. 

Door de complexiteit van fysische gedragingen is key-framing echter ontoereikend 
voor het maken van animaties die een zekere mate van realisme dienen te vertonen. 
Bovendien heeft key-framing als nadeel dat de animatie van begin tot eind gespeci
ficeerd moet worden; een toeschouwer kan dus geen invloed uitoefenen op het verloop 
van een animatie: key-framing ondersteunt dus geen interactieve animatie. 

In de jaren 80 werden er nieuwe methoden ontwikkeld om animaties te speci
ficeren, deze methoden worden samengebracht onder de benaming algoritmische 
animatie (John, 1989). Het gemeenschappelijke kenmerk van deze methoden is dat 
de bewegingen van de voorwerpen in de animatie beschreven worden d.m.v. algo
ritmen. Deze methoden stellen de animator in staat om op redelijk abstracte wijze 
een animatie te specificeren. Enkele voorbeelden van dergelijke methoden: 

• kinematica: posities, snelheden en versnellingen worden berekend als een func
tie van de tijd 

• dynamica: posities, snelheden en versnellingen worden berekend aan de hand 
van krachten en massa's 

• constraints: posities, snelheden en versnellingen worden berekend als een op
lossing van een stelsel vergelijkingen (de zgn. constraints) 

In de literatuur zijn in de afgelopen jaren al vele animatie-systemen gepresenteerd 
die gebaseerd zijn op een van bovenstaande methoden of op combinaties daarvan, 
bijv. AVENUE (Doi, Aono & Uno, 1988), Clockworks (Breen et al., 1987), Kaya 
(Wilhelms et al., 1988) en Miranim (Magnenat-Thalmann & Thalmann, 1989). Deze 
systemen zijn vaak ontwikkeld om een bepaald aspect van animatie-specificaties 
te demonsteren, zo gebruikt Kaya bijv. dynamische simulaties om bewegingen te 
modelleren, en zijn derhalve meestal niet universeel toepasbaar. Daarnaast onder
steunen de meeste systemen slechts een beperkte mate van interactie: vaak kunnen 
slechts enkele aspecten van een animatie, zoals bijv. de snelheid, interactief bestuurd 
worden, maar is het niet mogelijk om tijdens de animatie nog belangrijke wijzigingen 
uit te voeren. 

5.1.3 Uitwerking 

De animatie-systemen zoals ze in de literatuur gepresenteerd worden hebben als 
nadeel dat ze in het algemeen niet gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen 
van universele, interactieve animaties. Door het universele karakter van DenK en 
het feit dat het gespreksdomein verandert ten gevolge van dialoog-acties met de 
gebruiker is het dus niet mogelijk een bestaand animatie-systeem te gebruiken voor 
de visualisatie van het gespreksdomein. Een belangrijk onderdeel in project 8. 7b 
is derhalve de ontwikkeling van een animatie-systeem dat wel geschikt is voor deze 
taak. 

Dit nieuwe systeem is gebaseerd op Van Overveld (1991) waarin opgemerkt wordt 
dat uitbreiding van applicaties met animatie-aspecten, waarbij applicaties zelf voor 
het vertonen van de animatie zorgen, aanleiding geeft tot enkele problemen: 
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• De programmeur van een applicatie moet er rekening mee houden dat de ap
plicatie tijdig onderbroken wordt om een nieuw plaatje te berekenen en af te 
beelden op het scherm. 

• De snelheid van een applicatie zal negatief beïnvloed worden door het feit dat 
de CPU zich zowel bezig zal moeten houden met de applicatie alsook met het 
berekenen van de - vaak dure - bewegingsberekingen. 

Vervolgens wordt opgemerkt dat deze problemen lijken op de problemen die optraden 
toen de eerste computers uitgerust werden met grafische schermen die de eigenschap 
hebben dat de scherminhoud snel uitdooft. Om dit uitdoofproces te voorkomen moet 
er tijdig voor gezorgd worden dat de scherminhoud weer opnieuw getekend wordt 
(het zgn. verversen van het scherm). Om te voorkomen dat programma's zelf voor 
deze verversing zouden moeten zorgen - met als gevolg ingewikkelde programma's 
en trage uitvoer omdat een groot gedeelte van de executie-tijd besteed zou moeten 
worden aan de verversing - werd een nieuwe architectuur ontwikkeld waarbij een 
speciale display processor zich uitsluitend bezig houdt met het verversingsproces. 

Op grond van de positieve ervaringen met een display processor wordt in Van 
Overveld {1991) de aanbeveling gedaan om dezelfde techniek te gebruiken om een 
scheiding aan te brengen tussen applicatie en diens anima.tie-aspecten, waarbij de 
animatie uitgevoerd wordt door een speciale processor. Aangezien het concept van 
een display processor in deze aanpak gegeneraliseerd wordt naar een display pro
cessor voor bewegende plaatjes wordt de term generalized display processor (GDP) 
geïntroduceerd . 

In de eerste twee ja.ren (september 1990 t/m 1992) van project 8.7b is het con
cept van zo'n generalized display processor nader uitgewerkt en is er een (software) 
implementatie gerealiseerd. Tevens is er een taal, LOOKS, ontwikkeld waarmee een 
applicatie de GDP kan aansturen. Deze onderwerpen worden in 5.1.3 respectievelijk 
5.1.3 nader toegelicht. Tenslotte worden in 5.1.3 enkele uitbreidingen van de GDP 
besproken die nodig zijn voordat de GDP ingezet kan worden als een universeel, 
interactief animatiesysteem voor het creëren van realistische animaties. 

Generalized Display Processor 

Zoals in de vorige pa.ra.graaf werd uitgelegd berekent de GDP animaties van een 
applicatie en toont deze animatie tevens op het scherm. Er kunnen drie deeltaken 
van de GDP onderscheiden worden: 

• (asynchroon) communiceren met de applicatie 

• berekenen van bewegingen 

• tekenen van plaatjes 

De GDP is zodanig ontworpen dat deze taken uitgevoerd worden door drie afzon
derlijke deelprocessen: interface manager, animator en renderer. Alle andere taken -
zoals communicatie met externe devices - worden uitgevoerd door externe processen 
(d.w.z. buiten de GDP) die we aan het einde van deze paragraaf zullen bespreken . 
Ten behoeve van de registratie van de gegevens die benodigd zijn voor de interface 
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manager, de animator en de renderer is een symboltable ontwikkeld (Van Belkum, 
1991 en Perquin, 1992). Figuur 5.1 bevat een grafische weergave van de interne 
opbouw van de GDP en de relatie van de GDP met externe processen. 

Generalized Display Processor 

------ Look 
Applicatie 

Interface 

---- Manager ------
Window manager 

Symboltable 

Animator 

muis toetsen bord 

Renderer 

process
coupling 

3-D 
informatie 

Figuur 5.1: Structuur van de GDP 

Scherm 

sensor 

relais 

In het vervolg van deze paragraaf worden de belangrijkste kenmerken besproken 
van de drie deelprocessen van de GDP. 

Interface Manager 

• De Interface Manager verzorgt de communicatie van de GDP met een appli
catie. Er wordt onder andere gecontroleerd of de informatie die van een ap
plicatie ontvangen wordt syntactisch correct is (LOOKS, de taal waarin deze 
informatie verstuurd dient te worden, is onderwerp van de volgende paragraaf). 

• Aangezien de GDP een interactief animatiesysteem is, analyseert de Interface 
Manager de aangeboden informatie zo snel mogelijk, en stuurt deze vervolgens 
door naar de animator. Dit zorgt ervoor dat een applicatie nieuwe informatie 
naar de GDP kan sturen , terwijl de GDP reeds bezig is met het berekenen en 
vertonen van een animatie; de applicatie kan een animatie dus beïnvloeden. 

• Indien een opdracht van een applicatie ten gevolg heeft dat de GDP informatie 
naar de applicatie moet terugsturen is het de taak van de Interface Manager 
om deze communicatie te verzorgen ( de taal waarin deze informatie verstuurd 
dient te worden zal gespecificeerd moeten worden door de applicatie). 

Animator 

• Om bewegende beelden te verkrijgen, dienen attributen (zoals bijvoorbeeld 
positie en snelheid) van de voorwerpen in de animatie veranderd te worden. 
Dit kan op twee verschillende manieren : 
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1. De veranderingen van de attributen worden gedurende een animatie voor
geschreven door de applicatie. 

2. Voorwerpen kunnen een autonoom gedrag vertonen, waardoor de veran
deringen van attributen plaats vinden zonder dat de applicatie met de 
GDP hoeft te communiceren. 

In het algemeen zal een combinatie van beiden gebruikt worden. 

• Om de specificatie van autonoom bewegende voorwerpen te vereenvoudigen 
ondersteunt de GDP een vorm van concurrency. Dit geeft aan dat een aantal 
berekeningen uitgevoerd dient te worden en dat de volgorde waarin dat gebeurt 
niet belangrijk is ( en dus ook niet gespecificeerd hoeft te worden). 

• Om relaties tussen objecten te specificeren zullen in de GDP constraints wor
den ondersteund (Van Overveld & Van Loon, 1992). Constra.ints zijn relaties 
die door het systeem zelf in stand worden gehouden d.m.v. een 'repareer
mechanisme'. Dit mechanisme draagt bij aan het autonome bewegingsgedrag 
van objecten. 
Een klasse van scharnier-constra.ints (bijv. om te specificeren dat voorwerpen 
met elkaar verbonden zijn d.m.v. een draaischarnier) is reeds ontwikkeld voor 
de GDP (Kersic & Ooms , 1992). 

Een eerste implementatie van de animator is beschreven in (Smeets, 1992) en is 
gebaseerd op een voorlopige versie van de semantiekbeschrijving van de besturings
taal van de GDP (Peeters, 1993). 

Renderer 
Het is de taak van de renderer om de plaatjes die berekend zijn door de animator af 
te beelden op een beeldscherm. Aangezien de kwaliteit van een animatie - in termen 
van visueel realisme en snelheid - zeer sterk afhangt van de gebruikte hardware, 
maken we gebruik van state-of-the-art hardware8 • 

Tenslotte worden nog enkele taken besproken die uitgevoerd worden door externe 
processen: 

• Communicatie met de gebruiker 
Deze communicatie wordt afgehandeld door een (bestaande) window manager. 
Deze zorgt er tevens voor dat invoer van de gebruiker wordt doorgestuurd 
naar hetzij de applicatie hetzij de GDP. Zo kan de muis bijvoorbeeld gebruikt 
worden om opties te selecteren in een applicatie, maar hij kan tevens gebruikt 
worden om (grafische) objecten iri de GDP te manipuleren. 

• Modelleren 
Een 3D-modelleerpakket wordt gebruikt om de objecten te ontwerpen die ge
animeerd dienen te worden in de GDP. In zo'n pakket kunnen bijvoorbeeld 
de geometrie ( de verzameling punten), de topologie ( de verzameling lijnen, 
vlakken, splines, etc.) en de structuur van objecten gespecificeerd worden. 
In de eerste versie van de GDP zal het invoerformaat van PER ondersteund 

8 Een Eva.ns&Sutherla.nd grafische a.ccelera.tor Freedom 3100 
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worden (PER is een modelleerpakket dat momenteel ontwikkeld wordt aan de 
TUE). 
Uiteraard staat het de gebruiker vrij om dergelijke informatie ook aan te bieden 
in de vorm van een LOOKS-fragment. Dit zal echter met name voor complexe 
objecten een zeer bewerkelijk proces zijn. 

• Process-coupling 
Indien de GDP gebruikt gaat worden om externe processen te visualiseren 
( en eventueel ook te besturen) dient de GDP in staat te zijn met dergelijke 
processen te communiceren . Hiertoe wordt de GDP uitgerust met een extern 
process-coupling device. Zo'n device kan bijvoorbeeld gebruikt worden om 
sensors uit te lezen en om kleppen en relais te besturen. 

LOOKS 

Uiteraard moet een applicatie aan de GDP de benodigde gegevens verstrekken over 
de animatie die de GDP moet vertonen. Voor deze communicatie tussen applicatie 
en GDP is de besturingstaal LOOKS (Language for Object-Oriented Kinematic 
Specifications) ontwikkeld . 

Voor de besturingstaal hebben we de volgende eisen opgesteld: 

1. De taal dient universeel te zijn om een zo groot mogelijk aantal applicaties te 
kunnen ondersteunen. 

2. De taaldefinitie dient eenvoudig en compact te zijn, waardoor nieuwe gebrui
kers de taal snel beheersen. 

3. De taal dient krachtig te zijn, d .w.z. de meeste wensen van de gebruikers 
moeten in de taal uitdrukbaar zijn (liefst zo eenvoudig en compact mogelijk) . 

4. De taal dient eenvoudig uitbreidbaar te zijn. Zo moet bijv. het toevoegen van 
nieuwe constructies (zoals constraints) weinig moeite kosten en bij voorkeur 
geen gevolgen hebben voor de taaldefinitie. 

5. De taaldefinitie dient de interactieve werking van de GDP te ondersteunen. 

6. De taal dient concurrency te ondersteunen om het de gebruiker zo eenvoudig 
mogelijk te maken om het autonome gedrag van verschillende voorwerpen te 
beschrijven. De gebruiker moet echter wel de mogelijkheid hebben om aan te 
geven wanneer plaatjes getekend dienen te worden: de concurrency dient dus 
gesynchroniseerd te worden. 

De besturingstaal dient bij voorkeur object-geörienteerd te zijn, omdat de be
schrijving van computer-animaties zich daartoe uitstekend leent (Reynolds, 1982 en 
Breen et al., 1987). 

Het belangrijkste kenmerk van een object-geörienteerde taal is de combinatie van 
gegevens ( die worden gerepresenteeerd in attributen) en functies ( de zgn. methods) 
men gegevens kan opvragen of veranderen (het verzoek aan een object om een van 
diens methods uit te voeren wordt ook wel message genoemd). Een dergelijke combi
natie staat bekend als een object. Om het ontwikkelen van compacte programma's te 
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bevorderen ondersteunt LOOI,S o.a. classes (beschrijvingen van collecties identieke 
objecten), multiple en repea.ted inheritance (beschrijving van een class als uitbreiding 
van een combinatie van bestaande classes) en genericity (beschrijving van classes die 
slechts in typering van attributen en/of methods van elkaar verschillen) (voor een 
beschrijving van deze concepten wordt verwezen naar Cox (1987). 

Bij de ontwikkeling van LOOKS hebben we gekozen om zelf een nieuwe taal 
te definiëren ( een voorlopige beschrijving van Looks sta.at in Peeters ( 1992 ), de 
definitieve beschrijving van syntax en semantiek verschijnt in Peeters (1993)). Het 
alternatief - modificatie van een bestaan de object-geörienteerde taal zoals bijv. C + + 
(Stroustrup, 1991), Eiffel (Meyer, 1992) of Smalltalk (Goldberg, 1983) - enkele pro
blemen oplevert. Allereerst is er geen enkele taal gevonden die eenvoudig te modifi
ceren is zodanig dat aan bovenstaande eisen voldaan wordt (bijv. voor C++ zijn de 
eisen 2, 5 en 6 moeilijk te verwezenlijken). Gesteld dat je echter wel zo'n taal gevon
den zou hebben dan treedt het probleëm op dat je de interpreter/compiler voor die 
taal eveneens aan moet passen; een gevolg hiervan is dat de werking van de GDP 
dan sterk afhankelijk is van de huidige implementatie van die interpreter/compiler 
en dat kan problemen opleveren bij eventuele nieuwe releases. 

Uitbreidingen 

Op dit moment is er een prototype ontwikkeld van de GDP waarmee het mogelijk is 
animaties te maken van voorwerpen die beschreven worden m.b .v. draadmodellen 
(3-D voorwerpen bestaande uit lijnen). Voordat er echter sprake kan zijn van een 
animatie-systeem waarmee realistische anima.ties gemaakt kunnen worden zullen de 
volgende zaken aan de GDP moeten worden toegevoegd: 

• Niet-doordringbare objecten 
In de huidige versie van de GDP kunnen voorwerpen door elkaar heen be
wegen. Voor applicaties waarin niet-doordringbare voorwerpen voorkomen is 
deze situatie uiteraard ongewenst. Dergelijke applicaties zouden zeer gebaat 
zijn bij een GDP die zulke massieve voorwerpen wel (standaard) ondersteunt. 
In de literatuur zijn er reeds verschillende methoden besproken waarmee bots
ingsdetectie en -response bepaald kunnen worden, doch deze aanpakken zijn 
computationeel zeer duur en kunnen derhalve niet in een interactief anima
tiesysteem gebruikt worden. Het vergt daarom na.der onderzoek naar nieuwe 
datastructuren en algoritmen om botsingsdetectie en -response ook uit te kun
nen voeren in een interactief animatiesysteem. 

• Een grafische user-interface voor de GDP 
De huidige versie van de GDP kan alleen bestuurd worden d.m.v. de taal 
Looks. Voor directe manipulatie van het gespreksdomein is het echter noodza
kelijk dat de GDP wordt uitgebreid met een grafische user-interface. 

• Virtuele camera's met een instelbaar visueel realisme 
In de huidige versie versie kunnen alleen draadmodellen geanimeerd worden. 
Voor realistische animaties is het echter noodzakelijk dat de gebruiker de 
beschikking heeft over: (gekromde) oppervlakken, meerdere camera's, meerdere 
lichtbronnen (incl. schaduwwerping) en kleur. 
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5.1.4 Conclusies 

Vergeleken met het originele project-voorstel (Programma-beschrijving 1989-199ï, 
1989) blijkt dat niet alleen een grafische specificatie-taal ontwikkeld dient te worden, 
maar dat het anima.tie-systeem ook een gedeelte van het gespreksdomein dient te 
representeren. Met name de geometrische informatie wordt in het huidige ontwerp 
in de GDP gerepresenteerd. 

Tijdens de ontwikkeling van de specificatie-taal voor het animatie-systeem bleek 
dat de universele structuur van het DenK-project er de oorzaak van was dat deze 
taal in feite een universele programmeertaal diende te zijn. Voor deze taal zijn een 
aantal eisen opgesteld (zie 5.1.3) en er is een taaldefinitie gemaakt die aan deze eisen 
voldoet: LOOKS. 

Tevens is er een prototype van een animatiesysteem ontwikkeld (bestaande uit 
een interface manager, een animator en een renderer) dat bestuurd kan worden 
m.b.v. de taal LOOKS. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat de belangrijkste onderzoekspunten uit de project
aanvraag (zoals de ontwikkeling van een specificatie-taal en een bijbehorende inter
preter) reeds zijn opgelost en dat de resterende tijd gebruikt wordt om onderzoek te 
verrichten naar botsingsdetectie en -response in een interactief animatiesysteem. 

5.1.5 Planning 

De uitvoering van project 8.7b heeft de volgende tijdsindeling: 

1991-1992 : ontwikkeling van een interactief animatiesysteem 
1993 : onderzoek van botsingsdetectie in een interactief animatiesysteem 
1994 : schrijven van een proefschrift 

IJs en weder dienende kan de promotie dan eind 1994 plaatsvinden. 
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5.2 Contextrepresentaties voor dialoogvoering (DK 8.7a) 

uitvoerder: Drs. T. Borghuis 
looptijd: januari 1990 - januari 1994 

5.2.1 Doelstelling 

Het doel van project 8. 7a is het construeren van een formeel model voor context
representaties in informatiedialogen. Uitgangspunt hierbij is dat de ontwikkeling 
van de cognitieve toestand van een dialoogdeelnemer tijdens een informatiedialoog 
kan worden opgevat als de opbouw van een context in Constructieve Type Theorie 
(CTT). 

5.2.2 Achtergrond 

De achtergrond voor het werk in dit project bestaat uit twee formalismen, CTT en 
epistemische logica. 

Contexten als cognitieve toestanden (CTT) 

Het uitgangspunt dat typentheoretische contexten in principe geschikt zijn om de 
(groeiende) cognitieve toestand van deelnemers aan een informatiedialoog weer te 
geven is gestoeld op de resultaten van het Automath-project9 • Daarin is aangetoond 
dat het ontstaan en groeien van wiskundige kennis geformaliseerd kan worden met 
behulp van typentheoretische contexten. In Ahn & Kolb (1989) is aangetoond dat 
dit ook geldt voor de opbouw van een logische representatie van een tekst in natuur
lijke taal. De eigenschappen van CTT-contexten (gestructureerde verzamelingen 
typentheoretische formules) maken de contexten ook in principe geschikt voor het 
representeren van cognitieve toestanden: CTT-contexten zijn van huis uit partieel; 
daardoor kan onvolledige informatie worden weergegeven, en bovendien zijn ze dy
namisch in de zin dat nieuwe informatie geïnterpreteerd wordt tegen de achtergrond 
van de tot op dat moment beschikbare informatie. 

De taal van CTT betaat uit zogeheten 'uitspraken' van de algemene vorm M : o, 
die uitdrukken dat 'term M van type o is'. CTT-contexten bestaan uit reeksen van 
zulke uitspraken, waarbij elke uitspraak (wat betreft term of type) mag afhangen van 
de voorafgaande. Uitspraken en contexten kunnen gebruikt worden voor het repre
senteren van cognitieve toestanden middels de 'propositions-as-types'-interpretatie: 
in een uitspraak wordt de informatie van de agent gerepresenteerd door het type, 
en het 'bewijs' dat de agent voor deze informatie heeft door de term. Tijdens de 
voortgang van de dialoog kunnen nieuwe uitspraken simpelweg toegevoegd worden 
aan de huidige context: op die manier kan de ontwikkeling van de cognitieve toe
stand van een agent gerepresenteerd worden door de sequentiële constructie van een 
CTT-context. 

Bovendien kan in CTT ook het redeneren van een agent over de in de context 
gerepresenteerde informatie worden weergegeven, omdat er onder de propositions-as
types-interpretatie een directe relatie is tussen de bewijsbaarheid van een propositie 

9 Zie De Bruijn (1980). 
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in de logica en het bestaan van een term (bewijsobject) in CTT: als een propositie 
een bewijs heeft bestaat er een term van het corresponderende type. Of zo'n term 
wel of niet bestaat moet beslist worden in relatie tot de context, er moet worden 
aangetoond dat een uitspraak van dat type 'afleidbaar' is in de gegeven context. Dat 
is het geval als die uitspraak of al in die context zat, of afgeleid is met behulp van 
de regels van CTT uit uitspraken die al afleidbaar waren uit de context. 

Op deze basis kan een formeel model voor informatiedialogen worden opgezet 
door de cognitieve toestanden van de deelnemers te representeren als CTT-contexten 
waartussen elementen kunnen worden uitgewisseld. 

Epistemische logica 

Een vorm van redeneren die van groot belang is vanuit het gezichtspunt van het 
formaliseren van informatiedialogen is. het redeneren over kennis. Daarmee wordt 
niet alleen gedoeld op het redeneren over eigen kennis, maar ook over die van de 
dialoogpartner. Men wil bijvoorbeeld kunnen uitdrukken dat het niet zinvol is om je 
dialoogpartner iets te vertellen wat hij al weet, of om hem een vraag stellen waarvan 
je weet dat hij hem niet kan beantwoorden. 

Het formaliseren van redeneren over kennis is het werkterrein van de 'epistemi
sche logica'. In deze tak van de logica wordt kennis gekenmerkt door een 'kennisope
rator' toe te voegen aan de logische taal. Deze operator definieert kennis in termen 
van de 'epistemische alternatieven' van de degene die redeneert, of anders gezegd: 
op grond van de 'beschrijvingen van de wereld' die hij nog voor mogelijk houdt op 
basis van zijn informatie. Iemand 'weet dat o' (Ko, voor een of ander propositie o) 
als o het geval is in al zijn epistemische alternatieven ('in alle mogelijke werelden ')10• 

Met behulp van deze operator kunnen principes (axioma's) voor het redeneren 
over kennis uitgedrukt worden in de formele taal: 

1 J( ( o -+ /3) -+ (1{ o -+ ]( /3) 

2 Ko-. o 

3 Ko-+ J{J(o 

Het eerste principe drukt uit dat een agent /3 weet (K /3) als hij weet dat ' als o dan 
/3' (K(o-+ /3)) en weet dat 'o' (Ko). Algemener geformuleerd wil dit zeggen dat een 
agent de logische consequenties van zijn kennis kent. Dit axioma karakteriseert het 
basissysteem van epistemische logica. Sterkere systemen kunnen verkregen worden 
door het toevoegen van axioma's zoals de principes 2 en 3. Principe 2 drukt de 
'feitelijkheid van kennis' uit: als je weet dato dan is o ook het geval, terwijl principe 
3 'positieve introspectie' formaliseert: als je iets weet ( ]{ o ), dan weet je ook dat je 
dat weet ( ]{ l{ o). 

5.2.3 Uitwerking 

Om het redeneren over kennis te realiseren in typentheorie, moet CTT worden uitge
breid. Vanuit het gezichtspunt van de epistemische logica kent CTT twee belangrijke 

10Zie bijv . Hughes & Creswell (1972). 
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beperkingen: l. in een CTT-context wordt over alle gerepresenteerde informatie op 
dezelfde manier geredeneerd, de regels maken geen onderscheid tussen soorten in
formatie (bijv. 'kennis' versus 'overtuiging') 2. er zijn alleen deductieve regels voor 
het redeneren in contexten, niet voor het redeneren over contexten, waardoor het 
in CTT niet mogelijk is om het redeneren over de cognitieve (toestand) van andere 
deelnemers aan de dialoog weer te geven. 

Het principe 

Om het principe van het modaal redeneren in typentheoretisch contexten op een 
overzichtelijke manier uit te kunnen leggen, maken we gebruik van een grafische no
tatie door contexten weer te geven als rechthoeken, waarin de in die context afleid
bare uitspraken geschreven staan. De volgende context representeert een cognitieve 
toestand van een agent (dialoogdeelnemer): 

V: s t : K(P - Q) u: K p 

Deze context bevat drie uitspraken waarvan de typen de proposities 'S', 'K P', en 
'K(P ---. Q)' representeren. Het 'bewijsmateriaal' dat de agent heeft voor deze 
proposities wordt gerepresenteerd door de corresponderende termen (respectievelijk 
v, u en t). Als de agent wil redeneren over de beschikbare informatie die kennis is, 
kan hij deze selecteren door een nieuwe context te beginnen. In deze nieuwe context 
mogen alleen uitspraken uit de oorspronkelijke context 'geïmporteerd' worden die 
kennis representeren. Deze uitspraken zijn te herkennen aan de algemene vorm van 
hun type: K /3 (met /3 een willekeurig type). Het type van de uitspraak v: Sis niet 
van deze vorm, v: S komt dus niet voor 'import' in aanmerking (v: S representeert 
een, nu niet nader te specificeren, ander soort informatie dan kennis): 

v:S t:K(P---.Q) u:J{P 

K 
kt : (P---. Q) ku: P 

Deze nieuwe context wordt een 'subcontext' genoemd ( de oorspronkelijke context 
heet nu de 'hoofdcontext'). In de terminologie van epistemische logica komt de 
subcontext overeen met een willekeurig epistemisch alternatief van de cognitieve 
toestand (hoofdcontext) van de agent: de dingen die de agent weet (1( Pen K(P---. 
Q)) in de hoofdcontext, zijn ook het geval (P en P ---. Q) in de subcontext. Door 
het beginnen van een subcontext en het importeren van uitspraken verandert een 
agent zijn gezichtspunt van de huidige cognitieve toestand naar een (willekeurig) 
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epistemisch alternatief van die cognitieve toestand. 
De regels voor het redeneren met uitspraken in een subcontext zijn het zelfde 

als die in een gewone CTT-context. Daardoor kan de agent in de subcontext zijn 
'bewijsmateriaal' voor P (kt) en dat voor P-+ Q (ku) combineren tot een nieuwe 
term ( kt( ku)) van type Q: 

V: s t: K(P-+ Q) u: J( p 
]( 

kt: (P-+ Q) ku: P 

kt(ku): Q· 

Nu heeft de agent in de subcontext de conclusie Q bereikt. Aangezien de sub
context overeenkomt met een willekeurig epistemisch alternatief ( er is geen enkele 
specifieke aaname over de inhoud van de subcontext gemaakt), betekent dit dat Q 
afleidbaar is in alle epistemische alternatieven van de agent . Met andere woorden 
hij kan de conclusie 'exporteren' naar de hoofdcontext, door aan zijn oorspronkelijke 
cognitieve toestand toe te voegen dat hij weet dat Q: 

V: s t : K(P-+ Q) u: J( p 
J{ 

kt: (P-+ Q) ku: P 

kt(ku): Q 

k(kt(ku)) : J{Q 

Na het exporteren van de conclusie kan de subcontext verwijderd worden, de 
agent is teruggekeerd naar zijn cognitieve toestand die uitgebreid is met kennis van 
Q: 

v: S t: J((P-+ Q) u: J{ P k(kt(ku)): KQ 

Door import en export veranderen niet alleen de types van de uitspraken, maar 
ook de termen. Dit maakt deel uit van de 'propositions-as-types'-interpretatie van 
epistemische logica in typentheo_rie. De termen representeren het bewijs van hun 
type, en daarom moet bij import en: export bewijzen van proposities in 'kennisvorm' 
in de hoofdcontext worden omgezet naar bewijzen van die proposities in de subcon
text en vice versa. 

Bij de geïmporteerde uitspraken in het voorbeeld, moesten de bewijzen u van 
]( P en t van K(P -+ Q) in de cognitieve toestand worden omgezet in bewijzen 
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van P en P -+ Q in de subcontext. Dit is gedaan met behulp van de functie k: t 
bewijst ]{ P, dat wil zeggen t bewijst dat P geldt in alle epistemische alternatieven, 
de functie k 'specialiseert' dit bewijs tot een bewijs ( kt) van P in één epistemisch 
alternatief: de su bcontext. 

Export vergt de omgekeerde verandering van bewijsobjecten: het bewijs ((kt(ku))) 
van Q in een willekeurig epistemisch alternatief ( de subcontext) werd omgezet in een 
bewijs van Q in alle alternatieven, en daarmee in een bewijs van KQ in de cognitieve 
toestand (hoofdcontext). Deze 'generalisatie' van bewijzen uit de subcontext wordt 
bewerkstelligd door de functie k toe te passen op de term. 

De functies k en k in het bewijsobject geven aan wanneer en hoe er in het 
bewijs van een propositie een 'epistemische stap' gemaakt is (van de hoofdcontext 
naar de subcontext of andersom). Daardoor geldt ook voor de interpretatie van 
epistemische logica in typentheorie dat hele bewijs van een propositie is gecodeerd 
in de term: ook na het sluiten van de subcontext kan aan de hand van de térm 
k(kt(ku)) gereconstrueerd worden hoe de agent aan de propositie KQ is gekomen. 

Het gecombineerde effect van import en export is dat het basisprincipe voor het 
redeneren over kennis, K( o· ---. {J) ---. (Ko: -+ Aï3), geldt in het typen theoretische 
systeem. Verdere eigenschappen van kennis kunnen in het systeem gestopt worden 
door extra regels voor import of export toe te voegen: voor de eerder genoemde 
'feitelijkheid van kennis' (Ko:---. o:) moet een exportregel worden toegevoegd (con
clusies uit de subcontext mogen met onveranderd type meegenomen worden naar de 
hoofdcontext), en voor 'positieve introspectie' is een extra importregel nodig (uit
spraken van de vorm Atf : ]( o: mogen met onveranderd type meegenomen worden 
naar de subcontext ). Door middel van variaties op de subcontextconstructie kan een 
aantal relevante facetten van intensioneel redeneren geformaliseerd worden. 

Meer modaliteiten 

Een eerste uitbreiding is die naar meer modaliteiten. Zo wordt naast kennis vaak 
een vorm van informatie met een kleinere zekerheidsgraad onderscheiden: 'geloof' 
(in de zin van 'opvatting'). Deze notie wordt net als kennis geformaliseerd met 
behulp van een operator, in dit geval B (voor 'belief'). B is echter 'zwakker' dan 
](: voor geloof geldt in plaats van 'feitelijkheid' (Bo: -+ o:) slechts 'consistentie' 
(Bo: -+ ,B,o:), als je o gelooft dan geloof je niet tegelijkertijd het tegendeel van 
o ( ,o ). Typentheoretisch betekent de uitbreiding tot meer modaliteiten simpelweg 
dat er meer soorten subcontexten gebruikt mogen worden. Zo wordt voor de B
operator de B-subcontext ingevoerd, waarin volgens de import- en export-regels 
voor B met geloofsuitspraken geredeneerd kan worden. 

Nu zijn modaliteiten natuurlijk niet altijd onafhankelijk, maar ook onderlinge 
afhankelijkheden zijn uit te drukken in termen van subcontexten. Zo kan men bij 
voorbeeld het standpunt innemen dat kennis geloof impliceert: ]( o -+ Bo, dat wil 
zeggen: als je weet dat o, geloof je ook dat o. Deze relatie kan worden toegevoegd 
aan het systeem door toe te staan dat in een B-subcontext ook 'kennisuitspraken' 
(van type]{ o:) geïmporteerd mogen worden. Hierdoor kan een agent nieuwe geloofs
uitspraken afleiden uit een combinatie van kennis en geloof. 
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Meer agenten 

Een uitbreiding die zeer wenselijk is met het oog op informatiedialogen is die naar 
een logica voor meer agenten, waarin agenten over elkaars kennis kunnen redeneren. 
Hiertoe wordt voor elke agent afzonderlijk een kennisoperator gebruikt, die geïndiceerd 
is met de naam van de agent : l{Af3 betekent 'A weet dat {3'. 

Voor elk van deze operatoren is er een bijbehorende K-su bcontext met dezelfde 
index. De regels voor import en export zijn als voorheen, met als enige extra voor
waarde dat de index van de kennisoperator en de K-subcontext hetzelfde moeten 
zijn. 

Aan de hand van een variatie op het voorbeeld uit de vorige paragraaf is in te 
zien dat de regels op die manier garanderen dat enkel uitspraken die kennis van één 
bepaalde agent representeren geïmporteerd kunnen worden in de subcontext: 

B 
t:KA(P-.Q) u:KAP w:l{cR 

IJ{A 

kt: (P-. Q) ku: P 

kt(ku): Q 

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een context van agent B, die de uitspraken 
t : KA(P -. Q), u : li"AP, en w : l{cR bevat. Als B nu wil redeneren met de 
informatie die hij heeft over de kennis van A, dan kan hij dat doen door een KA

subcontext te beginnen. De uitspraak w : l{cR, die kennis representeert van een 
andere agent (C), komt op grond van de conditie op de index niet voor import 
in aanmerking. Door middel van de KA-subcontext kan B proposities selecteren 
waarvan hem bekend is dat A ze weet, en erover redeneren alsof hij A is. De 
conclusie (kt(ku) : Q) die B op deze wijze kan afleiden, is een conclusie die volgt 
uit A's kennis en die dan ook in de vorm k(kt(ku)) : KAQ aan B's context wordt 
toegevoegd. 

Behalve vormen van kennis en geloof die aan één agent toebehoren, zijn er ook 
vormen van kennis die een groep agenten als geheel toebehoren. Met het oog op 
informatiedialogen zijn 'gemeenschappelijke kennis' ( Common Knowledge) and 'im
pliciete kennis' interessante noties van deze soort. 

Dat een propositie (o) gemeenschappe.lijke kennis (Co) is van een groep agenten 
wil zeggen dat elk van de agenten weet dat o, en dat elk van de agenten van elk 
van de andere agenten weet dat die weet dat o, en dat elk van de agenten weet dat 
elk van de agenten weet dat elk van de agenten weet dat ... (Co is de vereniging 
van alle mogelijke stapelingen van kennisoperatoren op o ). Door een beroep te 
doen op gemeenschappelijke kennis verloopt de informatieoverdracht in een dialoog 
efficiënter. 

Een propositie (o) is impliciete kennis van een groep (Jo) als ze afgeleid kan 
worden uit de gecombineerde kennis van de agenten in de groep, bijv. als A weet 
dat P--+- Q en B weet dat P, dan is het impliciete kennis van A en B dat Q (IQ). 
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Deze modaliteit is interessant omdat hij een bovengrens aangeeft van de kennis 
die de deelnemers uit een informatiedialoog kunnen halen: alles wat de individuele 
deelnemers weten, plus de kennis die verspreid over de agenten aanwezig is . 

Ook deze vormen van 'groepskennis' kunnen behandeld worden in het geschetste 
framework, met behulp van C- en /-subcontexten en bijbehorende import/exportregels. 

5.2.4 Conclusies 

Door het toevoegen van de hierboven geschetse subcontextconstructies en bijbe
horende import/export-regels aan CTT, wordt het mogelijk om in typentheorie op 
flexibele wijze te redeneren over kennis en andere modaliteiten. 

Hierbij is uitgegaan van CTT-systemen, de zogeheten Pure Type Systems11 

(PTS), die specifiek opgezet zijn voor de interpretatie van diverse vormen van 
propositie- en predikaat-logica. Door aan een PTS het subcontextmechanisme toe 
te voegen ontstaat een typentheoretisch systeem waarin een modale versie van de 
met het PTS corresponderende logica kan worden geinterpreteerd. Deze construc
tie is in eerste instantie toegepast voor de interpretatie van de zogeheten normale 
modale propositielogica's (Borghuis, 1991), en later voor de interpretatie van nor
male modale predikaatlogica (Borghuis, 1993). 

In het licht van de vele mogelijke systemen van modale predikaatlogica12 is het 
systeem dat ontstaat door toevoeging van subcontexten aan het PTS voor predikaat
logica (P RED2) verheugend zwak. Gangbare eigenschappen van modale predikaat
logica's, die ongewenst zijn voor informatiedialogen, blijken niet inherent aan het 
typen theoretische systeem: 

Er is geen interactie tussen de quantoren en de kennisoperator, de Barcanfor
mules (v'xKAo(x)-+ KAv'xo(x) en J{Av'xo(x)-+ v'xKAo(x)) zijn geen stellin
gen van het systeem. Daardoor hoeft niet op voorhand te worden aangenomen 
dat er een bepaalde relatie bestaat tussen de verzamelingen objecten (indi
viduen) uit het gespreksdomein die bekend zijn bij de deelnemers. 

Een agent is niet automatisch op de hoogte van alle identiteiten in het gespreks
domein (a = b-+ KA(a = b)), door de zwakkere notie van identiteit (Leibniz
identeit) in typentheorie geldt dit alleen voor zelf-identiteit (a = a-+ J(A(a = 
a)). 

Een bijkomend voordeel van het redeneren over kennis in CTT is dat de logi
sche taal in het systeem op meer niveaus geformaliseerd is. Net als in de logica kan 
geredeneerd worden over de 'inventaris' van de cognitieve toestanden van de deel
nemers; de individuen die zij al dan niet kennen. In het typentheoretische systeem 
is het bovendien mogelijk om te redeneren over het 'vocabulair' van de deelnemers: 
de proposities en verzamelingen waarvan zij zich bewust zijn. Hierdoor wordt het 
mogelijk om situaties te modelleren waarin niet op voorhand is aangenomen dat de 
deelnemers zich bewust zijn van precies dezelfde proposities en verzamelingen. 

De oorspronkelijke doelstelling van project DK7a is het construeren van een 
dialoogmodel van informatiesystemen, door het toepassen van methoden voor de 

11 Zie Ba.rendregt ( 1991) . 
12 Zie Ga.rson (1984) . 
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representatie van contexten, zoals die in het Automath-project en het project struc
turen en patronen in wiskundige taal zijn ontwikkeld. Al vrij snel bleek dat het uit
gangspunt dat typentheoretische contexten in principe geschikt zijn om de (groeiende) 
cognitieve toestand van dialoogdeelnemers weer te geven correct was, maar dat de 
mogelijkheden van CTT uitgebreid zouden moeten worden om deze contexten daad
werkelijk bruikbaar te maken voor het representeren van cognitieve toestanden . 

Voor het modelleren van informatiedialogen is een uitbreiding met modaliteiten 
noodzakelijk om het redeneren met informatie van verschillende zekerheid ('kennis' 
versus 'geloof') te kunnen representeren, en om het redeneren van agenten over de 
cognitieve (toestand) van andere agenten te kunnen formaliseren: coöperatief gedrag 
in dialogen vereist de mogelijkheid van deelnemers om te kunnen redeneren over hun 
kennis en die van hun dialoogpartners. Deze uitbreiding is in dit project gerealiseerd 
in de PTS-systemen van Barendregt (Barendregt, 1991), die een stroomlijning en 
verdere ontwikkeling zijn van de in het Automath-project ontwikkelde typentheorie. 

Een natuurlijke volgende stap in het bruikbaar maken van contexten voor het 
weergeven van cognitieve toestanden is een uitbreiding van typentheorie met tem
poraliteit. De in het DenK-project beoogde domeinen van kennisverwerving zijn 
typisch veranderlijk in de tijd: er kunnen objecten gecreëerd en weggehaald worden, 
objecten hebben eigenschappen die veranderen in de tijd (zoals snelheid en positie). 
Tot nu toe is tijd geen parameter in het redeneren met informatie uit de context. De 
propositions-as-types interpretatie die in het project DK 7a verbreed is tot modale 
logica's, lijkt ook aanknopingspunten te bieden voor het incorporeren van temporele 
aspecten. De bewijsobjecten zouden gelabeld kunnen worden met temporele infor
matie en subcontext-achtige constructies zouden gebruikt kunnen worden voor het 
selecteren en bewerken van informatie met bepaalde temporele kenmerken. 

5.2.5 Planning 

Beoogd wordt om het project eind 1993 af te ronden door middel van een promotie. 
Prof. dr. J.C.M. Ba.eten zal daarbij fungeren als promotor, en dr. R.P. Nederpelt 
als co-promotor. 
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5.3 Constructieve modeltheorie voor dialoogvoering (DK 8.2) 

uitvoerder: Drs. J.O.M. Jaspars 
looptijd: mei 1989 - mei 1993 

5.3.1 Doelstelling 

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

5.3.2 Achtergrond 

In de klassieke kennislogica (Hintikka,1962; Lenzen, 1978) wordt kennis geïnterpreteerd 
door middel van verzamelingen mogelijke werelden. Elke wereld geeft alle proposi
ties een klassieke waarheidswaarde: waar (1) of onwaar (0). Een cognitieve agent 
beschikt over zo'n verzameling. De filosofie is dat de agent twijfelt welke van deze 
werelden de werkelijke is. De kennis van zo'n agent is nu precies die informatie die 
in al de werelden in de verzameling van werelden die de desbetreffende agent voor 
mogelijk houdt, waar is. Kort gezegd , in deze filosofie is kennis omgekeerd evenredig 
met onzekerheid. 

Met deze modeltheorie van mogelijke werelden is beschrijving van kennisgroei 
alleen mogelijk door het elimineren van onzekerheid. Technisch gesproken betekent 
dit: 'Hoe kleiner de kennisrepresenterende modellen, hoe groter de kennis'. 

In plaats van deze eliminatieve dynamiek, beoogt dit project een constructieve 
theorie te geven voor het beschrijven van kennisgroei op basis van partiële werelden. 
Deze partiële werelden onderscheiden zich van de werelden in de klassieke kennis
logica, door de mogelijke afwezigheid van gedefinieerde waarheidswaarden. Naast 
dat een propositie waar of onwaar kan zijn, is het ook mogelijk dat zo'n propositie 
ongedefinieerd blijft. Dit betekent overigens niet dat het eliminatieve aspect van 
kennisgroei over boord wordt gezet. Als we kennis begrijpen als een verzameling 
partiële werelden, kan kennisgroei beschreven worden langs twee lijnen. Enerzijds 
kunnen de mogelijke werelden met meer informatie verrijkt worden. Dit betekent 
dat meer proposities gedefinieerde waarheidswaarden krijgen. Anderzijds kunnen 
partiële werelden uitgesloten worden, zoals in de klassieke aanpak. De eerste mo
gelijkheid zorgt ervoor dat weinig kennis niet persé grote modellen met zich mee 
brengt. 

De intuïtie achter het gebruik van partiële toestanden is niet alleen door tech
nische inspiratie ingegeven. In de epistemische logica is een formele interpretatie 
van gewaarwording geïntroduceerd in (Fagin & Halpern, 1988) om expliciete van 
impliciete kennis te onderscheiden. Impliciet zou een cognitieve agent te maken 
hebben met totale werelden, maar zijn expliciete kennis wordt beperkt doordat hij 
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of zij slechts kan redeneren over dat gedeelte van deze werelden wat binnen zijn of 
haar gewaarwording valt. Technisch gezien wordt een horizon van gewaar-zijn over 
deze werelden getrokken. In partiële formalismen kan men deze begrijpen als dat 
het gedefinieerde gedeelte, dat zijn die proposities voorzien van klassieke waarhei
dswaarden, voor de horizon ligt , en het niet gedefinieerde gedeelte erachter. 

De studie die zich in het algemeen bezig houdt met het redeneren over meerdere 
werelden tegelijk, en waarin uitgedrukt kan worden of een propositie noodzake
lijk (zeker) of mogelijk is, is de modale logica (Bull & Segerberg, 1984; Hughes 
& Cresswell, 1984). Partiële varianten zijn voorgesteld voor het modelleren van 
propositionele attitudes, zoals kennis en geloof, in Barwise & Perry (1983). Voor 
een theoretische analyse van deze variant van de modale logica verwijzen we naar 
Thijsse (1992) en Jaspars (1993). 

5.3.3 Constructieve modale logica 

De constructieve modale logica.'s die ontworpen zijn binnen dit project zijn uit
breidingen van partiële modale logica.. Deze uitbreidingen maken het redenere'n 
over kennisgroei mogelijk in een constructieve setting. Het idee hierachter is dat 
communicerende agenten hun interpretaties van de werkelijkheid om zich heen zelf 
construeren . Zoals eerder gesteld is de grootte van dit aantal interpretaties de on
zekerheid van de desbetreffende agent. 

De term constructieve modale logica is ook mathematisch logisch verantwoord, 
omdat de verschillende formalismen modale uitbreidingen blijken te zijn van de 
zogenaamde logica van 'construeerbare onwaarheid ' (Nelson, 1949; Nelson, 1959). 
Deze logica is op zijn beurt weer een uitbreiding van de meer bekende constructieve 
logica: de intuïtionistische logica. van Heyting (1956). In -deze formalisering van 
Brouwer's intuïtionistische filosofie van de grondslagen van de wiskunde (zie Van 
Stigt (1990)) staat de wiskundige constructie 'bewijs' centraal. Een propositie is 
'waar' indien er een bewijs voor handen is. Onwaarheid heeft geen filosofische status 
binnen Heyting's formalisering. Negatieve informatie wordt ook door middel van 
bewijzen begrepen. 'Niet p' betekent intuïtionistisch dat men een bewijs heeft dat 
p nooit bewezen kan worden. Nelson introduceerde 'construeerbare onwaarheid' om 
negatieve informatie te beoordelen. De bijbehorende constructie is 'verwerping'. 
'Niet p' betekent nu dat men een verwerping van pin handen heeft. Deze negatie is 
sterker dan de 'nooit '-interpretatie in de intuïtionistische logica, en wordt daarom 
ook wel sterke negatie genoemd (Gurevich, 1977).13 

Het enige connectief in de propositie logica van Nelson dat wel intensioneel - met 
behulp van fictieve toekomstige toestanden - geïnterpreteerd wordt is de implicatie, 
precies als in de intuïtionistische logica. 'Als p dan q' is bewezen indien men elk 
hypothetisch (mogelijk toekomstig) bewijs voor p kan omzetten in een bewijs voor 

13 Ook komen we deze negatie tegen als expliciete negatie binnen de discipline VILII het logisch 
programmeren (Wagner, 1991) . Hier wordt ook voor logische programma's met negatie een inter
pretatie á la Nelson gekozen. Deze naamgeving dient ter onderscheid van de 'negation-as-failure'. 
Men zou misschien denken dat 'nooit ' sterker is dan 'niet'. Door de monotonie van deze formalismen 
is echter het omgekeerde waar. Met monotonie bedoelen we dat alle wiskundige constructies door 
de tijd heen hun geldigheid behouden. Indien p eenmaal verworpen is, dan blijft dat zo, en zal p 

daarom nooit 'bewezen' worden. 
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q. Dankzij deze implicatie verschaft Nelson 's logica ons al middelen om over een 
cognitieve toekomst te kunnen redeneren. Deze is echter nog te arm om ons echt 
volledig te kunnen voorzien in onze behoeften voor het beschrijven van kennisgroei. 
Dit relatieve tekort wordt duidelijk als we ook de mogelijkheid willen scheppen om 
kennis te kunnen herzien. Hierbij is het constructieve verleden van belang (Van 
Benthem, 1991a; De Rijke, 1992). Verder is het vaak ook van belang om existen
tionele uitspraken over de toekomst te kunnen doen. Voorstellen om constructieve 
logica's langs deze lijn uit te breiden vindt men in sommige niet-monotone formalis
men (Gabbay, 1982; Turner, 1984] die het redeneren op basis van 'defaults' in ka.art 
willen brengen. Zo'n 'default'-aanname mag dan gebruikt worden als een bewijs 
voor deze aanname (nog) niet uitgesloten is. In termen van de Heyting-negatie: 
'niet p' is (nog) niet bewezen. 

Onwaarheid van een implicatie als boven wordt wel weer extensioneel, dat wil 
zeggen alleen met betrekking tot de aètuele informatie, begrepen. Een verwerping 
van 'als p dan q' bestaat uit een bewijs voor pen een verwerping van q. 

Modale uitbreidingen van Nelson 's logica zijn eenvoudig te verkrijgen door demo
dellen voor deze logica te voorzien van meer toestanden op een en het zelfde 'cogni
tieve moment'. Technisch gesproken, wordt een zogenaamde toegankelijkheidsrelatie 
over de verzameling informatietoestanden heen gespannen. Deze relatie indiceert 
per 'cognitief moment' welke situaties de bewuste agent voor mogelijk houdt ( op 
dat moment ter beschikking heeft). De informatie die door al deze situaties wordt 
ondersteund is de kennis van deze agent. 'Actieve' of 'expliciete' onwetendheid is 
ook bepaald door deze verzameling van mogelijke werelden. De agent is 'actief' on
wetend over een propositie p indien in een van deze werelden p de waarheidswaarde 
'onwaar' wordt toegewezen. Dit soort onwetendheid contrasteert met 'latente' of 
'impliciete onwetendheid'. Deze wordt veroorzaakt door dat bepaalde proposities 
door geen enkel epistemisch alternatief gedefinieerd (beoordeeld) worden. Om de 
intuïties hier scherp te houden is het nuttig de gewaarwordingsanalyse in Fagin & 
Halpern (1988) voor ogen te houden. 

Hoe de uiteindelijke logica's eruit zien hangt af van restricties die men moge
lijkerwijs zou wensen op de bovenstaande klasse van modellen. Indien men beoogt 
de voortgang van feitelijke kennis te modelleren moet men er voor zorgen dat deze 
kennis zich monotoon gedraagt, dat wil zeggen dat deze behouden blijft tijdens de 
voortgang van communicatie. Indien men geloof wil modelleren is dit geen ver
standige keuze. Geloof _kan herzien worden. Verder wil men dat de gemodelleerde 
'actieve onwetendheid' of 'onzekerheid' zich in het algemeen niet monotoon gedraagt. 
In de inleiding stelden we al dat kennis kan groeien door verrijking van de mogelijke 
werelden, maar ook door het elimineren van deze zelfde werelden (het wegnemen van 
onzekerheid). Dit betekent dat informatie van contingente aard kan vervallen, en dat 
tast de basis-logica van Nelson aan. Hoe deze gerepareerd kan worden na introduc
tie van dergelijke niet-monotone connectieven kan men nalezen in Jaspars (1993). 
Hier vindt men ook modale versterkingen voor goede epistemische modellering, zoals 
introspectie axioma's, en verschillende uitbreidingen, waaronder het opnemen van 
meerdere agenten en temporele uitbreidingen zoals hierboven reeds geformuleerd 
is. Een uitbreiding die we hier wel aandacht willen geven is de interpretatie van 
communicatieve uitingen in de hierboven geïntroduceerde structuren. 
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5.3.4 Dynamische interpretatie van communicatie 

Doordat binnen het ontwikkelde systeem temporeel over cognitieve toestanden gere
deneerd kan worden, is het mogelijk dynamische interpretaties te geven voor com
municatieve uitingen. 

Dynamische semantiek begrijpt proposities niet als verzamelingen toestanden 
waarin deze proposities waar zijn, zoals in de klassieke logica, maar als toestands
veranderingen. Een propositie denoteert een relatie over (cognitieve) toestanden. 
Deze indiceert hoe een gegeven toestand verandert indien deze wordt verrijkt met 
de betreffende propositie. Voor een uitgebreide introductie in de dynamische doc
trine, zie Van Benthem (1991b). In de meeste formalismen beoogt men een meer 
natuurlijke interpretatie van discourse, waarbij slechts de cognitieve toestand van 
een enkele agent gemodelleerd wordt. In ons geval gaat het echter om het veranderen 
van meerdere cognitieve toestanden. 

Om tot een goede dynamische analyse te komen hoe communicatieve handelin
gen, zoals vragen en antwoorden, cognitieve veranderingen genereren moet ons for
malisme ook voorzien worden van operatoren die uitdrukken wat de intenties of 
doelen van de verschillende agenten zijn ( en wa.t de andere agenten daar weer voor 
kennis over hebben, etcetera) (Cohen & Levesque, 1990; Beun, 1989). In dit project 
wordt gekozen voor een preferentiële denotatie voor deze intenties. Deze wordt 
bepaald door een individuele voorkeur voor bepaalde cognitieve toestanden. 

Een vraag van agent A aan een andere agent B ofdat p geldt, wordt nu niet 
langer gezien als dat A B op de informatie p test, maar dat het gemeenschappelijke 
kennis van A en B wordt dat A het doel heeft te weten dat p ofdat niet p. Naast 
een dergelijke postconditie van zo'n vraag kan men ook nog precondities stellen, in 
het vorige geval zou men kunnen vooronderstellen dat A niet weet ofdat p. Het 
spreekt vanzelf dat deze interpretatie afhankelijk is van de dialoog-setting. Indien 
bijvoorbeeld van een examinering van B door A sprake zou zijn, wil A slechts weten 
of dat B weet of dat p, en de preconditie zou juist zijn dat de examinator het antwoord 
wel weet. Voor antwoorden is er een al even grote vrijheid in het specificeren van 
pre/postconditie-paren. 

5.3.5 Proefschrift 

Najaar 1993 

Het proefschrift zal verschillende constructieve modale logica's presenteren, en op ba
sis daarvan een dynamisch epistemische semantiek voor communicatieve handelingen 
behandelen. Het gaat er in het proefschrift echter niet om de juiste pragmatiek en 
semantiek voor communicatieve handelingen te beschrijven, maar veeleer een forma
lisering te geven van een modeltheoretisch stelsel waarin allerhande conversationele 
principes en wetten van coöperativiteit gepostuleerd en formeel geïnterpreteerd kun
nen worden. In het uiteindelijke proefschrift ligt het accent dan ook op de mathe
matische analyse van de onderliggende constructieve modale logica's. 
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5.4 Experimenteel onderzoek in gebruiker-systeem interactie (DK 
8.5) 

uitvoerder: Drs. A.H.M. Cremers 
looptijd: augustus 1991 - augustus 1995 

5.4.1 Doelstelling 

Doel van dit project is om door middel van experimenteel onderzoek de kennis over 
informatie-overdracht in de vorm van talige en grafische interactie uit te breiden en 
te systematiseren. 

5.4.2 Achtergrond 

Wanneer twee mensen informatie uitwisselen wordt dikwijls gebruik gemaakt van 
verschillende communicatie-modaliteiten. Mensen praten met elkaar, maken gebaren 
of gebruiken bijvoorbeeld een schoolbord. We spreken in zo'n geval over een mul
timodale dialoog (Taylor, Néel & Bouwhuis, 1989). Dikwijls hebben de gespreks
partners ook onmiddellijke toegang tot het gespreksdomein, hetgeen ze in staat stelt 
objecten aan te wijzen of direct te manipuleren. De gemeenschappelijke kennis van 
de gesprekspartners over de toegankelijkheid van het domein speelt een bijzonder 
belangrijke rol in de communicatie omdat beiden hierdoor kunnen weten wat de 
ander ziet ( of hoort). Bovendien kunnen ze allebei onmiddellijk op de hoogte zijn 
van de handelingen die op het domein worden uitgevoerd . 

De primaire probleemstelling in dit project is de vraag in welke vorm mensen 
hun kennis en doelen aan elkaar duidelijk maken en in hoeverre de keuze van de 
communicatie-modaliteiten zoals deze binnen het DenK kader worden gehanteerd 
hierbij een belangrijke rol speelt. Informatie kan bijvoorbeeld op talige wijze of in 
de vorm van grafische data (plaatjes) worden gerepresenteerd. De interactie met de 
gesprekspartner zal in het algemeen in talige vorm plaatsvinden en de interactie met 
het domein veelal in grafische vorm. Een talige interactie is geschikt voor het stellen 
van vragen of kwantificeren over objecten, maar bezit dikwijls een grote mate van 
ambiguïteit of sluit niet aan bij de natuurlijke representatie zoals mensen die gewend 
zijn. Een gedeelte van deze bezwaren zou opgevangen kunnen worden door gebruik 
te maken van grafische voorstellingen. In sommige gevallen zou ook gekozen kunnen 
worden voor een combinatie van modaliteiten. Zo kan men bijvoorbeeld een object 
tegelijkertijd aanwijzen en benoemen ( deixis )14 • Elk van de interactievormen stelt 
zijn eigen beperkingen en eisen die van diepgaande invloed kunnen zijn op de aard, 
structuur en tijdsverloop van de dialoog. 

Kennisverdeling en expertise van de gespreksdeelnemers 
Tijdens een dialoog speelt de kennis van de gespreksdeelnemers over het domein en de 
partner een prominente rol. Zo kan bijvoorbeeld een van de partners kennis bezitten 
over de manier waarop het domein veranderd kan worden, terwijl de ander weet waar 
een bepaalde verandering plaats moet vinden. We zien deze situatie bijvoorbeeld bij 
het repareren van storingen in apparaten met behulp van een expert-systeem. Het 

14 Zie voor een literatuuroverzicht over het verschijnsel deixis Cremers (1993b) . 
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systeem kan wel aangeven waar de storing zich bevindt , maar de werkelijke reparatie 
moet door een monteur uitgevoerd worden. Het expert-systeem heeft hier dus geen 
directe toegang tot het domein (het te repareren apparaat) om daar handelingen op 
uit te voeren. 

De doelen van de gespreksdeelnemers 
Gespreksdeelnemers hebben in het algemeen verschillende doelen of intenties. Zo kan 
een van de gespreksdeelnemers zich zo coöperatief mogelijk opstellen door de doelen 
van de ander over te nemen. Een belangrijke vraag hierbij is hoe de gebruiker zijn 
doelen bekend maakt aan het systeem en in hoeverre contextuele faktoren, zoals al
gemene regels over coöperatief gedrag (zie project 'Dialoogstructuur in coöperatieve 
omgevingen'), hierbij een rol spelen. 

De aard van het gespreksdomein 
Hierbij worden drie verschillende situaties onderscheiden: a. het domein is onveran
derbaar gedurende het gesprek , b. het domein kan alleen veranderen door akties van 
de gespreksdeelnemers en c. het domein kan een autonoom gedrag vertonen in de 
tijd. In de twee laatste gevallen kunnen uitspraken over het domein die waar waren 
op het ene moment, onwaar zijn op het andere. De aard van het gespreksdomein 
kan dus van grote invloed zijn op de dialoog. Voor de keuze van het domein wordt 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht met het DenK gespreksdomein. 

5.4.3 Uitwerking 

Om een indruk te krijgen van het natuurlijk dialoogverloop tussen twee mense
lijke gesprekspartners in omgevingen waarbij zowel direkte manipulatie als talige 
informatie-uitwisseling mogelijk is, is een experiment opgezet waarbij de tripartitie 
van het DenK-samenwerkingsparadigma is gesimuleerd. De coöperatieve assistent is 
in het paradigma vervangen door een menselijke gesprekspartner. Voor het domein 
is een eenvoudige blokkenwereld gekozen. 

In het uitgevoerde experiment werden de proefpersonen geacht een bouwopdracht 
uit te voeren.15 Eén persoon (de opdrachtgever) moest aan de partner (de bouwer) 
de opdracht geven om een bouwwerk van LEGO-blokken te bouwen en daarna te ver
bouwen . Beide proefpersonen zaten naast elkaar aan een tafelblad , waarop zich een 
gemeenschappelijk werkblad bevond. Tussen hen beiden stond een scherm opgesteld , 
zodat ze elkaar niet konden zien. De deelnemers konden dus communiceren door mid
del van talige uitdrukkingen, aanwijzen en in enkele gevallen specifieke handgebaren . 
Bovendien konden de handelingen op het domein direct worden waargenomen. De 
bouwer mocht als enige manipulaties op het domein uitvoeren. De opdrachtgever 
had naast zich een bouwwerk van blokken staan. De bouwer had een voldoende 
aantal losse blokken tot zijn beschikking om het bouwwerk na te bouwen en later te 
herbouwen. 

l!>De opdra.cht kwam sterk overeen met de ta.a.k die Grosz (Grosz , 1978) a.a.n ha.a.r proefperso
nen gaf, beha.lve dat in ons geva.l het domein eenvoudiger wa.s, en de resulta.ten op videoband 
zijn opgenomen , zoda.t een na.uwgezette ana.lyse va.n zowel ta.lige informa.tie-uitwisseling a.ls direkte 
manipula.tie kon worden uitgevoerd . 
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De kennisverdeling van de deelnemers kan als volgt beschreven worden. Beide 
deelnemers weten wat op het gemeenschappelijke werkblad gebeurt. De opdracht
gever kent het voorbeeldbouwwerk en weet dat er voldoende blokken in de voorraad 
zijn om het bouwwerk te kunnen bouwen. De bouwer weet niet hoe het voorbeeld
bouwwerk eruit ziet, maar weet wel welke blokken zich in de voorraad bevinden. De 
opdrachtgever kan dus gezien worden als een expert op het gebied van wat het re
sultaat van het bouwproces moet worden. De bouwer is de expert op het het gebied 
van het bouwproces zelf. 

Het doel van beide gespreksdeelnemers is het bouwen van het bouwwerk. De 
bouwer stelt zich hierbij zo coöperatief mogelijk op, en geeft uiteraard aan wanneer 
bepaalde opdrachten niet uitvoerbaar zijn. 

Het gespreksdomein kan in dit experiment veranderd worden door acties van de 
gespreksdeelnemers. De opdrachtgever kan indirect veranderingen aanbrengen door 
de bouwer hiertoe opdracht te geven. De bouwer kan via directe manipulatie de 
veranderingen uitvoeren, maar neemt hiertoe meestal niet zelf het initiatief. 

De resulterende 20 bouwsessies zijn opgenomen op videoband en het verbale 
gedeelte van de interactie is getranscribeerd in Cremers ( 1993a). 

5.4.4 Verwijzingen naar objecten 

In eerste instantie zijn vanuit het INTEGRATIEPROJECT twee specifieke vragen naar 
voren gekomen die beantwoord moesten worden in verband met het ontwerp van het 
interface, namelijk: 

1. Welke informatie gebruiken de deelnemers om objecten te desambigueren? 

2. In welke situatie gebruiken de deelnemers definiete of indefiniete uitdrukkingen 
om naar objecten te verwijzen? 

Desambiguering van objecten 

We hebben gevonden dat in de gevoerde dialogen acht verschillende typen infor
matie in verwijzingen onderscheiden kunnen worden. Deze informatie wordt zowel 
geïsoleerd als in combinatie met één of meer andere typen gebruikt door de dialoog• 
partners. Hieronder worden de typen kort besproken en gei1lustreerd met voor• 
beelden (de cijfers achter de voorbeelden verwijzen naar het nummer van de dialoog 
in Cremers (1993a)). 

1. Visuele kenmerken 
De meest voor de hand liggende en dan ook meest gebruikte manier om een 
blok te onderscheiden van omringende blokken is door het geven van een be
schrijving van visuele kenmerken, hier de kleur en het formaat van het blok. 

• een vierkant rood blokje (DlO) 

• die rode lange (WIJST) (D18) 

2. Vergelijking met andere objecten 
Om een blok te identificeren kan verwezen worden naar een ander gelijkaardig 

41 



blok of naar een blok dat overeenkomende eigenschappen heeft met het be
doelde blok. 

• een gele die er dus net zo uit ziet als deze groene (D12) 

3. Plaats ten opzichte van ( a) andere objecten of (b) de spreker: 

(a) Een blok kan geïdentificeerd worden door aan te geven waar het blok zich 
bevindt ten opzichte van andere objecten binnen het gespreksdomein. 

• dat groene blokje dat daar rechts boven van die blauwe staat (D16) 

(b) De spreker kan aangeven waar een blok zich bevindt door die plaats aan 
te duiden met zichzelf als referentiepunt. Dat wil zeggen dat hij of zij 
de plaats dan aangeeft met betrekking tot het eigen perspectief op de 
situatie. 

• dat gele blokje daar rechtsvoor (D2) 

4. De toestand of de handeling van een partner 
De identificatie kan ook geschieden door a.an te geven welke handeling de part
ner moet uitvoeren om het blok te bereiken, vanuit de toestand waarin hij 
of zij zich op dat moment bevindt (eerste voorbeeld), of waar het blok zich 
bevindt ten opzichte van de handeling die de partner op dat moment uitvoert 
(tweede voorbeeld). 

• iets naar links (D4) 

• die rode die u nou pakt (D20) 

5. Historie 
Een blok kan ook onderscheiden worden van andere blokken door te verwi
jzen naar eerdere handelingen die met het blok zijn uitgevoerd of eerdere 
gebeurtenissen die met betrekking tot het blok hebben plaatsgevonden. 

• die je het laatst erop hebt gezet (DlO) 

6. Domeinfocus 
Indien voor identificatie van focus gebruik wordt gemaakt, wordt in de uiting 
minder informatie verstrekt dan nodig zo zijn als de uiting in isolatie voor zou 
komen. De spreker maakt dan bijvoorbeeld gebruik van het feit dat de hoorder 
weet op welke positie binnen het werkvlak op dat moment gebouwd wordt 
(eerstevoorbeeld) of welke blokken recentelijk in bouwproces zijn voorgekomen 
(tweede voorbeeld). 

• dit moet er allemaal af 

(RAAKT TWEE GELE BLOKJES AAN) 
blijft alleen de rode op · de grond staan ( D 10) 

• weer zo'n rode (D14) 

7. Dialoogcontext 
Naast directe verwijzingen naar het gespreksdomein kan ook verwezen worden 

42 



naar entiteiten die binnen de dialoog zijn geïntroduceerd , en die dus als bekend 
worden verondersteld bij de hoorder . Deze verwijzende uitdrukkingen behoren 
tot de groep van anaforen . 

• dan heb je nog die rode die daar ligt 
die komt hier zo op (D8) 

8. Wijzen 
In de voorafgaande voorbeelden kwam het al enkele malen voor dat mensen 
naast de gebruikte taal ook wezen naar de blokken. Wijzen met een minimum 
aan taalgebruik of zelfs geheel zonder taal kan voldoende zijn om een blok 
uniek aan te duiden. 

• deze twee 
(RAAKT KLEINE GROENE EN KLEINE BLAUWE AAN) (D18) 

5.4.5 Definieten of indefinieten 

In de literatuur (o.a. Hawkins, 1978; Heim , 1982) wordt er in het algemeen vanuit 
gegaan dat het gebruik van definiete uitdrukkingen een bepaalde vorm van bek
endheid veronderstelt met het object waarnaar verwezen wordt. In de bestudeerde 
dialogen worden indefinieten gebruikt om te verwijzen naar blokken die op het mo
ment van de verwijzing nog niet uniek identificeerbaar zijn , met andere woorden: 
naar blokken die zich in de voorraad bevinden . Deze blokken hebben in feite (nog) 
geen extensie in het gespreksdomein, zodat er geen unieke verwijzing naar zo'n blok 
mogelijk is. In deze situatie is het niet belangrijk welk blok precies geselecteerd 
wordt, als het maar een blok is dat precies aan de kleur- en vormeisen van de op
drachtgever voldoet . Definieten worden gebruikt in verwijzingen naar blokken die op 
dat moment wel uniek identificeerbaar zijn, dus in het algemeen naar blokken die zich 
op een bepaalde plaats in het gespreksdomein bevinden, en zich alleen al daardoor 
onderscheiden van de omringende blokken . Deze blokken hebben in tegenstelling 
tot de vorige wel een extensie in het domein en behoren tot de gemeenschappelijke 
kennis van de deelnemers. 

In enkele gevallen komen in de dialogen echter indefiniete verwijzingen voor naar 
objecten terwijl deze toch al expliciet geïntroduceerd zijn. Dit was onder andere het 
geval na een focusovergang, bij verwijzingen naar blokken buiten het werkvlak en 
nadat meerdere blokken vlak na elkaar geïntroduceerd werden. 

1. Focusovergang 
We hebben hier aangenomen dat een focusovergang optreedt wanneer de op
drachtgever na een aantal opdrachten te hebben gegeven in een bepaald gedeelte 
van het bouwwerk een volgende opdracht geeft in een ander gedeelte. De 
spreker lijkt het in een dergelijk geval nodig te vinden om de bedoelde blokken 
nogmaals expliciet te introduceren, omdat hij of zij er vanuit gaat dat de hoor
der die blokken niet in focus heeft en ze dus niet zo snel kan vinden. 

• Dan moet ik even kijken wat er verder zit. 

( ... ) Even kijken hoor. 
Een gele en een blauwe op elkaar. 
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2. Blokken buiten het werkvlak 
Naast de blokken die zich op het werkvlak of in de voorraad bevinden, kunnen 
er ook enkele blokken op de tafel naast het werkblad liggen. Dit zijn blokken 
die van het bouwwerk afgehaald zijn en (nog) niet terug gelegd zijn in de 
voorraad, of blokken die alvast uit de vooraad gehaald zijn, maar (nog) niet 
in het bouwwerk gepla.a.tst zijn. Deze blokken worden in sommige gevallen 
opgevat als unieke blokken, maar soms ook als blokken die voldoen aan een 
bepaalde omschrijving, dus vergelijkbaar met de blokken in de voorraad. 

• En dan heb je nog een lange rode 
(WIJST LANGE RODE OP TAFEL AAN) 

die daar ligt 

Merk op dat in dit voorbeeld de spreker er vanuit gaat dat het blok bij de 
hoorder uniek bekend is nadat hij het blok heeft aangewezen . 

3. Introductie van een aantal blokken 
Sprekers maken dikwijls expliciet onderscheid tussen de introductie van een 
object en de handeling die met het object uitgevoerd dient te worden. Indien 
slechts één blok geïntroduceerd wordt levert dat geen problemen op, omdat de 
introductie en de handeling in één uiting opgenomen kunnen worden. Indien 
echter meerdere blokken direct na elkaar geïntroduceerd worden en voor de uit 
te voeren handeling beide blokken nodig zijn, kan daarna pas gezegd worden 
wat er mee moet gebeuren . In dat geval worden beide blokken eerst indefiniet 
geïntroduceerd, terwijl men op grond van focusoverwegingen zou verwachten 
dat het tweede blok definiet geïntroduceerd zou kunnen worden. 

• Aan die noord-oostkant zie je een rode balk liggen van twee keer vier ( ... ) 

En je ziet daar een blauwe balk bovenop, in een soort T. 
Nou, die moet je verwisselen . 

5.4.6 Planning 

Het tot nu toe verrichte onderzoek is voornamelijk descriptief van aard. In de 
toekomst zal met name de aandacht gericht worden op de volgende vraag: 

Op welke wijze kan de dialoogsituatie gemodelleerd worden zodat 
voorspellingen gedaan kunnen worden over het gebruik en de interpre
tatie van bepaalde soorten informatie bij het desambigueren van ob
jecten? 

De bedoeling is om hierbij de bovengenoemde variabelen (kennis, doelen, commu
nicatiemodaliteit en domein) te variëren in zorgvuldig gecontroleerde experimenten. 
Deze experimenten zullen, in tegenstelling tot eerder gedane experimenten (Her
mann (1983); Hermann & Deutsch (1976)), uitgevoerd worden in dialoogsituaties. 
In een dialoog komen de partners volgens een proces van cooperative referring ( Clark 
& Wilkes-Gibbs, 1986) tot overeenstemming over de identiteit van een object, waar 
in eerste instantie door één van de partners (wellicht ambigu) naar verwezen is. Een 
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onderwerp waar verder specifiek de aandacht op wordt gericht is hoe de dialoogcon
text en spatiële eigenschappen van het gespreksdomein bijdragen aan de focussering 
en daarmee aan de desambiguering van de objecten in het domein. Voor de dialoog
experimenten, waarbij zowel een eenvoudig spatiëel domein als de dialoogcontexten 
van de deelnemers op beeldscherm kunnen worden gepresenteerd, is reeds specifieke 
programmatuur ontwikkeld (Venbrux, 1993). 
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5.5 Dialoogstructuur in coöperatieve omgevingen (DK 8.6) 

uitvoerder: Dr. ir. R.J. Beun 
looptijd: mei 1989 - mei 1993 

5.5.1 Doelstelling 

Doel van dit project is het modelleren van de structurele eigenschappen van dialogen 
in coöperative omgevingen op grond van de kennis en intenties van de gesprekspart
ners. 

5.5.2 Achtergrond 

Uitingen in een dialoog staan in het algemeen niet op zichzelf, maar vertonen, net 
zoals woorden in een zin, een sterke onderlinge samenhang. Het geheel van relaties 
tussen de uitingen wordt ook wel de structuur van de dialoog genoemd. Deze samen
hang is zowel semantisch als pragmatisch van aard (Redeker, 1990). Semantische 
samenhang doet zich voor tussen twee uitingen indien de relatie tussen de uitingen 
ook voorkomt in het domein dat door de uitingen wordt beschreven. Voorbeelden 
zijn spatio-temporele en oorzaak-gevolg relaties. Pragmatische samenhang wordt 
bepaald door de kennis en doelen van de gesprekspartners en de gedragsregels die 
tijdens de dialoog worden gehanteerd . Voorbeelden hiervan zijn taalhandelingparen 
zoals vraag-antwoord, groet-wedergroet en bewering-bevestiging. Bovendien kun
nen uitingen in een dialoog, afhankelijk van de aard van de relatie, sequentiëel of 
hiërarchisch geordend zijn (Grosz & Sidner, 1986; Polanyi, 1988). 

In de begin-fase van het project heeft het accent vooral gelegen op semanti
sche relaties in gesproken teksten, terwijl later, vooral vanuit de behoefte van het 
INTEGRATIEPROJECT, voornamelijk gewerkt is aan pragmatische relaties. 

5.5.3 Uitwerking 

Semantische relaties 

Semantische relaties zijn vooral onderzocht op hun bijdrage aan de bepaling van de 
betekenis van uitingen. Onderzoek aan spontaan gesproken monologen afkomstig 
van schilderijbeschrijvingen (Beun, 1991a) heeft aangetoond dat de betekenis van 
alle uitingen, behalve uiteraard de eerste uiting, afhankelijk is van de voorafgaande 
talige context (Cremers, 1990). Dit houdt onder meer in dat een formele weergave 
van deze context met de bijbehorende semantische relaties onontbeerlijk is voor het 
vaststellen van de betekenis van een uiting. 

Verder onderzoek aan deze monolog.en heeft aangetoond dat hiërarchische struc
turen (zoals subordinatie) in praktijk nauwelijks een rol spelen in de bepaling van de 
betekenis van pronominale of demonstratieve anaforen (Cremers, 1991), maar dat 
deze vrijwel volledig sequentiëel opgelost kunnen worden met traditionele methoden 
(syntactische of semantische resolutie). 
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Pragmatische relaties 

Getracht wordt hierbij dialoogmodellen te ontwikkelen voor coöperatieve situaties 
waarbij op grond van een minimale verzameling cognitieve toestanden (zoals ken
nis over het gespreksdomein en de intenties van de gesprekspartner) een zinvolle 
dialoog wordt ge,genereerd. Dit verschaft ons belangrijk inzicht in hoe de pragma
tische samenhang van de dialoog opgebouwd is afhankelijk van de beginsituatie van 
de cognitieve toestanden van de gespreksdeelnemers en de gehanteerde dialoogregels 
voor het genereren van communicatieve handelingen. Bovendien geeft ons dit een 
model voor adequaat gedrag, voor zover het de uitwisseling van relevante informatie 
betreft met de gebruiker, van de coöperatieve assistent die ontwikkeld wordt binnen 
het DenK-programma. 

Een dialoog wordt hier gezien als en verzameling zetten in een spel, waarbij iedere 
zet opgevat wordt als een uiting met een bepaalde functie en inhoud (Carlson, 1985). 
Net zoals in een spel, heeft een dialoog een bepaald doel dat gerealiseerd wordt door 
het uiten van communicatieve handelingen (bijvoorbeeld het beargumenteren van 
een bewering of het uitwisselen van bepaalde informatie). De mogelijke handelingen 
worden hierbij onder andere beperkt door de cognitieve toestand van de gespreks
deelnemers en de a.ard van de dialoog. 

In Beun ( 1991 b) is een theoretisch framework geschetst voor dialogen waarbij 
de gesprekspartners zich coöperatief en rationeel gedragen en de mogelijke com
municatieve handelingen ingeperkt worden door Griceaanse coöperatieve principes 
(Grice, 1975). In alle tot nu toe beschouwde dialogen stelt een vragensteller initiëel 
een vraag aan de gesprekspartner; in feite wordt hiermee concrete inhoud gegeven 
aan het Griceaanse maxime van relevantie. Hoofddoel van de dialoog is de uitwis
seling van informatie op een zodanige manier dat, indien de informatie beschikbaar 
is, de vrager het antwoord uiteindelijk weet op zijn vraag. Indien het antwoord niet 
beschikbaar is dient dit ook duidelijk gemaakt te worden. De structuur van de di
aloog kan hierdoor complex worden, omdat de kennis die nodig is om een antwoord 
op de initiële vra.ag te geven verdeeld kan zijn over de deelnemers; daardoor kunnen 
wedervragen worden gesteld, hetgeen kan resulteren in een hiërarchische ordening 
van uitingen. 

De communicatieve strategie van de deelnemers wordt bepaald door de regels 
van het dialoogspel. Er worden twee types regels onderscheiden: 

• generatieve-regels die aangeven welke communicatieve handeling uitgevoerd 
dient te worden in een bepaalde situatie 

• update-regels die aangeven hoe de cognitieve toestand van de gespreksdeelne
mers verandert naar aanleiding van een gedane communicatieve handeling 

Dialoogrestricties 

We kunnen in het algemeen vele soorten dialogen onderscheiden (Beun, 1993a). 
Voordat we een eenvoudig voorbeeld laten zien is het daarom noodzakelijk enkele 
restricties op te leggen aan de dialoogsituatie. 

• De participanten hebben geen speciale expertise. Ze beschouwen hun eigen 
kennis als ware kennis en geven in het geval van inconsistenties, die kunnen 
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optreden indien de inhoud van de uiting van de gesprekspartner in strijd is 
met de eigen kennis, de voorkeur aan de eigen reeds bestaande kennis . 

• Het communicatie-kanaal tussen de deelnemers is ideaal, dat wil zeggen dat 
alle informatie die wordt verzonden ook aankomt en op de juiste manier 
geïnterpreteerd kan worden door de ontvanger. 

• De deelnemers hebben geen toegang tot het gespreksdomein. Dit houdt in dat 
uitwisseling van informatie alleen kan geschieden tussen de deelnemers. 

• Tijd is niet belangrijk, wel speelt de volgorde van communicatieve handelin
gen een rol in verband met het onderhouden (updaten) van de cognitieve toe
standen. 

• De deelnemers houden zich onder alle omstandigheden aan de opgelegde di
aloogregels. Voor beiden gelden dezelfde regels met uitzondering van de initiële 
zet. 

5.5.4 Een eenvoudig voorbeeld 

In het hieronder behandelde voorbeeld gaan we er vanuit dat een dialoogdeelnemer 
de beschikking heeft over drie types cognitieve toestanden: 

• kennis over het gespreksdomein (Bel(x)) 

• kennis over de intenties van de partner ( Goal(x)) 

• kennis over wat de partner niet weet ( N ot(y)) 

De kennis over het gespreksdomein kan in feite incorrect zijn, maar dit is van geen 
belang omdat de deelnemers geen toegang hebben tot het domein en alleen infor
matie hierover kunnen krijgen door het stellen van vragen aan de gesprekspartner . 
In feite kan kennis hier dus als een vorm van strikt geloof opgevat worden. Alleen het 
eerste type kennis is monotoon, da.t wil zeggen dat alles wat uit eerdere toestanden 
afgeleid kan worden, ook afgeleid kan worden uit nieuwe toestanden die volgen na 
gedane communicatieve handelingen. Kennis uit de andere twee types kan in som
mige gevallen worden gewijzigd door verandering van de situatie; zo weet de partner 
bijvoorbeeld de inhoud van een vraag nadat een een antwoord is gegeven, waarmee 
dus de informatie komt te vervallen dat de partner het niet weet. We zullen verder 
onderscheid maken tussen simpele kennis (p, q, r, ... ) en samengestelde kennis (p 
- q, ... ). Bovendien nemen we aan dat, wanneer een deelnemer weet dat pen weet 
dat uit p - q, dan weet hij of zij ook dat q. 

De deelnemers kunnen gebruik maken van vier types communicatieve handelin
gen (Moves): vragen (p?x), antwoorden (p!x), de indicatie dat kennis niet beschik
baar is (p?!x) en afsluiting van de. dialoog ($x). De deelnemers zijn verplicht een 
vraag te beantwoorden indien dit mogelijk is. Indien dit niet kan wordt een weder
vraag gesteld of te kennen gegeven dat het antwoord onbekend is. 16 

16 We laten hier voor de overzichtelijkheid de precieze regels voor de generatie van communicatieve 
handelingen .en update van cognitieve toestanden achterwege. 
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A ~ e 
Bel(A) Goal(B) Not(B) Bel(B) Goal(A) Not(A) 

p -> q 
r 

r -> a 

q ?e 

p -> q <q> 

p ?A 

<P> 

P ?!e 

p -> q 
<Q> p ~ r --> o 

r ?A 

r <r> 

r !e 

r -> q 
<Q> lr r, Q 

q!A 

1_/ q 

$e 

SA 

Tabel 5.1: Een eenvoudige dialoog tussen A en B. 

In Tabel 5.1. is een voorbeeld gegeven van een dia.loog wa.a.r B de initiële vra.a.g stelt 
of q. Hierbij is alleen die informatie a.a.ngegeven die relevant is voor het genereren 
va.n de communicatieve handelingen. lnitiëel weet A dat (p - q) en dat (r - q); 
B weet initiëel dat r. A kan de vra.a.g beantwoorden indien de informatie dat p of 
dat r bekend is. Aangezien A geen voorkeur heeft voor een van beide wordt een 
willekeurige keuze gemaakt. In dit geval is de informatie over p niet beschikbaar en 
kan A nog de vraag stellen of r. B beantwoordt deze vraag, waardoor A de initiële 
vra.a.g van B ka.n beantwoorden. 

5.5.5 Discussie 

We hebben in het bovenstaande geval gekozen voor een eenvoudige uitwerking om het 
achterliggende mechanisme en de structuur van de informatie-uitwisseling duidelijk 
te maken. Om een en a.nder toepasbaar te maken voor natuurlijke dialogen zijn een 
aantal uitbreidingen onvermijdelijk. 

Ten eerste zal aandacht besteed moeten worden aan verschillende types cogni
tieve toestanden en de manier wa.a.rop deze kunnen worden onderhouden. Vanuit 
de ervaring die we hebben met experimentele dialogen (Cremers, 1993) hebben we 
het vermoeden dat diepe nestingen (> 2) van kennis (A weet dat B weet dat A 
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weet dat ... ) geen grote rol spelen in dialoogmodellering. Bij andere dialoogmod
elleringen dan de hierboven geschetste (Beun 1991 b) is echter wel uitgegaan van 
gemeenschappelijke kennis, zoals deze ook wordt gebruikt bij de modellering van de 
coöperatieve assistent. Een modellering van gemeenschappelijke kennis geeft zowel 
de mogelijkheid overbodige informatie achterwege te laten in de uiting, als juist in
formatie te communiceren die gebruikt kan worden om te refereren naar objecten. 
Dit kan overigens tot misverstanden leiden indien de gemeenschappelijke kennis van 
beide deelnemers niet overeenkomt. 

Ten tweede dient de representatie van de domeinkennis drastisch te worden uitge
breid. In het hierboven uitgewerkte voorbeeld is slechts sprake van éen connectief, de 
'--+'. Uiteindelijk zal het hier gep"resenteerde framework uitgebreid moeten worden 
met predikatenlogica en toegepast moeten worden op type-theoretische contexten. 

Een belangrijke uitbreiding betreft ook de toepassing op verschillende types di
alogen. In werkelijkheid besta.at bijvoorbeeld geen ideaal kanaal. Gesproken dialogen 
geven dan ook juist veel informatie op het nivo van het verwerkingsproces van de in
formatie, zoals verificaties en bevestigingen. De hier beschreven situatie komt echter 
wel sterk overeen met dialoogsituaties waar fouten op het kanaal minder voorkomen, 
zoals het geval is bij terminal-communicatie. 

Verder wijkt de hier geschetste situatie nog in belangrijke mate af van de na
tuurlijke samenwerkingssituatie die als model gediend heeft bij het ontwerp van de 
coöperatieve assistent. De assistent gedraagt zich bijvoorbeeld als expert over een 
domein dat in de loop van de tijd kan veranderen en dat bovendien toegankelijk 
is voor beide gesprekspartners. Hierdoor zal de communicatie een aanmerkelijk 
complexer verloop hebben. We hebben echter de hoop dat het hier geschetste rudi
mentaire framework ook als basis kan dienen in minder eenvoudige dialoogsituaties 
en dat uitbreidingen alleen toegepast moeten worden indien strikt noodzakelijk . 
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5.6 Unificatie van model-theoretische en relationele technieken voor 
specificatie van kennisbanken (DK 8.2) 

uitvoerder: Drs. F.J .H. Dols 
looptijd: mei 1989 - mei 1992 

5.6.1 Doelstelling 

De centrale doelstelling in dit project is om uitgaande van bestaande technieken 
uit de relationele database theorie en model-theorie te komen tot een geïntegreerde 
methode voor conceptuele analyse en specificatie van gegevens, die geschikt is voor 
moderne, op inferentie gebaseerde technieken van kennis-acquisitie en -extractie. 

5.6.2 Achtergrond 

Nieuwe database technieken en modeltheoretische semantiek 

In dit project worden technieken uit de relationele database theorie (RDT) en de 
model-theorie van logische talen (MT) geïntegreerd. RDT werd ontwikkeld vanuit de 
praktische behoefte tot het gestructureerd bewaren van gegevens. Met technieken en 
methoden (zoals algemene data-analyse, operaties als 'join' en 'projectie') uit de in
formatica worden de gegevens in tabellen opgeslagen en bewerkt. MT is een logische 
discipline waarin modellen bestudeerd worden, opgevat als 'werelden', ten opzichte 
waarvan zinnen van een (formele) taal kunnen worden geïnterpreteerd. Deze model
len (en de technieken en methoden om ze te 'raadplegen') zijn abstract gedefiniëerd, 
d.w.z. zonder dat concrete representaties (voor entiteiten, relaties, etc.) worden 
gespecificeerd. Daardoor is het mogelijk dat aan geïnstantiëerde modellen, waarin 
domeinspecifieke aspecten gekozen zijn, op verschillende manieren vorm gegeven 
wordt. De mogelijkheden variëren van het gebruik van tabellen, zoals in RDB, en 
object-georiënteerde structuren, tot het gebruik van formele recursieve expressies, 
zoals in Prolog databases. 

Een belangrijke standaard (Montague-semantiek) (Montague, 1974) op het ge
bied van formele technieken voor de analyse en generatie van talige interactie is 
gebaseerd op MT, met na.me bij de interpretatie van formele talen voor semantische 
representatie. Omdat taal-verwerking en -generatie niet mogelijk zijn zonder toe
gang tot diverse gegevensbanken is integratie van technieken voor gegevensbanken 
en interpretatie van formele talen van direct belang. Bovendien voegt het gebruik 
van formele talen en types bij conceptuele analyse en definitie van de gegevens in 
een gegevensbank extra semantische uitdrukkingskracht toe, vergeleken bij wat in 
RDB mogelijk is gebleken. 

Representatie van impliciete communicatie 

In het DenK-programma wordt in de eerste fase niet expliciet aandacht besteed aan 
technieken voor natuurlijke-taal analyse. In onderhavig project speelt natuurlijke
taal interpretatie in zoverre mee dat specifieke semantische verschijnselen van na
tuurlijke taal konsekwenties hebben voor de formele representatietalen die in DenK 
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relevant zijn. Een bijzonderheid van natuurlijke taal is dat er vaak sprake is van 
impliciete communicatie. 

Met impliciete communicatie wordt hier bedoeld de overdracht van kennis die 
niet tot de uitgedrukte inhoud van de uiting behoort, maar op basis van bepaalde 
constructies en sleutelwoorden wel afleidbaar is. Het opbouwen van kennis over im
pliciet uitgedrukte informatie ('presupposities' of 'implicaturen ') is voor onderhavig 
project om twee redenen van belang. 

Aan drie aspecten van technieken voor extractie en representatie van kennis 
uit impliciete communicatie is tijdens dit project aandacht besteed, te weten: de 
extractie van presupposities, de representatie van dialoog referenten, en de efficiënte 
representatie van impliciete modale aspecten betreffende de uitgedrukte inhoud. De 
resultaten worden hieronder kort samengevat. 

1. Ten behoeve van de representatie van definiete descripties uit talige interactie 
is een getypeerde uniekheidsoperator gedefiniëerd, waarmee unieke beschrij
vingen als 'het ITI,', 'die persoon' en 'het eerste vliegtuig' formeel kunnen 
worden gerepresenteerd (Dols, 1989). Dit is van belang bij het opbouwen van 
de dialoogcontext. De mentale en concrete entiteiten waarnaar in een dialoog 
verwezen wordt (l'\arttunen, 1976; Kamp, 1981; Heim , 1982), dienen gerepre
senteerd te worden ten behoeve van de resolutie van anaforische en elliptische 
elementen, alsmede de bepaling van topic en focus. De genoemde uniekheids
operator is benut om representaties van dialoogreferenten uit sequenties van 
definiete nominale constituenten (Scha, 1981; Bunt, 1985) te kunnen gener
eren, parallel aan de syntactisch-semantische verwerking (Dols, 1992; Dols, 
1992c). 

2. De extractie en representatie van conventionele implicaturen werd voor het 
eerst in het kader van Monta.gue-grammatica. uitgewerkt (Karttunen & Pe
ters, 1976). Voor het DPSG-formalisme is dit uitgewerkt voor nominale con
stituenten, met bijzondere aandacht voor de rol van numerieke determinatoren 
en uitbreidende modificatoren (Dols, 1990a). 

3. Tenslotte is aandacht besteed aan technieken om impliciete modale aspecten 
ten aanzien van de uitgedrukte inhoud te representeren. Talige interactie wordt 
geanalyseerd in termen van taalhandelingen, welke op hun beurt gedefiniëerd 
zijn in termen van kennismodaliteiten zoals weten, menen, vermoeden (Bunt, 
1988) en veronderstellen (Dols & Van der Sloot, 1992). Een voorstel is uit
gewerkt voor de representatie van formules die zulke kennis uitdrukken in een 
modale logica. (Dols & Van der Sloot, 1992). 

5.6.3 Uitwerking 

Beperkingen van RDT 

Iedere database theorie heeft als centraal onderwerp de ontwikkeling en representatie 
van conceptuele schema's en daarbij behorende algemene en atomaire feiten. Van 
de relationele database theorie ( de de facto standaard) zijn een viertal beperkingen 
vastgesteld, waarvoor een oplossing wordt ontwikkeld. Deze beperkingen betreffen: 
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l. De betekenisrelatie tussen de schemata en de feiten enerzijds en de werke
lijkheid anderzijds wordt in iedere analyse methode als intuïtief gegeven be
schouwd. Gestipuleerde entiteiten en ermee gerelateerde relaties en predikaten 
worden in RDT gegroepeerd en in tabellen ondergebracht, waarna technische 
operaties (zoals normalisaties) op de tabellen orde en onderlinge consistentie 
moeten scheppen. Veel van deze operaties zijn echter een bijproduct van de 
keuze om tabellen te gebruiken als onderliggende datastructuur. Op basis van 
de semantiek voor formele talen kunnen de schemata en feiten worden ont
wikkeld en gerepresenteerd op een tabel-onafhankelijke manier, waardoor een 
aantal operaties die voor RDT zo kenmerkend zijn, overbodig worden. 

2. De verbanden tussen de schemata en atomaire feiten in de tabellen zijn in 
RDT niet geformaliseerd, en dientengevolge is vaak niet duidelijk welke soorten 
gegevens waar in de tabellen mogen voorkomen. Men neemt meestal aan dat 
de sleutelwoorden boven de kolommen genoeg 'semantiek' uitdrukken om in 
te zien wat wel en niet mag. Het zal duidelijk zijn dat deze intuïtieve be
nadering alleen voldoet bij eenvoudige gegevensdomeinen. Bovendien gaat de 
standaard benadering ervan uit dat in de tabellen alleen atomaire gegevens 
mogen voorkomen. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat leeftijden, aantallen 
en huisnummers allemaal als 'integer' en werknemers, bedrijven, en telefoon
nummers als 'string' voorkomen. Hierdoor is het niet mogelijk systematisch 
gebruik te maken van soortverschil bij het voorkómen en ontdekken van in
consistenties. Typering uit de formele semantiek voor natuurlijke talen kan 
aangewend worden om de relatie tussen schemata en feiten te formaliseren en 
daardoor de interne consistentie een welgedefiniëerde basis te geven. 

3. Het gebruik van slechts één datastructuur, namelijk de tabel met 2 dimen
sies, legt beperkingen op aan de database ontwerper en gebruiker. Problemen 
ontstaan omda.t de veelvormigheid van een gegevensdomein vertaald moet wor
den in de dwangbuis van deze ene datastructuur. Een krachtige, getypeerde 
taal voor representaties kan een flexibel instrument bieden voor zowel de ont
werper als de gebruiker. Het nut van zo'n taal is aangetoond bij het represen
teren van kleinere da.tabases in een systeem voor natuurlijke taal interpretatie 
(Bunt et al., 1984). 

4. Algemene feiten zoals Alle werknemers hebben een salaris groter dan X., (vaak 
constroints genoemd), kunnen niet in de vorm van tabellen worden gerepre
senteerd. Een logische taal voor de representatie van deze kennis kan goed 
worden gecombineerd met de hierboven genoemde taal voor representatie van 
schemata en feiten. Zo'n taal biedt dan tevens de mogelijkheid nieuwe re
laties en predicaten te definiëren in termen van andere. Hierdoor ontstaat een 
flexibel instrument om door stapsgewijze verfijning dan wel veralgemenisering 
een complex gespreksdomein op overzichtelijke wijze te specificeren. Seman
tische typering is een onmisbaar instrument om van deze samenstellingen de 
semantische correctheid te toetsen. 
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Integratie van technieken 

In het DenK-programma is het van belang kennis te representeren op een manier die 
recht doet aan database theorie, computationele taalkunde en logica. In onderhavig 
project worden resultaten uit deze drie disciplines gecombineerd: 

l. Uit de logica stamt de methode van het specificeren van formele modellen 
als abstracte representaties van samenhangende aspecten van de werkelijkheid 
als gespreksdomein. Zulke modellen worden gebruikt voor de evaluatie van 
beweringen (proposities) uitgedrukt in een formele taal. Het stellen van vragen 
aan een database is in essentie hetzelfde als het evalueren van proposities ten 
opzichte van een model. De methoden van het definiëren van modellen en 
het specificeren van logische talen zijn in dit project het uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van nieuwe database technieken. Nog een methode die stamt uit 
de logica is die van het definiëren en controleren van semantische zinvolheid van 
beweringen . Dit begrip is ontwikkeld in de type theorie. Het aanpassen van 
database technieken en representaties op een manier die het mogelijk maakt 
semantische correctheid te bewijzen van zowel de relatie tussen schemata en 
atomaire feiten als van samengestelde relaties en · predicaten is een van de 
kerntaken in dit project (Dols , 1990b ). 

2. Eén doelstelling van de computationele linguïstiek is het beschrijven van betekenis
en gebruiksaspecten van natuurlijke taaluitdrukkingen op een manier die com
puters in staat stelt zinnen als invoer te nemen, en ze systematisch te relateren 
aan kennisbanken die het gespreksdomein en de gebruikssituatie representeren. 
In onderhavig project zijn enkele aspecten van deze relatie bestudeerd (zie par. 
2.2) met toepassing van een logische taal uit dezelfde familie waartoe ook de 
eerder vermelde ( data)specifica.tietaal behoort . Het systematisch relateren van 
natuurlijke taal aan kelinisbanken wordt hierdoor vereenvoudigd. 

3. Een kenmerk van de oplossingen die in dit project worden ontwikkeld is het 
gebruik van een hogere-orde taal, waardoor op eenvoudige manier rekening kan 
worden gehouden met de structuur van samengestelde objecten, zoals lijsten, 
predikaten, functies en verzamelingen. Het eerder genoemde probleem van 
de dwangbuis van tabellen kan daardoor worden vermeden. Een belangrijk 
aspect daarbij is de strikte scheiding tussen het niveau van representatie en 
dat van wat gerepresenteerd wordt. Zo'n scheiding wordt lang niet altijd gere
specteerd. 
Het gebruik van hogere-orde representaties hoeft overigens geen nadelige gevol
gen te hebben voor berekenbaarheid en beslisbaarheid. Onder bepaalde ac
ceptabele restricties (het gebruik van zogenaamde standaani modellen) is aan
toonbaar dat een vertaling van hogere-orde representaties naar een eerste-orde 
predicaten-logische taal ma.gelijk is met behoud van geldigheid. Dit wil zeggen 
dat contingente formules na vertaling in een eerste-orde taal niet geldig dan 
wel ongeldig zijn, en bovenal dat geldige formules na vertaling ook geldig zijn 
(Dols & Dallara, 1992). 
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Bovengeschetste methoden en technieken worden toegepast in het kader van het 
DenK programma bij het analyseren en representeren van het gespreksdomein. 
Daartoe worden conceptuele definities voor ruimtelijke relaties als boven, naast, 
etc. tussen objecten gedefiniëerd. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met 
computationele aspecten van de benodigde deelberekeningen, zoals snijpuntbepa
ling van lijnstukken en doorsnedebepaling van convexe polygonen met lineaire (i.t.t. 
exponentiële) complexiteit (O'Rourke et al., 1982). Het is de verwachting dat de be
handeling van natuurlijke taal aspecten zoals spatiële voorzetsels (in, achter, boven, 
naast, onder, etc.) vervolgens goed verloopt. 

5.6.4 Opzet van het proefschrift 

In het geplande proefschrift wordt aangegeven hoe de syntaxis en semantiek van 
getypeerde hogere-orde logische talen het uitgangspunt kunnen zijn voor een hogere
orde representatietheorie voor kennisbanken. 
In deel I worden de technieken en methoden behandeld voor het representeren van 
een gespreksdomein. Een hoofdstuk bespreekt het gebruik van complexe typen en de 
normalisatie daarvan, en behandelt de integratie van formele typen in conceptuele 
analyse, en het mogelijk nut van hierarchieën en inheritance (Dols, 1990b ). 
Het tweede hoofdstuk laat zien hoe getypeerde canonieke representaties gebaseerd 
op hogere-orde logische talen kunnen worden gebruikt voor de representatie van ref. 
erentiële extensies (feiten). 
Het derde hoofdstuk behandelt een methode voor geïntegreerd ontwerp van complexe 
functionele afhankelijkheden ('Twee-niveau conceptuele analyse'), en de mogelijk
heid tot automatische semantische correctheidscontroles op daarmee ontwikkelde 
definities van afhankelijkheden. 
In het vierde hoofdstuk wordt de relatie met relationale database theorie bestudeerd. 
Ingegaan wordt op aspecten als schemata en tabellen, sleutels, afhankelijkheden 
en normaalvormen, en tenslotte wordt de bekende Entity-Relationship methode 
vergeleken met de methode voor twee-niveau conceptuele analyse. 
Tenslotte worden enkele voorbeeld-gespreksdomeinen uitgewerkt, waaronder het DenK
domein van ruimtelijke objecten. 

In deel II worden op basis van de gepresenteerde methode voor ontwerp en represen
tatie van kennisbanken een aantal praktische gereedschappen gedefinieerd, o.a. om 
de integriteit van een kennisbank te garanderen. Uitgaande van de formele basis van 
de representaties en de strikte methoden van ontwerp wordt een module beschreven 
om de ontwerp-en definitieprocessen van een kennisbank interactief te voltrekken. 
Het systeem neemt daarbij het initiatief, en controleert on line de formele seman
tische correctheid van het model onder constructie. Voor deze tests bestaan twee 
submodules waarvan een de semantische relaties tussen de schemata en data test, 
en de ander de vaak zeer complexe functionele afhankelijkheden, ontworpen in een 
meerfasen proces, controleert door de resultaten van de verschillende fasen te integre
ren. Deze module voor interactieve acquisitie van domeinkennis is tevens geschikt 
voor het latere onderhoud aan de kennisbank, wanneer het gespreksdomein moet 
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worden gewijzigd of uitgebreid. Tenslotte wordt de mogelijkheid en het nut van een 
natuurlijke taal interface voor deze module besproken, waaronder de in par. 2.2. en 
2.3 genoemde aspecten van impliciete communicatie. 

Samenvattend, het proefschrift bestaat uit twee delen: een deel beschrijft methoden 
en technieken voor de representatie van kennisbanken, een tweede deel beschrijft 
praktische software componenten op basis hiervan, en laat zien hoe genoemde tech
nieken en methoden inzetbaar zijn bij het gebruik van natuurlijke taal. 

5.6.5 De relatie met andere DenK projecten 

De in het eerste deel van het proefschrift beschreven methoden en technieken wor
den toegepast bij de realizering van het gespreksdomein (DABAS). Zoals eerder al 
genoemd, bestaat dit domein uit eenvoudige drie-dimensionele lichamen. De staps
gewijze ontwerpmethode is hier in het bijzonder van belang daar ruimtelijke relaties 
worden uitgedrukt in termen van ruimtelijke primitieven, zoals coördinaten, richting, 
positie. Daarbij kunnen ruimtelijke relaties vaak worden gedefiniëerd als composities 
van relaties tussen eenvoudiger objecten. Bijvoorbeeld, de relatie boven omhelst o.a. 
het bestaan van een overlap-relatie tussen de twee-dimensionale projectievlakken 
van de lichamen. Omdat het hier niet alleen gaat om een conceptuele definitie maar 
ook om implementatie, wordt rekening gehouden met efficiëntie van geometrische 
berekeningen (O'Rourke et al., 1982) 

In het integratieproject is gekozen is voor de representatietaal CTT. Het repre
sentatieformalisme voor conceptuele definities dient hiermee in overeenstemming te 
worden gebracht. 

5.6.6 Planning 

Momenteel (januari - april 1993) wordt gewerkt aan een bijdrage aan het inte
gratieproject in de vorm van een conceptuele analyse van eenvoudige 3D objecten, 
geschikt voor la.tere interpretatie van ( spatiële) voorzetsels. Dit is een onderdeel van 
het proefschrift waarvan het de bedoeling is dit in 1993 af te ronden. Promotor is 
Prof. dr. H.C. Bunt. 

Mogelijkheden voor de toekomst: computer-ondersteund conceptueel ont
werpen m.b.v. natuurlijke taal 

De in het proefschrift ontwikkelde methode voor conceptueel ontwerp is geschikt 
voor een systeem-gestuurde (natuurlijke taal) interface. De stappen om te komen 
tot welgevormde definities kunnen aan de ontwerper worden aangeboden, en de 
ingevoerde definities worden meteen op semantische correctheid getoetst op basis 
van het typen-systeem. Semantische fouten worden ontdekt, en het is op basis van 
de type-controle mogelijk suggesties ter verbetering aan te bieden. Omdat een en 
ander is gebaseerd op de getypeerde lambda-calculus, een standaard in de semantiek 
van natuurlijke talen, ligt het voor de hand een natuurlijke taal interface voor dit 
specifieke subsysteem te gebruiken. 
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6 Conclusies en aandachtspunten 

6.1 Onderzoek-conclusies 

In dit verslag hebben we een opzet gepresenteerd voor de ontwikkeling van een inter
face met generieke eigenschappen voor de communicatie met informatieverwerkende 
systemen. Uitgangspunt bij de modellering van het systeem was de natuurlijke in
teractie van de mens met zijn omgeving: een fysische en een talige interactie. 

We hebben hierbij gekozen voor een fundamentele aanpak. De opbouw van het 
interface is daarbij niet gefundeerd vanuit de behoefte om natuurlijke-taal verschijn
selen te beschrijven, maar om communicatie tot stand te brengen tussen het inter
face, de gebruiker en het domein, onafbankelijk van de gekozen oppervlaktestructuur 
van de boodschap. De architectuur wordt hierbij als het ware van binnenuit gecon
strueerd vanuit de noodzakelijke behoefte om communicatie tot stand te brengen 
tussen een gebruiker en zijn assistent, gesteund op een degelijk wiskundig forma
lisme om kennis te kunnen representeren. Tijdens het ontwerpproces is ons duidelijk 
geworden dat verschijnselen die bekend zijn in de linguïstiek en de pragmatiek - zoals 
de betekenis van definiete en indefiniete beschrijving, presupposities of Griceaanse 
coöperatieprincipes - automatisch aan de orde komen doordat we ons met de es
sentiële eigenschappen van communicatie bezighouden. Tevens worden door een zo 
eenvoudig mogelijke modellering artefacten vermeden die in een natuurlijke interac
tie weinig voorkomen, zoals het introduceren van een unieke naam voor ieder object 
dat aanwezig is in het gespreksdomein . 

Een cruciale rol bij dit alles speelt de keuze van Constructieve Type Theorie 
(CTT) als formalisme voor het representeren van cognitieve toestanden. Over het 
formalisme is veel meta-theorie voorhanden, het heeft een degelijke wiskundige fun
dering en bovendien een bijpassende set van deductieregels voor contexten zodat 
men precies weet wat er volgt uit een bepaalde kennistoestand. CTT heeft verder 
een aantal bijzonder geschikte eigenschappen om te dienen als basis voor de repre
sentatie van cognitieve toestanden in een communicatieve situatie: 

• Het bezit inherent dynamische eigenschappen waardoor de incrementele op
bouw van (linguïstische of dialoog- )contexten eenvoudig is te construeren. Een 
en ander blijkt ook uit het gegeven dat Discourse Representatie Theorie op te 
vatten is als een eerste orde benadering van contexten uit CTT. 

• In tegenstelling tot veel bestaande epistemische logika's is de informatie be
schreven door een CTT-context partiëel en kan zelfs incorrect of inconsistent 
zijn, hetgeen veel meer overeenkomt met de kennis van dialoogpartners in een 
natuurlijke dialoogsituatie. 

• We beschikken over de mogelijkheid om kennis over hogere orde objecten, zoals 
die in natuurlijke taal regelmatig voorkomen, binnen de context te behandelen. 

• Het is mogelijk wiskundige objecten toe te kennen aan de bewijzen die een 
gesprekspartner kan construeren in zijn context. Met andere woorden, men 
beschikt over objecten die de reden kunnen weergeven dat een gesprekspartner 
iets gelooft. Dit geeft onder andere goede mogelijkheden voor het bijstellen 
van de cognitieve toestanden ( de zogenaamde 'belief revisie'). 
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Verder heeft de keuze voor de representatie van het gekozen gespreksdomein een 
aantal belangrijke voordelen: 

• We hebben hier te maken met een generiek object-georiënteerd systeem. Dit 
vergemakkelijkt de uitwisselbaarheid met andere object-georiënteerde domeinen 
aanzienlijk, zodat de uniformiteit van het interface beter gegarandeerd wordt. 

• Het systeem bezit grafische eigenschappen. Dit heeft als voordeel dat verschil
lende grafische modaliteiten uitgetest en gecombineerd kunnen worden. 

• Het systeem bevat spatiële en temporele eigenschappen. Dit verschaft de mo
gelijkheid om een grote diversiteit aan semantische verschijnselen in natuurlijke 
taal te modelleren en uit te testen (bijvoorbeeld temporele verschijnselen in 
werkwoorden, voorzetsels, aanwijzende voornaamwoorden, etc.). 

Het ontworpen interface kan dus in principe dienen als een uniforme interactie 
voor expertsystemen, leer- of ontwerpomgevingen. De ontwerper van een applicatie 
hoeft zich dan niet te concentreren op de interactieve eigenschappen van zijn systeem, 
maar dient de aandacht slechts te richten op de specifieke eigenschappen van het 
domein. Het interface kan dan bij zo een domein automatisch gegenereerd worden 
en hoeft dus niet apart worden gemaakt. 

6.2 Organisatorische conclusies 

Door de uitvoering van het DenK-programma is, na een aanloopfase in het eerste 
jaar, een echte en hechte samenwerking gegroeid tussen 4 groepen van KUB en TUE: 
het ITK (faculteiten Letteren en Economie), de TUE faculteit Wiskunde en Infor
matica, secties Logica en Technische Toepassingen, en het IPO. De samenwerking 
uit zich in: 

• Een uitstekend functionerende 'Interuniversitaire Werkgroep DenK' i.o. Deze 
werkgroep bestaat uit alle projektuitvoerders en begeleiders . Nadat de plenaire 
bijeenkomsten van deze werkgroep in de aanloopfase een enigszins formeel 
karakter hadden, heeft zich een praktijk gevestigd waarbij 

- de projektuitvoerders met de programmacoördinator, de secretaris SOBU 
en enkele van de meest betrokken begeleiders enkele malen per jaar bij
eenkomen voor inhoudelijke bespreking van het onderzoek. Deze bijeen
komsten worden gekenmerkt door enthousiasme van alle deelnemers; 

de werkgroep eenmaal per j_aar zo voltallig mogelijk bijeenkomt om de 
bereikte resultaten in het afgelopen jaar te bespreken en te overleggen 
over de verdere planning van het onderzoek; 

projektuitvoerders incidenteel bijeenkomen, vaak naar aanleiding van een 
colloquiumvoordracht bij een van de deelnemende groepen, of iets derge
lijks. 

• Een soepel en slagvaardig opererend Dagelijks Bestuur (DB) van 4 leden. 
Het DB bestaat uit de programmacoördinator (voorzitter), de secretaris van 

58 



het Samenwerkingsorgaan (secretaris) en twee leden. Het DB heeft gemid
deld 4 ma.al per jaar vergaderd; daarnaast handelen voorzitter en secretaris 
voorkomende zaken af. Deze samenstelling en werkwijze voldoen uitstekend. 

• Vruchtbaar spontaan overleg tussen uitvoerders van verschillende deelprojek
ten. 

Opgemerkt mag worden dat het vervroegd ( vergeleken met de oorspronkelijke 
planning van het DenK-programma) opstarten van het INTEGRATIEPR0J EKT een 
bijzonder stimulerend effekt heeft gehad op de interactie tussen de deelprojekten. 
De uitvoering van dit projekt leidt tot natuurlijke, zuiver inhoudelijk gemotiveerde 
afstemming tussen de deelprojekten en vervangt een formele bewaking daarvan gro
tendeels. Belangrijk hierbij waren de daadwerkelijke ontwikkeling van het systeem, 
het gebruik van dezelfde formele taal en het spreken over een concreet domein, 
waarmee voor een belangrijk deel de vaagheid over en abstractie van elkaars werk 
werd weggenomen. 

Het ontwikkelde systeem moet hierbij overigens beschouwd worden als een be
langrijk raamwerk voor verder onderzoek. De betrokken groepen kunnen vanuit hun 
eigen expertise en interesse ingaan op de wensen van het INTEGRATIEPROJECT en 
kunnen zo meewerken aan concrete uitbreidingen van het systeem. Het systeem 
functioneert daarbij als een belangrijk platform voor de uitwisseling en toepassing 
van elkaars expertise en garandeert het voortbestaan van de nu bestaande vruchtbare 
samenwerking tussen de verschillende onderzoeksgroepen. 

De gegroeide organisatie werkt zeer bevredigend, en zou bij de -uitvoering van de 
tweede fase van het DenK-programma. vooral in tact moeten blijven. 

6.3 Aandachtspunten voor de toekomst 

In dit verslag hebben we de fundamentele eigenschappen aangegeven voor het inter
face; een rudimentair raamwerk dat de essentiële onderdelen bevat om communicatie 
op een natuurlijke ma.nier te laten verlopen. Om een echte natuurlijke interactie tot 
stand te laten komen dient het eerste prototype op een aantal belangrijke punten 
uitgebreid te worden: 

1. Natuurlijke-taal verwerking 
Op dit moment bestaat de talige invoer uit type-theoretische teksten die uit
gebreid zijn met pragmatische informatie. Om natuurlijke-taal uitdrukkingen 
te vertalen in dit formalisme dient een geschikte parser ontwikkeld te worden. 

2. Temporaliteit 
In de eerste fase heeft het accent voornamelijk gelegen op de representatie van 
cognitieve toestanden en niet op de wijziging van deze toestanden. Zowel het 
gespreksdomein als de dialoog bezitten echter typisch dynamische eigenschap
pen. Om de veranderingen in de tijd te kunnen beschrijven is een vergroting 
van de expressiviteit van de type-theoretische taal noodzakelijk. Dit maakt 
tevens een weg vrij om te kunnen redeneren over toekomstige toestanden (plan
ning). 
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3. Toevoeging van constraints 
Een belangrijk aspect van de specificatie van het domein is de manier waarop 
eigenschappen worden beschreven die gedurende de gehele animatie geldig die
nen te zijn. Dit wordt ook wel 'constraint-specificatie' genoemd . Deze con
straints dienen niet alleen aan het domein toegevoegd te worden, maar de 
assistent dient ook de mogelijkheid te bezitten hierover te kunnen redeneren . 

4. Planningscomponent 
De assistent is op dit moment niet in staat doelen over het gespreksdomein 
van zowel de gebruiker als van zichzelf expliciet te representeren. Hierdoor 
behoort planning over het -domein nog niet tot de mogelijkheden. Om de 
assistent coöperatief gedrag te laten vertonen is een planningscomponent echter 
onontbeerlijk. 

5. Pragmatiek en gedrag 
Het handelen van de assistent is gebaseerd op een expliciete representatie van 
de situa.tie. Aan dit handelen liggen in het algemeen pragma.tische principes, 
zoals rationaliteit en coöperativiteit, ten grondslag. Op grond van deze prag
matische principes dienen canonieke gedragsregels ontworpen te worden die, 
afhankelijk van de situa.tie, het onderhoud van de cognitieve toestand (bij
voorbeeld belief-revisie) en het verkrijgen en overdragen van informatie voor
schrijven. Hierbij spelen zowel efficiëntie-overwegingen als het onderscheid 
impliciete (logische) representatie en expliciete (pragmatische) representatie 
een belangrijke rol. 
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Bijlage 1: Participanten en leiding 

Aan het zwaartepuntprogramma. wordt deelgenomen door de volgende instituten en 
vakgroepen: 

• het instituut voor Taal-en Kennistechnologie (ITK) van de Katholieke Univer
siteit Brabant (waarin samenwerken het werkverband Taal en Informatica van 
de faculteit Letteren en de vakgroep Bestuurlijke Informatiekunde en Accoun
tancy van de faculteit Economie). 

• het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) (waarin samenwerken de facul
teit Wijsbegeerte en Ma.a.tschappijwetenschappen van de Technische Univer
siteit Eindhoven en de N.V. Philips) 

• de vakgroep Informatica van d~ faculteit Wiskunde en Informatica van de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

De wetenschappelijke leiding van het programma berust bij het bestuur van de in
teruniversitaire werkgroep i.o. 'Dialoogvoering en Kennisopbouw'. In dit bestuur 
hebben zitting de indieners van het programma., c.q. de eindverantwoordelijken voor 
de verschillende onderzoeklijnen: 

Katholieke Universiteit Brabant 

• prof.dr. H.C. Bunt (programmacoördinator) 

• prof.dr. R.A. Meersma.n 

Technische Universiteit Eindhoven/IPO 

• prof.dr. H. Bouma. 

• prof.dr. D.G. Bouwhuis 

• prof.dr. DJ{. Hammer 

• prof.dr. K.M. van Hee 
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