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1 Inleiding 

In dit verslag wordt een nadere uitwerking gegeven van de nieuwe projecten zoals 
opgenomen in de 2e fase van het DENK-programma (zie ook Bunt & Beun 1993). 
Het betreft hier met name een specificering van de werkzaamheden van het integra
tieproject en de relatie van dit project met de overige deelprojecten. Bovendien is 
hierbij aangegeven hoe de deelprojecten passen binnen de basisarchitectuur van het 
ontwikkelde prototype. Voorts zijn voor alle projecten concrete eindoelen aangege
ven, vergezeld van een uitgebreide planning, en is per project de samenhang met de 
overige projecten beschreven. Opgemerkt dient te worden dat, in vergelijking met 
de eerste programmabeschrijving 2e fase , project 12 is vervallen en de bijbehorende 
werkzaamheden opgenomen worden binnen het integratieproject. We hopen hiermee 
een duidelijk beeld geschetst te hebben van de werkzaamheden die verricht dienen 
te worden in de 2e fase van het programma. 

1.1 Referenties 

BUNT, H.C. & BEUN, R .J. (eds .) (1993) Den[( Dialoogvoering en Kennisopbouw, 
Programma tweede fase mei 1993 - mei 1997. Tilburg: Samenwerkingsorgaan 
Brabantse Universiteiten. 
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2 Project 4: Het Integratieproject 

2.1 Doelstelling 

De primaire doelstelling van het integratieproject is het integreren van de resultaten 
van de deelprojecten om te komen tot de ontwikkeling van het DENK-systeem. In 
de eerste fase van het programma heeft de nadruk voornamelijk gelegen op het on
twerp van een basisarchitectuur en bijbehorende implementatie van het systeem. 
In de tweede fase zal het accent verschuiven naar de presentatie van de behaalde 
resultaten en een verdere verfijning van het systeem op basis van de eerder ontwik
kelde architectuur en van nieuwe wetenschappelijke resultaten uit de deelprojecten 
en het integratieproject zelf. Het einddoel is hierbij een systematisch ontwikkelde 
realistische applicatie, die moet voldoen aan de volgende eisen: 

• de gebruikte software is modulair en generiek, d.w.z. algemeen toepasbaar, 
ook op andere domeinen, 

• de resultaten van de deelprojecten zijn direct aanwijsbaar, 

• de applicatie is 'volwassen', dus niet langer een prototype, 

• de applicatie geeft een overtuigend beeld van het DENK-zwaartepuntsprogram
ma en de bereikte resultaten, 

• de applicatie toont aan dat het integratieproject geslaagd is en een duidelijke 
meerwaarde heeft ten opzichte van de som van de afzonderlijke deelprojecten. 

2.2 Inleiding 

Voor een uitvoerige beschrijving van de werkzaamheden en bijbehorende resultaten 
van het integratieproject verwijzen we naar het Overzichtsrapport eerste fase (Beun 
& Ahn 1993) en de bijbehorende aanvulling met bijlages (Ahn & Beun 1993). We 
zullen hier een korte samenvatting geven van de eerder behaalde resultaten. Vervol
gens geven we aan welke onderwerpen voor vervolgonderzoek in aanmerking komen 
en hoe de daaruit voortkomende deelprojecten worden geïntegreerd. Verder concen
treren we ons voornamelijk op de werkzaamheden die verricht zullen worden in de 
tweede fase. 

Binnen het integratieproject is een basisarchitectuur ontworpen en geïmplementeerd 
voor de ontwikkeling van een interface met generieke eigenschappen voor de com
municatie met informatieverwerkende systemen. Uitgangspunt bij de modellering 
van het systeem was dat de interface zich dient te gedragen als een assistent die op 
coöperatieve wijze met de gebruiker kan communiceren over een bepaald gespreks
domein. Assistent en gespreksdomein worden hierbij gerepresenteerd in een tweetal 
modules die samen met de gebruiker een driehoek van informatiestromen vormen. 
Domein en assistent zijn conceptueel duidelijk gescheiden. 

In overleg met de uitvoerders en begeleiders van de betrokken deelprojecten zijn 
de verschillende basisformalismen en hurÎ onderlinge samenhang formeel vastgelegd. 
Bovendien is de zogenaamde cognitive shell geïmplementeerd die zorgt voor omgang 
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met Constructieve Type Theorie, het basisformalisme voor de kennisrepresentatie, 
en de evaluator die met behulp van het module DABAS eenvoudige observaties en 
manipulaties binnen het domein mogelijk maakt. 

Het moge duidelijk zijn dat de interface op dit moment nog niet het coöperatieve 
gedrag kan vertonen dat gewenst is voor de interactie met een gebruiker. Daarvoor 
dienen op de volgende gebieden een aantal uitbreidingen gedaan te worden: 

• Een verfijning van de cognitieve modellering binnen de coöperatieve assistent, 
waarbij o.a. zal worden voortgebouwd op de resultaten van de projecten 7a, 1 
en 6. 

• De koppeling aan het systeem van een natuurlijke taal interface, te ontwikkelen 
in project 8. 

• Uitbreiding van de dialoogfunktionaliteit door meer soorten communicatieve 
handelingen toe te staan aan de gebruiker en te laten genereren door de as
sistent (project 9 ). 

• Uitbreidingen van de kennisrepresentatie en redeneervaardigheden van de as
sistent met het oog op temporele aspekten (project 10). 

• Verdere uitbouw van de grafische component, i.h.b. met betrekking tot de 
realisatie van constraints (project 11 ). 

• Evaluatie van de interface in verschillende meer volwassen domeinen, in samen-
werking met het huidige project 5 en project 9. 

Bovendien zal in het eerste half jaar van de tweede fase een voorstel worden uit
gewerkt voor een realistisch applicatiedomein. Inmiddels is besloten het systeem 
te laten functioneren als interactieve trainingssimulator. De coöperatieve assistent 
heeft hierbij tot taak de gebruiker te begeleiden bij het leren hanteren van complexe 
apparatuur. In het voorstel zal onder andere een uitgebreide specificatie inzake het 
gedrag van zo'n simulator worden opgenomen met daarnaast een beschouwing over 
de gevolgen van de verschillende keuzes voor de aparte deelprojecten. 

2.3 Samenhang tussen de deelprojecten 

De samenhang tussen de nieuwe deelprojecten (8, 9, 10, en 11) is in Figuur 1 aan
gegeven in de eerder ontworpen driehoeks-architectuur. 

Met behulp van de Parser (project 8) wordt getypte Engelse tekst omgezet naar 
CTT. Binnen Holmes wordt, onder andere met behulp van de in project 9 te ontwik
kelen gedragsregels, een passende reactie gegenereerd. Hierbij wordt onder andere 
gebruik gemaakt van de informatie in de Cognitive Shell die uitgebreid moet wor
den met temporele informatie, uitgewerkt in project 10. Binnen project 11 tenslotte 
wordt gewerkt aan een uitbreiding van het domein (GDP) met informatie over con
straints. Alle projecten hebben dus betrekking op een verfijning vau de in de eerste 
fase ontworpen basis-architectuur. 
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Figuur 1: De driehoeks-architectuur met invulling van de nieuwe deelprojecten. 

Naast deze relaties binnen de basis-architectuur van het DENK-systeem bestaat er 
ook tussen de projecten onderling een sterke samenhang. We hebben de belangrijkste 
aspecten van de samenhang weergegeven in Figuur 2. 

Zo wordt binnen project 8a en 8b gewerkt aan de interpretatie van natuurlijke 
taal naar CTT. De output van project 8a, dat natuurlijke taal omzet naar de 'tussen
taal' ULF, vormt hierbij de input voor een tweede, contextafbankelijke vertaalslag 
naar CTT, zoals wordt uitgewerkt in project 8b. De nodige empirische data voor 
de afbakening van het natuurlijke-taalfragment dienen geleverd te worden door het 
huidige project 5. 

In het kader van project 5 zullen tevens (experimentele) studies uitgevoerd 
moeten worden naar het domein zoals ontworpen binnen project 11. Met name 
dient hierbij samen met project 9 onderzocht te worden hoe mensen zich gedragen 
in een situatie waarbij het DENK-systeem gebruikt wordt als interactieve trainings
simulator. Het betreft hier zowel studies naar gedrag tussen mensen onderling, als 
studies naar het gedrag van een vernieuwde versie van het prototype in zo een sessie. 

Project 9 dient het onderzoek nauw af te stemmen met project 8a om de pragma
tische aspecten van de natuurlijke-taal invoer te behandelen. Het betreft hier met 
name de bepaling van de communicatieve functie van de uiting van de gebruiker en 
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. de noodzakelijke reacti~s van het systeem in het geval problemen optreden bij de 
. interpretatie. Overigens dient daarnaast met project 10 afgestemd te worden over 

de update van de cognitieve toestand van de assistent na uitingen en domeinhan
delingen van zowel de gebruiker als de assistent. 

Tussen project 10 en project 8b dient tenslotte nauwe afstemming te bestaan over 
de temporele informatie die opgebouwd wordt uit de semantische representaties van 
de uiting van de gebruiker. De temporele informatie uit de ULF-representatie dient 
hierbij omgezet te worden in de temporele informatie zoals geformaliseerd binnen 
CTT. 

4 

11 

(5) 

9 

10 

TUE/IPO 

8a 
4 

8b 

KUB 

Figuur 2: Samenhang van de projecten verdeeld over KUB en TUE/IPO. 

2.4 Werkzaamheden 

De werkzaamheden van het integratieproject kunnen voor tweede fase in vier onder
werpen verdeeld worden: 

1. integratie en coördinatie van de deelprojecten binnen het kader van het DENK-
systeem 

2. verdere ontwikkeling van de bestaande software 

3. presentatie van de resultaten 

4. eigen wetenschappelijke bijdrage 

ad 1. Integratie en coördinatie van de deelprojecten 
In de afgelopen jaren is gebleken dat het integratieproject een aktieve, integrerende 
en coördinerende rol kan vervullen t.a.v. de overige projecten. Dit komt interne 
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. samenhang tussen de {lrojecten zeer ten goede. Versterkte voortzetting van deze 
. manier van werken in de tweede fase lijkt van essentieel belang om de doelstellingen 

van het DENK-programma te verwezenlijken. De bestaande situatie, waarin het in
tegratieproject het raamwerk schept waarbinnen de verschillende deelprojecten kun
nen communiceren en waarin hun resultaten worden gecombineerd en geëvalueerd, 
denken wij in de toekomst verder te kunnen uitbouwen, mede dankzij het feit dat de 
vervolgprojecten vooral voortkomen uit binnen het integratieproject geformuleerde 
behoeften. 

Alhoewel alle nieuwe deelprojecten reeds vanaf de start ingepast zijn in het sys
teemontwerp, is een taakstellende sturing vanuit het integratieproject onontbeerlijk. 
Ten eerste is er geen één op één verband tussen projecten en systeemcomponenten; 
ten tweede is, ook samenhangend met het eerste punt, op sommige gebieden fun
damenteel onderzoek nodig en in projectvorm geëntameerd. Dit laatste houdt dus 
in dat sommige projecten resultaten afleveren op een theoretisch of experimenteel 
niveau (project 5 en 10) en dus niet in de vorm van software. Er ligt hier een be
langrijke taak van het integratieproject om de resultaten van deze deelprojecten in 
software te operationaliseren. Bovendien dienen de deelprojecten die wel software 
leveren (project 8, 9, en 11) de nodige sturing te hebben zodat de resultaten op 
efficiënte wijze ingepast kunnen worden. 

ad 2. Ontwikkeling van de bestaande software 
Om de primaire doelstelling van het DENK-programma te bereiken wordt binnen het 
integratieproject veel aandacht geschonken aan het systeemontwerp en aan de im
plementatie van de nodige software. Door de ontwerp- en implementatie-aktiviteiten 
van de eerste fase zijn de aard van en de relaties tussen systeemcomponenten uit
gekristalliseerd en zijn eerste versies van de betreffende interfaces geïmplementeerd. 
Daardoor kan het werk zich nu voor een deel toespitsen op een meer volwassen imple
mentatie van het geheel. Dankzij de modulaire opzet van de bestaande software kan 
de funktionaliteit van systeemonderdelen in de meeste gevallen vrij eenvoudig wor
den vergroot. De werkzaamheden voor wat betreft de ontwikkeling van de bestaande 
software kan voor de tweede fase in twee delen gesplitst worden: 

• Consolideren van het eerste prototype. Deze versie zal als uitgangspunt dienen 
voor het verdere onderzoek en zal aan de deelnemende onderzoeksgroepen 
beschikbaar worden gesteld voor experimentele evaluaties. Het betreft hier 
het schrijven van de uiteindelijke systeem- en taalspecificaties van versie 1.0. 

• Distributie van de software. Nieuwe releases naar aanleiding van verbeteringen 
en uitbreidingen van de bestaande software zullen op gezette tijden beschik
baar worden gesteld aan de deelnemende groepen. Het betreft hier uiteraard 
ook het beschikbaar stellen van de bijbehorende documentatie. Het is hierbij 
overigens niet de bedoeling dat het integratieproject de taak van uitgebreid 
systeemmanagement zal opnemen, maar alleen het noodzakelijke zal doen om 
de groepen in staat te stellen op specifieke onderdelen met het systeem te 
experimenteren. 

Op beide punten wordt in belangrijke mate ondersteuning verwacht van de program
meur, ing. R. Roelfs. 
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ad 3. Presentatie van de resultaten 
Doordat de nadruk in de eerste fase voornamelijk heeft gelegen op het systeemont
werp, de ontwikkeling van de bijbehorende software en de zorg voor de integratie, 
is de rapportage en presentatie enigszins vertraagd. Het accent zal daarom in de 
tweede fase verschoven worden naar verslaglegging van de resultaten in · de vorm 
van presentaties op internationale conferenties en publicaties in internationale vak
bladen. Het betreft hier met name de resultaten die bereikt zijn op het gebied van 
CTT als formele representatie van de kennistoestand van de assistent in een dialoog
omgeving, de 'DENK-visie' op mens/computer-interactie en uiteraard de resultaten 
naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen binnen het programma. Bovendien wordt 
de bijdrage van ir. R. Ahn geacht uit te monden in een proefschrift. 

Verder zullen de uitvoerders van het integratieproject, in samenwerking met het 
SOBU-secretariaat, de organisatie ter hand nemen van twee te houden internationale 
workshops in februari 1995 en februari 1997. 

ad 4. Eigen wetenschappelijke bijdrage 
Het integratieproject zal in belangrijke mate ook haar eigen wetenschappelijke bij
drage moeten leveren. Het betreft hier met name een wetenschappelijke verantwo
ording van de concepten waarop de integratie van de resultaten uit de deelprojecten 
berust. Omdat het gedrag van het systeem uiteindelijk zal afhangen van een taaluit
ing, de toestand van het domein en de cognitieve toestand, dienen deze verschillende 
soorten van informatie niet alleen compatibel te zijn, maar is ook een precieze be
gripsvorming omtrent hun onderlinge verhouding en dynamiek nodig. 

Verder dienen lacunes te worden opgevuld die ontstaan doordat de deelprojecten 
slechts een deel van de totale problematiek bestrijken. Onder meer de volgende 
onderwerpen zijn hierbij van primair belang: 

• Definitie van de SHERLOCK-taal. SHERLOCK is de meta-taal waarin aan
gegeven wordt welke condities aanleiding geven tot bepaalde acties van het 
systeem. Het betreft hier vooral het definiëren van een set van relevante pri
mitieven, waarmee pragmatische gedragsregels kunnen worden geformuleerd 
die het coöperatieve gedrag van de assistent bepalen. De regels zullen worden 
uitgetest binnen project 9. 

• In de thans ingediende projectaanvrage is er geen afzonderlijk project meer dat 
zich bezighoudt met Planning en Intenties. Omdat plannen en intenties be
langrijk zijn bij de formalisering van het coöperatieve gedrag van de assistent, 
zal het nodige onderzoek hiernaar worden uitgevoerd binnen het integratie
project. Het betreft hier onder andere de ontwikkeling van deductieregels 
waarmee uit gegeven doelen zowel subdoelen als constraints kunnen worden 
afgeleid, wat uiteindelijk kan leiden tot de implementatie van een eenvoudige 
planner. 

• Formuleren van geavanceerde resolutieregels voor het identificeren van ob
jecten. Het oplossen van anaforen en deiktische elementen is hierbij een be
langrijk onderdeel. Bovendien zal een formele toepassing van een topic/focus-
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structuur bij de identificatie van definiete referenties worden onderzocht. 

2.5 Planning 

Doordat het integratieproject in hoge mate reaktief is en snel moet kunnen inspe
len op bestaande situaties in de verschillende projecten is het niet wenselijk een 
strikt lineaire planning te formuleren voor alle te verrichten taken. Een strategie 
zal worden gevolgd waarbij de vooruitgang in de verschillende deelprojecten wordt 
bewaakt. Gedurende de hele tweede fase geldt onverminderd wat de oorspronkelijke 
formulering van het DENK-programma aangeeft voor de geplande aktiviteiten die 
zouden moeten plaatsvinden in fase 2 van het integratieproject: 

• Inpassing van de nieuwe onderzoeksresultaten uit de andere projecten; 

• Verdere ontwikkeling van het model van kennisacquisitie op basis van aange
dragen halfprodukten uit de andere projecten; 

• Eindrapportage en documentatie van alle modules vanuit het gezichtspunt van 
implementatie; 

• Beschrijving van het systeem en de modules vanuit theoretisch standpunt, on
der andere dat van de kennisrepresentatietheorie en dat van de dialoogtheorie; 

• Presentatie op internationale conferenties en publicaties in internationale vak
bladen van de behaalde wetenschappelijke resultaten. 

Voor wat betreft het lineaire deel van de geplande aktiviteiten kunnen we het vol
gende aangeven: 

Jaar 

1. • eerste half jaar: 

Consolidatie van de bestaande versie van het prototype, schrijven van 
de taal- en systeemspecificaties van versie 1.0, 

Uitbrengen van een halfjaarlijks verslag met betrekking tot de verdere 
ontwikkeling van het systeem, met speciale nadruk op de specifieke 
domeinkeuze. 

• tweede half jaar: 

Formele specificatie van de meta-taal SHERLOCK. Het betreft hier 
zowel de definitie van de primitieven, als de implementatie. 

2. • In samenwerking met project 5, implementatie en documentatie van gea-
vanceerde regels voor objectresolutie. 

• Verfijning van de cognitieve modellering en uitbreiding met de temporele 
component in samenwerking met de projecten 9 en 10. 

• Organisatie van de eerste internationale 'DENK'-workshop. 

3. • In samenwerking met project 9, implementatie van gedragsregels uitge
drukt in de taal SHERLOCK. 
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• In samenwerking met project 8, het inbouwen en uittesten van de natuurlijke
taal component. 

• Uitwerking van de deductieregels waarmee uit doelen subdoelen en con
traints kunnen worden afgeleid. Hiermee wordt tevens de ba.sis gelegd 
voor het proefschrift van ir. R. Ahn 

4. • Schrijven proefschrift ir. R. Ahn. 

• Organisatie van de tweede internationale 'DenK'-conferentie. 

2.6 Uitvoering 

Evenals in de eerste fa.se zullen de werkzaamheden gezamenlijk door ITK en IPO 
worden uitgevoerd op beide locaties door ir. R. Ahn en dr.ir. R.J. Beun. Daarnaast 
wordt substantiële ondersteuning verwacht van de programmeur bij het DENK
programma, ing. R. Roelfs, bij de consolidatie en distributie van de ontwikkelde 
software. 

2. 7 Referenties 

AHN, R. & BEUN, R.J. (1993) DenK Dialoogvoering en Kennisopbouw: Aanvulling 
Overzichtsrapport eerste fase mei 1989 - mei 1993. Tilburg: Samenwerking
sorgaan Brabantse Universiteiten. 

BEUN, R.J. & AHN, R. (eds.) (1993)DenKDialoogvoeringenKennisopbouw: Over
zichtsrapport eerste fase mei 1989 - mei 1993. Tilburg: Samenwerkingsorgaan 
Brabantse Universiteiten. 
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3 Project 8: Natuurlijke taal interface 

3.1 Doelstelling 

Dit project heeft tot doel de beoogde natuurlijke taal interface voor het DENK
systeem te ontwikkelen. Deze interface moet het voor de gebruiker mogelijk maken 
zich tegenover het systeem uit te drukken in een beperkte vorm van natuurlijke taal 
(het Engels, in dit geval). De natuurlijke-taal-uitingen moeten worden geanalyseerd 
en geïnterpreteerd, met als eindresultaat een update-operatie op de CTT-context die 
is opgebouwd als gevolg van eerdere interactie en als gevolg van gebeurtenissen in 
het gespreksdomein. Het interpretatieproces in de te bouwen interface zal context
afhankelijk zijn, mede gestuurd door de reeds opgebouwde CTT-context. 

3.2 Inhoudsbeschrijving 

De analyse en interpretatie van natuurlijke-taal uitingen is een uiterst complex pro
ces, dat volgens de laatste inzichten het beste zo georganiseerd kan worden dat 
verschillende kennisbronnen geraadpleegd kunnen worden door subprocessen die in 
een flexibele modulaire architectuur samenwerken. 

Traditioneel onderscheidt men aan de interpretatie van taaluitingen drie kanten, 
corresponderend met subprocessen van het analyseproces: de morfosyntaktische, de 
semantische en de pragmatische. De morfosyntaktische analyse ontleedt een uiting 
op zinsniveau in woordgroepen, woorden en onderdelen van woorden (morfemen) 
die een syntaktische functie hebben en een daaraan gerelateerd semantisch belang. 
De semantische analyse trekt uit de morfosyntaktische analyse conclusies over de 
propositionele betekenisaspekten van de uiting. Daartoe wordt een formule in een 
logische taal opgebouwd, die de propositionele inhoud van de uiting representeert. 
De pragmatische analyse trekt uit de gecombineerde resultaten van de morfosyn
taktische en de semantische analyseconclusies over de mogelijke communicatieve 
functie van de uiting (is het een vraag? is het een mededeling? een bevestiging? een 
waarschuwing? ... ) De communicatieve functie van een uiting kan opgevat worden 
als een voorschrift voor wat de interpretator geacht wordt te doen met de proposi
tionele inhoud (Bunt 1991). 

Deze opzet van het interpretatieproces is geheel gericht op de analyse van losse 
zinnen, en is dan ook ontoereikend voor de interpretatie van uitingen in een di
aloog, waar de context een cruciale rol speelt in het bepalen van de juiste seman
tische en pragmatische interpretatie. Het effektief gebruiken van contextinformatie 
is één van de moeilijkste kanten van het interpreteren van taaluitingen. Het meest 
veelbelovend lijkt een aanpak waarbij een strikt context-onafhankelijke analysefase, 
zoals boven geschetst, zo wordt ingericht dat het semantische representaties oplevert 
die de betekenisaspekten open laat waarover zonder gebruik van contextinformatie 
geen duidelijkheid bestaat; dergelijke representaties worden 'ondergespecificeerd' ge
noemd. Meerduidigheden en vaagheid worden in deze fase dus niet opgelost; daar
toe dient een tweede analysefase, waarin contextinformatie betrokken wordt om 
de ondergespecificeerde semantische representaties volledig en precies te maken op 
een manier die past in de context. Voor een dergelijk getrapt analyseproces kan 
het beste aangesloten worden bij de moderne, 'constraint-gebaseerde' benaderingen 
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. van de computationele .linguïstiek (Pollard & Sag 1992), die de interpretatie van 
. taaluitingen zien als het vormen van representaties waarin syntaktische en seman

tische informatie geleidelijk wordt opgebouwd, al naar gelang er informatie aan
wezig is (Sag 1992). De opgebouwde representaties zijn recursieve attribuut-waarde 
strukturen, 'feature stroctures', waarin syntaktische en semantische informatie zijn 
geïntegreerd en door unificatieprocessen worden beregeld. Deze strukturen zijn van 
nature partieel. Het proces van 'parsing', of zinsanalyse, bestaat in deze benadering 
uit het opbouwen van feature structures die representeren wat er in syntaktisch en 
semantisch opzicht over de zin te zeggen valt. 

De semantische informatie in de feature structures zoals geproduceerd door een 
constraint-based parser beperkt zich tot context-onafhankelijke woordbetekenis en 
semantische relaties die rechtstreeks aan syntaktische functies gekoppeld zijn. Vol
gens de laatste inzichten is de beste benadering om de semantische informatie uit 
feature structures te halen en om te zetten in 'underspecified logica! forms' die vervol
gens met behulp van substitutie- en afleidingstechnieken worden omgezet in volledig 
gespecificeerde semantische representaties (Sag 1992). In het DENK-systeem zal 
daarvoor een beroep gedaan worden op het deductiesysteem van CTT. 

Voor de pragmatische analyse, d.w.z. om de communicatieve functie van een 
dialooguiting te bepalen, is evenals voor de semantische analyse behoefte aan mor
fosyntaktische informatie, omdat de functie van een uiting vaak aangeduid wordt 
door gebruik van bepaalde woorden of syntaktische kenmerken en aan contextin
formatie. Daartoe moeten 'features' en feature-waarden worden gedefinieerd die in 
pragmatisch opzicht van belang zijn, plus 'constraints' voor het voorkomen van deze 
features in taaluitingen. Voor de pragmatische analyse in de natuurlijke taal in
terface van het DENK-systeem kan een beroep gedaan worden op het 'flankerende' 
aio-project Pragmatiek in HPSG, waarvan de uitvoering per 1.1. '94 zal beginnen in 
de Tilburgse onderzoeksschool CLS (Center for Language Studies). 

Dit betekent dat in DENK-project 8 de volgende aktiviteiten ondernomen moeten 
worden: 

1. Het voor DENK geschikt maken van een parser die een voor dit doel accepta
bele performance heeft; 

2. Het bepalen van dat (lexicaal , syntaktisch, semantisch en pragmatisch ( d.w.z. 
qua taalhandelingen) beperkte) fragment van het Engels dat de gebruiker ge
boden wordt om zich in uit te drukken; 

3. Het specificeren van de lexicale entries, de typenhiërarchie en de morfosyntak
tische regels die het beoogde fragment bestrijken; 

4. Het formuleren van de context-onafhankelijke semantische componenten van 
de grammaticaregels en lexicale entries; 

5. Het implementeren en testen van de onder 3 en 4 gespecificeerde entries en 
regels; 

6. Het specificeren en implementeren van een 'conceptueel lexicon', dat de relaties 
legt tussen inhoudswoorden en concepten en entiteiten van het DENK-domein; 
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7. Het definiëren van de formele representaties van de partiële interpretaties die 
het resultaat zijn van de context-onafhankelijke semantische analyse, de zoge
naamde 'underspecified logica! forms' (zie onder); 

8. Het uitwerken en implementeren van een constraint-gebaseerde methode om 
strukturele ambiguïteiten, anaforische verwijzingen, elliptische constructies en 
andere in DENK relevante vormen van semantische ondergespecificeerdheid op 
te lossen m.b.v. CTT-contextinformatie; 

9. Het definiëren en implementeren van een compositioneel, recursief proces voor 
de vertaling van semantisch volledige subexpressies van underspecified logica! 
forms naar CTT; 

10. Het uitwerken en implementeren van een :flexibele controlestrategie voor de 
samenwerking van de deelprocessen van het totale interpretatieproces onder
ling en in interactie met CTT-inferentieprocessen. 

Om de uitvoering van deze omvangrijke en complexe aktiviteiten mogelijk te maken 
is dit project opgedeeld in twee deelprojecten, 8a en 8b, met aktiviteit 4 als gemeen
schappelijk deelterrein om te waarborgen dat de parser semantische representaties 
oplevert die contextueel in CTT-termen interpreteerbaar zijn. 

Deelproject Ba: 'Natuurlijke taal parser en grammatica' 

De hoofdaktiviteiten in dit deelproject bestaan uit (a) het bouwen van een parser, 
daarbij zoveel mogelijk uitgaand van bestaande prototypische constraint-based par
sers; (b) de definitie en formele beschrijving van het DENK-fragment van het Engels; 
( c) de implementatie van de grammaticale regels en lexicale entries die het fragment 
beschrijven. 

Voor dit deelproject wordt aangesloten bij de recente ontwikkelingen op het 
gebied van constraint-based grammars, in het bijzonder die in HPSG (Head-driven 
Phrase Structure Grammar; Pollard & Sag 1987; 1992). HPSG combineert inzichten 
en technieken van verschillende grammaticaformalismen, zoals GPSG, Categoriale 
Grammatica, GB Theorie, en computationele formalismen voor kennisrepresentatie 
(recursieve attribuut-waarde matrices; grafen-unificatie). Met HPSG is er voor het 
eerst een formalisme dat zowel door theoretische als door computerlinguïsten se
rieus genomen wordt. HPSG is gekozen als grammaticaformalisme in twee pro
jecten waarbij het ITK betrokken is, te weten het SPIN-programma 'Mens-machine 
communicatie m.b.v. natuurlijke taal' en het Esprit-project PL us ( 'Pragmatics-based 
Language Understanding System). HPSG is ook gebruikt in het grote Duitse LILOG
project, en zal gebruikt gaan worden in het nieuwe Duitse megaproject 'Verbmobil'. 

Op het ITK is in 1992 een chart parser voor HPSG ontwikkeld, geïnspireerd 
op een parser die in het LILOG-project is gebouwd als onderdeel van de software
omgeving STUF (STuttgart Unification Formalism). Deze parser heeft het voordeel 
van een bijbehorende software-omgeving voor grammatica-ontwikkeling; de parser is 
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echter traag en heeft beperkingen t.o.v. het volledige HPSG-formalisme. Misschien 
zal het mogelijk zijn om in het DENK-programma te profiteren van de ontwikke
lingen in het Verbmobil-project, waar naar verwachting krachtiger versies van STUF 
ontwikkeld zullen worden (i.h.b. STUF-3). Een alternatief zou de onlangs in beta
versie beschikbaar gekomen parser ALE (Carpenter 1993a & b) kunnen zijn. Afgezien 
van het feit dat deze nog in een experimenteel stadium verkeert doet zich hier het 
probleem voor dat er (nog) geen ontwikkel- en testomgeving bij is. 

Twee andere benaderingen van HPSG-parsing worden op dit moment onderzocht 
op het ITK; een waarbij HPSG intern gecompileerd wordt naar DPSG-formaat, ge
representeerd in de representatietaal GEL, waarna DPSG-parsing en GEL-evaluatie 
worden toegepast (Bunt & Van der Sloot 1993); bij de andere worden HPSG fea
ture structures intern omgezet in eerste-orde logicaformules, waarna automatische 
bewijstechnieken en DCG-parseerstrategieën worden toegepast (Raaijmakers 1993). 
Deze mogelijkheden dienen eveneens onderzocht te worden. 

Voor de verschillende aspekten van het grammatica-ontwikkelwerk in dit deel
project kan gebruik gemaakt worden van de ervaringen op dat gebied, in het ITK 
opgedaan in het SPIN MMC-programma en het PLUS-project, vooral wanneer op
nieuw de STUF-omgeving gebruikt wordt. 

Deelproject 8b: Natuurlijke-taal-interpretatie in CTT. 

De hoofdaktiviteiten in dit deelproject bestaan uit (a) de formele definitie en spe
cificatie van een 'underspecified logical form' ( u LF) representatieformalisme en (b) 
het ontwerp en de implementatie van een interpretatieproces dat ULF's omzet naar 
CTT-representaties. 

Voor dit deelproject kan goed worden aangesloten bij werk in het kader van 
de projecten PHLIQA, TENDUM en PLUS. In de PHLIQA- en TENDUM-projecten is 
pionierswerk op dit gebied verricht; hier is de basis gelegd van de techniek van 'con
ceptuele lexicons' voor het systematisch leggen van verbanden tussen inhoudswoor
den van de natuurlijke taal en concepten in het gespreksdomein, volgens de meth
ode van 'twee-niveau modeltheoretische semantiek'. In het kader van het TENDUM
project is deze methode verder ontwikkeld om ambiguïteiten in de distributiviteit 
van kwantoren te behandelen. Bron- en doeltaal zijn bij TENDUM twee leden van 
de EL-familie, te weten EL/F voor ondergespecificeerde semantische representaties 
en EL/R voor volledige, contextueel geïnterpreteerde representaties. In PL us is het
zelfde principe gevolgd, met als brontaal een eerste-orde subtaal van EL/F en als 
doeltaal de knowledge base specificatietaal CML ( Conceptual Modelling Language ). 
In DENK speelt CTT een soortgelijke rol als CML in het PLUS-project en als de 
EL/R taal in het TENDUM-systeem. 

Ook moet het werk genoemd worden van Alshawi in het SRI Core Language 
Engine project, waarin de zogenaamde 'quasi-logica! forms' gedefinieerd zijn. Deze 
QLF's hebben dezelfde bedoeling als ULF's; een belangrijke tekortkoming van QLF's 
is echter dat zij geen adekwate formele semantiek gedefinieerd hebben, waardoor 
hun gebruik in afleidingsprocessen niet gecontroleerd kan gebeuren. Qua imple
mentatie is dit het meest geavanceerde werk op het gebied van ondergespecificeerde 
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semantische representaties; Kameyama {1992) heeft een variant van deze benadering 
uitgewerkt voor de interpretatie van het Japans. In ·beide gevallen is er geen uit
gewerkte methode om contextinformatie te gebruiken voor het 'oplossen' van QLF's 
en het systematisch produceren van volledige semantische representaties. 

Onderzoek naar formele definities van 'underspecified logical forms' begint mo
menteel meer algemeen in de belangstelling te komen. In september 1993 is een 
eerste internationale workshop over dit onderwerp gehouden in het Center for the 
Study of Language and Information te Stanford. (Zie verder ook Van Deemter (1990) 
en Westerstahl et al. (1992).) 

In het DENK-systeem moeten de ULF's die uit de feature structures worden 
gehaald worden omgezet naar CTT, om volgens update operaties die gedefinieerd 
worden door de communicatieve functies te worden toegevoegd aan de cognitieve 
toestand van de assistent. De omzetting van ULF naar CTT heeft een voornamelijk 
syntaktische component voor die onderdelen van ULF's waarin geen onderspecificatie 
voorkomt.1 De hoofdzaak van de ULF - CTT omzetting is een interpretatieproces dat 
essentiëel op context-gestuurde desambiguering, semantische completering en precis
ering berust. Deze processen moeten in DENK mogelijk gemaakt worden door de 
redeneerfaciliteiten die CTT biedt, waardoor effektief van contextinformatie gebruik 
gemaakt kan worden om passende (d.w.z. in de context inpasbare) interpretaties te 
vinden. 

3.3 Methoden en technieken 

Bij deelproject 8a is het niet de bedoeling een geheel nieuwe parser te bouwen. 
Momenteel zijn de STUF-1, ALE, en GEL parsers beschikbaar op het ITK, evenals 
de bewijstheoretische parser van Raaijmakers; naar verwachting zullen voorts de 
PLEUK en cur parsers binnenkort ter beschikking komen. Voor de vergelijking tussen 
deze parsers kunnen hun prestaties vergeleken worden voor testgrammatica's en 
testzinnen die in het kader van het PLUS-project ontwikkeld zijn; verder kan de 
kwalitatieve vergelijking gebeuren aan de hand van de evaluatiecriteria. die in het 
PLUS-project zijn ontwikkeld t.b.v. de evaluatie van parser software. 

Voor de bepaling van het DENK-fragment van het Engels kan de methode ge
bruikt worden voor fragmentafbakening die in het SPIN-programma Mens-Machine 
Communicatie m.b.v. natuurlijke taal is toegepast, en gedocumenteerd is in het 
MMC-ra.pport Sijtsma (1989). Daartoe zullen de nodige empirische data aangeleverd 
moeten worden vanuit project 5, Empirisch onderzoek in gebruiker-systeem dialogen. 
Voor de specificatie van grammaticale regels en lexicale elementen in HPSG kan de 
systematiek gevolgd worden die in het ITK gebruikt is in het PLUS-project en in het 
SPIN-programma. De details hiervan hangen uiteraard af van de te kiezen parser 
en vooral van de bijbehorende ontwikkelomgeving. 

Het specificeren en implementeren van een domeinspecifiek conceptueel lexicon 
kan de lijn volgen die in het TENDUM-systeem is gebruikt, met dat verschil dat de 
twee-niveau semantiek die daar is gebruikt moet worden omgeformuleerd in termen 
van CTT; dit lijkt echter goed doenlijk. 

1 D.w.z. geen andere dan lexicale vaagheid of meerduidigheid . 
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Het moeilijkste werk is de formele definitie van ULF's en hun interpretatie in 
CTT; dit is gedeeltelijk nog een onontgonnen terrein. De beste aanpak lijkt om uit 
te gaan van Alshawi's QLF's en de vergelijkbare strukturen van het PLUS-project, en 
te trachten de bedoelde semantiek van deze niet formeel gedefinieerde representaties 
te formaliseren. Als die stap eenmaal gezet is ligt de weg open om het werk van 
Ahn & Kolb (1990) op het gebied van betekenisrepresentatie in CTT toe te passen 
en uit te breiden. 

3.4 Samenhang en samenwerking met andere projecten 

De bepaling van de lexicale, syntactische, semantische en pragmatische functionali
teit die de natuurlijke taal interface biedt, in project 8a, zal in hoge mate afhankelijk 
zijn van (a) de empirische resultaten uit project 5 Empirisch onderzoek in gebruiker
systeem dialogen (en zal aan dat project input leveren om de gewenste data te 
kunnen verzamelen) en van (b) de domeinkeuze, die een zaak is van het hele DENK
programma, maar die vooral in het Integratieproject uitgewerkt zal worden. 

Voor de pragmatische functionaliteit van de user interface is nauwe afstemming 
nodig met project 9, Dialoogmodellering, waar de logica van de voor gebruiker en 
systeem beschikbare communicatieve acties vastgelegd wordt. 

Zowel project 8a als 8b zullen daarnaast nauw moeten samenwerken met project 
10, Temporaliteit in CTT, vanwege het gebruik van CTT in project 8b en vanwege 
de syntaktische kant van temporele uitdrukkingen in het Engels die de parser zal 
moeten behandelen. 

3.5 Planning deelproject Sa 

Jaar: 

1. • Bepaling van een basisfragment van het Engels, dat in ieder geval omvat 
zal worden door het fragment dat uiteindelijk door DENK behandeld zal 
worden, in samenwerking met project 5. 

• Specificeren van de lexicale entries (incl. de hiërarchie van syntaktische 
types) en de morfosyntaktische regels voor het basisfragment in samen
werking met project 10. 

• Vergelijkende studie van alternatieve HPSG-parsers en test- en ontwik
kelomgeving, en maken van een beargumenteerde keuze. 

• Afstemming van het onderzoek met project 8b en 9. 

2. • Aanpassen van gekozen parser en onwikkelomgeving aan de eisen van 
DENK. 

• Specificatie van de semantische componenten van de regels en de lexicale 
entries voor het basisfragment. 

• Implementatie van het basisfragment van het Engels. 

• Specificatie en implementatie van een prototype conceptueel lexicon voor 
het bepaalde (lexicale) Engelse fragment en het DENK-domein. 
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3. • Definiëring van het definitieve DENK-fragment van het Engels dat be-
streken zal worden. 

• Terugkoppeling van de belissingen over ULF-representaties naar de context
onafhankelijke componenten van de grammaticaregels. 

• Beschrijving en implementatie van het definitieve fragment (voor zover 
nodig met herziene regelcomponenten). 

4. • Implementatie van het definitieve DENK-fragment van het Engels. 

• Testen en verbeteren van de implementatie. 

• Documentatie en beschrijving van de onderzoeksresultaten in de vorm 
van een proefschrift. 

3.6 Planning deelproject 8b 

Jaar: 

1. • Literatuuronderzoek naar het representeren van partiële interpretaties, 
i.h.b. naar 'quasi-logica! forms' en onderspecificatie in feature structures. 

• Specificeren van de vormen van semantische onderspecificatie die in het 
DENK-systeem behandeld moeten worden. 

• Specificeren van de eisen die in DENK gesteld moeten worden aan 'un
derspecified logica! forms' (ULF's), gezien de te behandelen verschijn
selen en de interpreteerbaarheid in CTT; aanzet tot definitie van ULF
representatieformalisme in samenwerking met project 10. 

• Afstemming van het onderzoek met project 8a en 9. 

2. • Specificatie van de semantische componenten van de regels en de lexicale 
entries voor het basisfragment. 

• Specificatie en implementatie van een prototype conceptueel lexicon voor 
het Engelse basisfragment en het DENK-domein. 

• Definitie van ULF-representatieformalisme. 

• Ontwerp van proces voor extractie van semantische informatie uit feature 
structures en omzetting in ULF-vorm. 

• Ontwerp van syntaktisch gedeelte van proces voor de omzetting van ULF's 
naar CTT. 

3. • Specificatie en implementatie van conceptueel lexicon voor het lexicale 
Engelse DENK-fragment en het DENK-domein. 

• Implementatie van ULF-representatieformalisme en van proces voor ex
tractie van semantische informatie uit feature structures en omzetting in 
ULF-vorm. 

• Implementatie van syntaktisch gedeelte van proces voor de omzetting van 
ULF's naar CTT. 
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• Ontwerp van- constraint-gebaseerde methode om in DENK relevante vor
men van semantische ondergespecificeerdheid op te lossen m.b.v. CTT
contextinformatie; 

4. • Implementatie van constraint-gebaseerde methode voor oplossing van se-
mantische ondergespecificeerdheid m.b.v. een flexibele controlestrategie 
voor gebruik maken van de deductieve en update faciliteiten van CTT. 

• Testen en verbeteren van de implementatie. 

• Documentatie en beschrijving van de onderzoeksresultaten in de vorm 
van een proefschrift. 

3. 7 Uitvoering en begeleiding 

Het project zal worden uitgevoerd aan de KUB in het ITK door twee assistenten in 
opleiding onder dagelijkse leiding van prof.dr. H.C. Bunt, tevens beoogd promotor 
bij de twee geplande proefschriften, en met een adviserende rol van dr.ir. R.J. Beun 
bij deelproject 8a en van ir. R. Ahn bij deelproject 8b. Zij werken in een 'troika' 
samen met de assistent in opleiding in het project Pragmatiek in HPSG, gefinancierd 
door de Tilburgse onderzoekschool CLS. Met deze uitvoerder, drs. G.M. Rentier, 
is overeengekomen dat zijn onderzoek qua planning in de tijd en qua interfacing 
(formeel en softwarematig) in het DENK-programma ingepast zal worden. 
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4 Project 9: Dialoogmodellering in coöperatieve situ-
aties 

4.1 Doelstelling 

Doel van dit project is het modelleren van coöperatieve dialogen ten behoeve van 
de ontwikkeling en implementatie van domein-onafhankelijke gedragsregels in het 
DENK-systeem. Het onderzoek dient een dialoogmodel op te leveren voor het 
genereren van adequate communicatieve handelingen in coöperatieve situaties. De 
generatie van communicatieve handelingen dient gebaseerd te zijn op de actuele 
situatie van het gespreksdomein, de cognitieve toestand van de coöperatieve as
sistent en de meest recente uiting van de gebruiker. De gedragsregels dienen gefor
maliseerd en geïmplementeerd te worden in de binnen het integratieproject ontwik
kelde 'gedragstaal' SHERLOCK. 

4.2 Inhoudsbeschrijving 

Een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van iedere mens-machine interface is dat 
de interface zich dient te gedragen volgens de verwachtingen van de menselijke ge
bruiker. Het systeem dient daarbij niet alleen opdrachten uit te voeren, maar zal, 
indien de opdracht achteraf onuitvoerbaar blijkt te zijn, hiervan melding moeten 
maken met eventuele uitleg in voor de gebruiker begrijpelijke termen. Ook moet 
het systeem, indien problemen optreden met de interpretatie van uitingen van de 
gebruiker, melding geven over de aard van het probleem en mogelijkerwijs een oplos
sing aandragen. Het systeem dient dus, om op adequate wijze te kunnen reageren op 
de (communicatieve) handelingen van de gebruiker, te beschikken over gedragsregels 
die aansluiten bij het verwachtingspatroon van de gebruiker over een natuurlijke in
teractie. 

Een belangrijke vraag die hierbij beantwoord dient te worden is in welke vorm 
deze gedragsregels geformaliseerd en geïmplementeerd kunnen worden binnen het 
DENK-kader. Hierbij dienen de regels, in het licht van het generieke karakter van 
de interface, een sterke mate van domein-onafhankelijkheid te bezitten. Een aan
knopingspunt bieden de door Allwood en Grice opgestelde regels voor rationeel en 
coöperatief gedrag, zoals 'zeg alleen dingen die waar zijn' en 'geef niet meer, maar 
ook niet minder informatie dan noodzakelijk is voor het doel van het gesprek' (All
wood 1976; Grice 1975). Een belangrijk nadeel hierbij is dat de regels sterk gericht 
zijn op de analyse van uitingen en niet zozeer op generatie en bovendien te vaag zijn 
om als uitgangspunt te dienen voor implementatie. Typerend voor Grice's theorie is 
bijvoorbeeld dat de regels op een bepaald nivo juist geschonden worden, waardoor 
de spreker intentioneel meer informatie kan overdragen dan strikt genomen wordt 
vermeld in de uiting. Deze afleidingen, de zogenaamde implicaturen, zijn echter 
bijzonder contextgevoelig en het is op voorhand niet duidelijk welke aspecten van 
de context in een formele analyse dienen te worden opgenomen. 

Meer concrete regels worden bijvoorbeeld beschreven in Springorum (1982), Joshi 
(1983), McKeown (1985) en McCoy (1988). Een belangrijk nadeel bij de drie laatst
genoemde is echter dat de hier beschreven regels geen formele basis hebben en daar-
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door een belangrijke mate van willekeurigheid bezitten. Bovendien ontbreekt veelal 
empirische evidentie, zodat niet duidelijk is hoe gebruikers van een interactief sys
teem zullen omgaan met de reakties van het systeem. Springorums regels bezitten 
zowel een betere formele als empirische basis; een probleem is echter dat op dit 
moment niet duidelijk is of, en zo ja, hoe de regels binnen het DENK-kader kun
nen worden geïncorporeerd, omdat het bij Springorum een argumentatief, i.t.t. een 
coöperatief kader betreft. 

Een eerste aanzet voor een meer algemeen en implementeerbaar ontwerp van domein
onafhankelijke gedragsregels dat aansluit bij de specifieke DENK-architectuur is be
schreven in Beun (1993). Hierbij wordt bij het genereren van communicatieve reak
ties rekening gehouden met drie informatiebronnen: a.. de cognitieve toestand van 
de coöperatieve assistent, b. de actuele toestand van het domein en c. de laatste 
uiting van de gebruiker. We zullen de communicatieve reakties van het systeem, die 
bepaald worden door de gedragsregels, op een al dan niet communicatieve handeling 
van de gebruiker verder responsies noemen. 

Responsies worden nu in twee soorten onderscheiden: corrigerende responsies 
en progressieve responsies. Corrigerende responsies worden gegenereerd indien er 
problemen bestaan in het interpretatieproces. Deze problemen onstaan in het al
gemeen door verkeerde aannames van de gebruiker over het interpretatievermogen, 
het mogelijke gedrag of de kennis van het systeem. Wanneer het hier foutieve aan
names betreft over het gebruik van bepaalde woorden spreken we ook wel over het 
schenden van presupposities (zie bijv. Levinson 1983). Er kunnen ernstige en min
der ernstige schendingen gemaakt worden, maar schendingen vrogen altijd om een 
bepaalde vorm van feedback. Om adequate responsies te kunnen genereren dienen we 
dus eerst te weten welke relevante aannames voorkomen in het type dialogen zoals 
deze onderzocht worden binnen het DENK-domein. 

Progressieve responsies worden gegenereerd indien het interpretatieproces naar 
wens verloopt en er dus geen problemen opgemerkt worden. Bij progressieve res
ponsies is het systeem in staat een (syntactisch) correcte Text-interpretatie (Ahn 
1992) te genereren van de uiting. Dit houdt concreet in dat het systeem zowel een 
vertaling van natuurlijke taal naar ULF2, als een vertaling van ULF naar een correct 
CTT-fragment heeft gemaakt.3 In het geval van commando's wordt dan de bijbe
horende handeling uitgevoerd; voor de bijbehorende responsie lijkt hierbij in eerste 
instantie een simpel 'OK' te volstaan. Vragen lokken expliciet een respons uit van 
het systeem (namelijk een antwoord). In het algemeen dient een antwoord correct, 
minimaal, volledig en in overeenstemming te zijn met de wederzijdse kennis van de 
dialoogpartners te zijn. In het geval van de beantwoording van een ja/nee-vraag 
zou een simpele bevestiging ('ja') of ontkenning ('nee') kunnen volstaan. Echter, bij 
zowel de bevestiging als de ontkenning wordt in sommige gevallen extra informatie 
vermeld. Deze extra informatie is echter in hoge mate context-gevoelig en afhanke
lijk van bijvoorbeeld de kennis en intenties van de dialoogpartners. 

2 U nderspecified Logica! Form 
3 Zoals zal worden uitgewerkt in project Sa. en Sh. 
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Het onderscheid tussen progressieve en correctieve responsies lijkt enigszins op het 
door Bunt gehanteerde onderscheid tussen uitingen die informatie bevatten over 
het feitelijke gespreksonderwerp en uitingen die dienen ter bewaking van het com
municatieproces (Bunt 1993). Uitingen van de laatstgenoemde categorie (ook wel 
'dialoog controle uitingen' of 'DCU's' genoemd) komen veelvuldig voor in mens
mens dialogen. DCU's kunnen onderverdeeld worden in verplichte en optionele. 
De verplichte zijn die welke een probleem of onduidelijkheid in de communicatie 
of de daarop aansluitende informatieverwerking signaleren of oplossen en zijn dus 
onmisbaar voor de voortgang van de dialoog. Optionele zijn in theorie niet onmis
baar; zij dienen vooral om duidelijk te maken dat er juist geen problemen zijn en 
hebben veelal een preventieve werking in het communicatieproces.4 Alternatieve 
classificaties van responsies op proces-nivo kunnen gevonden worden in Allwood, 
Nivre, Ahlsen (1992), Taylor (1988), Allwood (1994), de Vet (1994) en Erickson 
(1994). Een punt van onderzoek zal zijn welke formele basis gehanteerd kan worden 
in het genereren van adequate feedback en in welk opzicht de classificaties met elkaar 
overeenkomen, respectievelijk verschillen. 

4.3 Methoden en Technieken 

Het onderzoek zal zich bevinden op het grensvlak van de linguïstiek, formele prag
matiek en logica. Allereerst dient een literatuur-onderzoek plaats te vinden naar 
verschillende aspecten van dialoogmodellering tegen de achtergrond van het DENK
systeem. Hierdoor dient onder andere afstemming plaats te vinden met de eerder 
bereikte resultaten binnen het DENK-programma, met name de ontwikkelde formal
ismen en de 'gedragstaal' SHERLOCK die ontwikkeld wordt binnen het integratie
project. Bovendien dient inzicht verkregen te worden in de verschillende classifi
caties van systeem-responsies en hun mogelijke toepassing voor het gedrag van de 
coöperatieve assistent. 

Daarnaast zal achtereenvolgens worden gewerkt aan een uitbreiding, computer
implementatie, evaluatie en mogelijke bijstelling van de reeds bestaande gedragsregels. 
Afhankelijk van de resultaten en de verdere ontwikkelingen van het DENK-onderzoek 
zal worden bekeken of nieuwe experimentele studies met het tot dan toe ontwik
kelde prototype dienen te worden opgezet of dat de eerdere experimentele data (uit 
project 5) een voldoende basis vormen voor een grondige evaluatie van de ontworpen 
regels. De gedragsregels dienen dus zowel formeel als empirisch gemotiveerd te zijn 
en bovendien geschikt voor implementatie binnen het bestaande DENK-systeem. 

4.4 Samenhang en samenwerking met andere projecten 

Dit project heeft zijn startpunt in het werk dat verricht is in het kader van project 
6 Dialoogstruktuur in coöperatieve omgevingen. Er zal verder nauw samengewerkt 
moeten worden met de projecten 5, 8, 10 en uiteraard het integratieproject. 

Binnen project 5 wordt gekeken naar de empirisch/experimentele aspekten van 
dialoogvoering in een omgeving die nauw aansluit bij het DENK-raamwerk. In de 

4 Het zal duidelijk zijn dat de laatstgenoemde categorie niet zonder meer samenvalt met de 
correctieve responsies. 
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uit project 5 resulterende dialogen zijn veel gegevens beschikbaar over hoe mensen 
daadwerkelijk met problemen omgaan in de interactie. De gedragsregels uit project 
9 dienen hierop afgestemd te zijn. 

In project 8( a & b) wordt gewerkt aan de vertaling van natuurlijke-taal naar 
CTT-fragmenten. Indien bij dit proces problemen optreden, dienen soms correc
tieve responsies gegenereerd te worden. Tussen project 8 en 9 dient dus regelmatig 
afstemming plaats te vinden over het type problemen da.t kan optreden bij het 
interpretatieproces en, indien noodzakelijk, over de wijze waarop deze problemen 
communicatief kunnen worden opgelost. Bovendien dient tussen de projecten 8 en 9 
afstemming te bestaan over de bepaling van de communicatieve functie van de uitin
gen aan de hand van de eigenschappen van de uiting en de contextuele aspekten. 

Binnen project 10 wordt gewerkt aan een modellering in CTT van temporele 
verschijnselen. Met name wordt hierbij de bijstelling van de cognitieve toestand van 
de coöperatieve assistent gemodelleerd naar aanleiding van uitingen van de gebruiker 
en de assistent zelf. Deze bijstellingen vormen op zich weer precondities voor het 
genereren van nieuwe handelingen van de assistent en, vice versa, de postcondities 
van de handelingen hebben invloed op de oude cognitieve toestand. Er dient derhalve 
een nauwkeurige afstemming te bestaan tussen project 9 en project 10 over een 
gemeenschappelijk raamwerk voor cognitieve bijstellingen. 

Binnen het integratieproject is een taal in ontwikkeling (SHERLOCK) die het 
gedrag beregeld van de coöperatieve assistent . Hierin kan op hoog niveau aangege
ven worden welke precondities, in termen van kennis, intenties, presupposities, etc., 
leiden tot specifieke handelingen van de assistent. Het onderzoek binnen project 9 
dient nauw hierop aan te sluiten en de te ontwerpen gedragsregels dienen uitgedrukt 
te worden in primitieven van SHERLOCK. Bovendien dienen de regels afgestemd 
te zijn op de door het integratieproject voorgestelde applicatie van de assistent als 
interactieve trainingssimulator. 

4.5 Planning 

Jaar: 

1. • Literatuuronderzoek naar classificaties van communicatieve handelingen 
voor systeem-gebruiker interactie in natuurlijke taal. 

• Bepaling van een relevante set communicatieve handelingen gekozen met 
het oog op het potentieel belang binnen het DENK-kader in samenwerking 
met project 5 en 8. 

• Analyse van relevante contextkenmerken voor de generatie van commu
nicatieve handelingen. 

• Afstemming met project 10 voor het gezamenlijk ontwikkelen van een 
kader voor update functies. 

2. • Opstellen van domeinonafhankelijke gedragsregels voor de generatie van 
relevante communicatieve handelingen. De nadruk ligt hierbij op de ont
wikkeling van regels zoals die van toepassing zullen zijn binnen het kader 
van de interactieve trainingssimulator. 

24 



• Ontwerp van. regels voor het updaten van de cognitieve toestanden in 
samenwerking met het integratieproject en project 10. 

• Schrijven van rapport of artikel over de bovengenoemde onderwerpen. 

3. • Implementatie van gedragsregels in samenwerking met het integratiepro
ject. 

• Empirische validatie met behulp van de reeds verkregen data uit project 
5 en/of met behulp van nieuw op te zetten experimentele studies naar 
systeem-gebruiker interactie met behulp van het prototype. 

• Eventueel bijstelling van de ontworpen gedragsregels. 

• Schrijven van artikel voor internationaal tijdschrift en presentatie van de 
resultaten op internationaal congres. 

4. • Schrijven van een proefschrift. 

• Samenvatten van de resultaten in een artikel voor een internationaal tijd
schrift. 

4.6 Uitvoering en begeleiding 

Het onderzoek wordt geacht te resulteren in een proefschrift en zal worden uitgevoerd 
op het IPO door een assistent in opleiding. Het project staat onder dagelijkse leiding 
van dr.ir. R .J. Beun. Advisering wordt gegeven door prof.dr. D.G. Bouwhuis en 
prof.dr. H.C. Bunt, die tevens als promotoren zullen optreden. 
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5 Project 10: Temporaliteit in Constructieve Typen-
theorie 

5.1 Doelstelling 

In de binnen DENK onderzochte dialogen tussen mens en machine speelt tijd een 
belangrijke rol: het gespreksdomein verandert met name door ingrepen van de ge
bruiker of van de coöperatieve assistent, waardoor feiten en situaties slechts tijdelijke 
geldigheid hebben. Daarnaast zullen de gesprekspartners er behoefte aan hebben om 
te refereren aan situaties uit het verleden, het heden of de toekomst. Pure typenthe
orie, de basistaal van het DENK- programma, beschikt niet over de mogelijkheid om 
"tijd" te formaliseren. Daarom is het noodzakelijk om een uitbreiding van typen
theorie te ontwerpen die expressief genoeg is om de tijdsaspecten van een dialoog te 
modelleren. Doel van dit project is om zo een uitbreiding op systematische en logisch 
verantwoorde wijze tot stand te brengen, in de vorm van een temporele CTT-theorie 
die krachtig genoeg is voor de doeleinden en die anderzijds direct bruikbaar is, zo
dat de verwerking van temporele informatie in DENK mogelijk wordt. Relevante 
eigenschappen van de ontwikkelde temporele CTT moeten geformuleerd en bewezen 
worden. 

5.2 Inhoudsbeschrijving 

De domeinen van kennisverwerking waarop het DENK-project zich richt zijn ty
pisch veranderlijk in de tijd. Entiteiten kunnen gecreëerd, aangepast of verwijderd 
worden, eigenschappen ervan (zoals positie, vorm of gedrag) veranderen in de tijd. 
Redeneringen over de entiteiten hebben daarom een tijdsparameter nodig om die 
temporaliteit adequaat te kunnen uitdrukken. De integratie van tijd in de Con
structieve Typentheorie (Barendregt 1992) is een nog onbetreden gebied. Daartoe is 
theoretisch onderzoek nodig, dat moet resulteren in praktisch toepasbare methoden 
voor het formaliseren en representeren van de temporele informatie die in dialogen 
over het domein een rol speelt. Zowel de gebruiker van het systeem als de ingebouwde 
coöperatieve assistent zullen hier veelvuldig gebruik van moeten maken. 

In projekt 7a (eerste fase DENK) was het uitgangspunt dat typentheoretische 
contexten in principe geschikt zijn om de veranderende informatietoestand van deel
nemers aan een informatiedialoog weer te geven. Deze overtuiging berustte op de 
resultaten van het Automath-projekt (zie hiervoor de Bruijn (1980) en Nederpelt 
(1994)), waarin is aangetoond dat het ontstaan en de groei van wiskundige kennis 
op bevredigende manier geformaliseerd kunnen worden met typentheoretische con
texten. Een bloeiend hedendaagse onderzoeksterrein in de informatica, dat van de 
interactieve bewijssystemen, is expliciet op de Automath-resultaten gefundeerd (zie 
bijv. de literatuur over Coq en Lego, twee recent ontwikkelde systemen op basis van 
typentheorie; Dowek et al. (1991) en Pollack et al. (1992)). 

Om de contexten daadwerkelijk bruikbaar te maken voor het representeren van 
informatietoestanden, is in projekt 7a een succesvolle uitbreiding met modaliteiten 
tot stand gebracht. (Zie Borghuis (1993).) Zo is het mogelijk geworden te redeneren 
met informatie van verschillende zekerheid ('kennis' versus 'geloof') en om te re-
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deneren over de informatie(-toestand) van andere agenten c.q. gespreksdeelnemers. 
Dit is via het integratieprojekt toegepast in de eerste fase van het DENK-programma. 

De noodzakelijke volgende stap, om contexten ook bruikbaar te maken voor de 
behandeling van temporaliteit, moet de resultaten van projekt 7a als uitgangspunt 
nemen. De uitbreiding met een tijdsparameter stelt echter andere eisen, die te 
maken hebben met geldigheidsintervallen van feiten en situaties (in de tijd) en met 
terug- en vooruitkijken op andere dialooginstanties. Een 'bewijs' (term) voor een 
'propositie' (type) zal een tijdsstempel moeten krijgen, dat gebruikt kan worden 
tijdens de voortgang van de dialoog om (nog) geldigheid op een bepaald tijdstip te 
kunnen vaststellen. Ook bewijsobjecten in typentheorie moeten dus tijdsinformatie 
bevatten. 

Het redeneren over deze tijdsaspecten heeft ook consequenties voor de logica. Er 
kan bijvoorbeeld non-monotonie optreden: proposities waarvoor oorspronkelijk een 
bewijs bestond, kunnen in de loop van de tijd hun geldigheid verliezen en omgekeerd. 
Vermeden moet worden dat de informatietoestand van de coöperatieve assistent 
inconsistent wordt; er moet bijtijds revisie plaatsvinden. 

De propositions-as-types interpretatie die in projekt 7a verbreed is tot modale 
logica's, biedt duidelijke aanknopingspunten voor het incorporeren van temporele 
aspecten. Zo is het nu al mogelijk om in het modale formalisme de eenvoudige Tense 
Logic van Prior (1967) te interpreteren. Hierin bestaan de operatoren G (it is always 
Going to be the case), H (it always Has been the case), P (it was the case somewhere 
in the Past) en F (it will be the case somewhere in the Future). Deze temporele 
modaliteiten zijn echter veel te mager voor datgene wat in een dialoog gewenst 
is: eindige intervallen en vaste tijdstippen spelen hierin geen rol. · Priors logica 
is zelfs te simpel voor het interpreteren van de informatie die bevat is in de werk
woordstijden ( tense and aspect) in natuurlijke-taalzinnen. Dit heeft geleid tot steeds 
verdergaande uitbreidingen van deze logica met meer en sterkere operatoren, met 
als startpunt Kamp (1971), of met bijvoorbeeld verschillende referentiepunten. Voor 
een overzicht, zie van Benthem (1983). Om deze resultaten bruikbaar te maken voor 
de typentheorische contexten zoals die toegepast worden in DENK, is het daarom 
gewenst om bewijsobjecten te labelen met temporele informatie en om subcontext
achtige structuren te gebruiken voor het selecteren en bewerken van al die informatie 
waaraan temporele kenmerken te onderscheiden zijn. 

Temporaliteit speelt op twee niveaus een rol in informatiedialogen: enerzijds in de 
natuurlijke taal van de gebruiker en anderzijds in het redeneren van de coöperatieve 
assistent. Beide aspecten zijn nauw verweven op theoretisch gebied (zie bijvoor
beeld van Benthem (1983)). Te onderzoeken is of de praktijkeisen op deze twee 
niveaus verschillen, en zo ja, hoe de verschillende wensen het best in een temporele 
constructie gestalte kunnen krijgen. 

5.3 Methoden en Technieken 

Eerst moet geïnventariseerd worden welke vormen van temporaliteit in dialogen een 
rol spelen. Hierbij moet in het bijzonder gekeken worden naar wat er in het DENK
kader nodig en wenselijk is, bijvoorbeeld op het gebied van non-monotonie en revisie. 

Bij het opzetten van een temporele uitbreiding van CTT moet in eerste instantie 
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voortgebouwd worden op het werk van Borghuis (projekt 7a) . De tijdsaspecten 
zullen echter aanleiding zijn voor een wezenlijk andere benadering, die in dit pro
jekt onderzocht en uitgewerkt moet worden. Geldigheidsintervallen zullen in be
wijsobjecten een formele plaats moeten krijgen, zodanig dat aan de wensen van de 
gebruiker recht kan worden gedaan zonder dat er gevaar bestaat voor een ongewilde 
verstoring van de consistentie. Dit vraagt enerzijds om een geschikte aanpassing 
van CTT, maar ook om een verantwoording van de uitbreiding, in de zin dat de 
wenselijke eigenschappen van het nieuwe systeem worden geformuleerd en bewezen. 

Het recente werk van Barendregt en zijn groep uit Nijmegen (zie bijv. Baren
dregt (1992), Geuvers (1993)) heeft de standaard gezet voor wat er aan belangrijke 
meta-resultaten nodig is en voor de opzet van de bewijzen ervan. Borghuis heeft 
deze lijn gevolgd in projekt 7a. Zijn ervaringen met Barendregts technieken zijn zeer 
bemoedigend. De uitvoerder van het huidige projekt kan van dezelfde uitgangspun
ten vertrekken, zij het dat de systeemeisen in dit geval duidelijk anders zijn. Het 
onderzoek in dit projekt zal niet alleen directe consequenties hebben voor de verdere 
uitbouw van het DENK- projekt, maar zal ook voor de ontwikkeling van de typen
theorie voor informaticatoepassingen in het algemeen van groot belang zijn, daar 
temporeel redeneren heden ten dage in de informatica een rol van groeiend belang 
speelt. 

5.4 Samenhang en samenwerking met andere projekten 

Er zal, voortbouwend op de resultaten van projekt 7a, bij het uitbreiden van CTT 
met temporaliteit nauw samengewerkt moeten worden met andere projekten, zowel 
bij de inventarisatie als bij de specificatie van voor het DENK-projekt relevante 
temporele aspecten: 

Met het integratieprojekt (projekt 4) moet regelmatig onderlinge afstemming 
plaatsvinden met het oog op de vormen van temporeel redeneren die voor de assistent 
van belang zijn, in verband met de interne representatie van en het redeneren over 
het gespreksdomein. 

Met de projekten 8, i.h.b. met projekt 8b, bestaat een sterke samenhang. In pro
jekt 8b worden semantische representaties opgebouwd voor de natuurlijke-taalinterface, 
in samenhang met projekt 8a. De temporele informatie (tense and aspect) uit de 
in ULF opgebouwde semantische representaties moet naar CTT omgezet worden . 
Hiervoor is een gemeenschappelijk ontwikkelkader voor het hier besproken projekt 
10 en de projekten 8 (i.h.b. 8b) noodzakelijk. 

Tijdens het gesprek met de gebruiker vindt voortdurend revisie plaats van de 
cognitieve toestand van de assistent. In project 9 wordt onder andere bekeken hoe, 
afhankelijk van de nieuwe toestand, enerzijds communicatieve handelingen worden 
gegenereerd en anderzijds hoe de gegenereerde handeling van invloed is op de bijstel
ling van de cognitieve toestand. Aangezien dit type revisie een belangrijk onderdeel 
is van het hier voorgestelde onderzoek, bestaat dus ook tussen project 9 en project 
10 een belangrijke samenhang en is ook hier een gemeenschappelijk ontwikkelkader 
noodzakelijk. 
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5.5 Planning 

Jaar: 

1. • Inwerken in DENK 

• Inventarisatie en specificatie van wensen en eisen op temporeel gebied in 
samenwerking met het integratieproject 

• Inwerken in modale typentheorie zoals ontwikkeld in projekt 7a 

• Afstemming met projekten 8a/b en project 9. 

2. • Ontwikkelen van een theoretisch kader voor temporaliteit in typentheorie, 
in samenwerking met het Integratieprojekt en projekt 8a/b 

• Beschrijven en systematiseren van de temporele verschijnselen die een rol 
spelen in dialogen 

• Schrijven van een rapport en/of artikel over deze twee onderwerpen 

3. • Uitwerking van de theorie, formulering van de eigenschappen en geven 
van de bewijzen daarvan, volgens de methoden van Barendregt (1992) 

• Concrete toepassing van het voorgaande binnen de DENK-configuratie 

• Schrijven van een artikel voor een internationaal tijdschrift, rapportage 
op een internationaal congres 

4. • Verslaglegging van het onderzoek in de vorm van een proefschrift 

• Samenvatting in de vorm van een artikel 

5.6 Uitvoering en begeleiding 

De dagelijkse begeleiding is in handen van dr. R.P. Nederpelt, hoofddocent logica in 
de vakgroep informatica van de TUE. Het onderzoek moet resulteren in een proef
schrift. Als promotor zal optreden prof. dr. J.C.M. Baeten, hoogleraar theoretische 
informatica aan de TUE. Ir. R. Ahn heeft bij dit project een adviserende rol. Dr. 
J.H. Geuvers, ud in de vakgroep informatica van de TUE en afkomstig van de Nij
meegse typentheorie-groep, zal zorgen voor de contacten met Barendregt c.s. aan 
de KUN. Plaats van uitvoering: TUE, vakgroep Informatica. 
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6 Project 11: Çonstraints in een 3-D animatiesysteem 

· 6.1 Doelstelling 

Een belangrijk aspect in de specificatie van animaties is de manier waarop eigen
schappen worden beschreven die gedurende de gehele animatie geldig dienen te zijn. 
Zulke eigenschappen, ook wel constraints genoemd, kunnen bijv. gebruikt worden 
om aan te geven dat voorwerpen vormbehoudend zijn (Armstrong 1985), dat voor
werpen ondoordringbaar zijn (Moore 1988), of dat voorwerpen met elkaar verbonden 
zijn (Haumann 1988). 

Daar gedurende een animatie voorwerpen onderhevig kunnen zijn aan veran
deringen (b.v. ten gevolge van autonoom gedrag, interactie, externe krachten) kun- . 
nen de constra.ints hun geldigheid verliezen. Het doel van dit onderzoek is nu om 
methoden te onderzoeken voor het automatische herstel van constra.ints. Uiteraard 
heeft zo'n herstelmechanisme effect op het autonome gedrag van de voorwerpen. Zo 
zou je bijvoorbeeld constra.ints kunnen gebruiken om dynamica te simuleren (Wil
helms 1988). 

Veel van de methoden die in de literatuur beschreven worden (zie bijvoorbeeld 
Witkin (1987), Witkin (1990), Platt (1992), plus referenties daarin) vereisen ken
nis over de complete structuur van alle aanwezige constraints. Ofschoon dergelijke 
methoden een grote efficiency kunnen hebben in het geval van systemen met een 
constra.int structuur die constant is in de tijd, zijn ze slecht bestand tegen frequente 
wijzigingen in deze constra.int structuur. Toch zal bij een reactief (interactief) sys
teem de collectie constraints vaak en onvoorspelbaar kunnen wijzigen. Daarom zal 
het onderzoek zich in eerste instantie toespitsen op benaderingsmethoden die werken 
op basis van slechts locale kennis over de geldende constraints. Kandidaten hiervoor 
zijn o.a. relaxatietechnieken (zie van Overveld (1992)) en andere iteratieve methoden 
(zie van Overveld (1993)). Voor de specificatie en implementatie van een grafisch 3-D 
gespreksdomein is, om een zekere mate van realisme te bereiken, de beschikbaarheid 
van constraints en het bijbehorende herstelmechanisme zeer gewenst. 

Een speciaal aspect hierbij is de notie dat constraints soms strijdig kunnen zijn, 
zodat in sommige gevallen methods kunnen falen om een dergelijk strijdig stelsel 
constraints in tact te laten. De afhandeling van falende methods geeft op zijn beurt 
weer interessante onderzoeksvragen voor de overige delen van het DENK-project. 

Het belang van dit onderzoek voor het DENK-project in het algemeen is dan ook 
duidelijk. 

6.2 Inhoudsbeschrijving 

De volgende deelonderwerpen zullen bestudeerd worden: 

• een inventarisatie van bestaande methoden voor de bewaking en herstel van 
( stelsels van) geometrische constraints; 

• toepassing van deze algoritmen voor stelsels van statische, kinematische en 
dynamische constraints; 
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• definieren en vaststellen ("meten") van numeriek-mathematische eigenschap
pen ( convergentie, betrouwbaarheid, efficientie} van methoden voor het be
schrijven van dynamische simulatie, o.a. gebaseerd op relaxatie technieken; 

• de toepassing van dergelijke technieken voor het automatisch bewaken van 
geometrische constraints in de Generalised Display Processor (GDP) zoals die 
ontwikkeld is in de eerste periode van het DENK-project; 

• het toetsen van de bruikbaarheid van bovenstaande methoden door de reali
sering van een gespreksdomein waarin constraints een vitale rol spelen; 

• de generalisatie van deze en dergelijke methoden voor andere dan uitsluitend 
geometrische constraints. 

6.3 Methoden en Technieken 

Het voorgesteld onderzoek bevindt zich op het grensvlak van de informatica en 
de numerieke wiskunde. Ten aanzien van de informatica zijn de relevante onder
zoeksvragen: 

a. hoe kunnen constraints op intuïtieve wijze aan een object-georiënteerde pro
grammeertaal (LOOKS; zie Peeters (1992) en Peeters (1993)) worden toege
voegd, mede in samenhang met een gebruikers-interactie model dat op directe 
manipulatie gebaseerd is; 

b. hoe vindt conflictresolutie plaats in het geval van strijdige constraints; 

c. hoe vindt constraintresolutie plaats in relatie met het ( quasi concurrente) 
executiemodel waarop de GDP gebaseerd is. 

De volgende methoden en technieken kunnen van pas komen bij de behandeling van 
deze onderzoeksvragen: 

Ad. a: objectgeoriënteerde ontwerpmethoden, taaldefinitie en compilerbouw, alsmede 
user interface-ontwerpmethodologieen voor directe manipulatie user interfaces. 

Ad. b: conflictresolutie is deels gebaseerd op de detectie van conflicten in (stelsels) 
van constraints; hiervoor kunnen graph-representaties van dergelijke stelsels in 
samenhang met standaard graph-algoritmen gebruikt worden (Borning 1986; 
Borning 1988). Daarnaast wordt conflictresolutie vergemakkelijkt door een 
geschikte hiërarchische structuur voor constraints en een passend default
mechanisme. 

Ad. c: op het niveau van de LOOKS-beschrijvingen van bewegingen ondersteunt 
de GDP concurrentie. Intern echter, is de berekening van een scene voor elk 
volgende tijdstip strict sequentieel. Daarom volstaan de standaard specificatie
en bewijsmethoden voor sequentiële algoritmen. Wel zal mogelijk de effi
ciency speciale aandacht vragen; omdat het onderzoek in eerste instantie ge
ometrische constraints betreft, kunnen wellicht datastructuren en algoritmen 
uit het vakgebied der computationele geometrie aangewend worden (Preparata 
1985). 
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Ten aanzien van de numerieke wiskunde dienen de volgende onderzoeksvragen beant
woord te worden: 

d. Wat is de (asymptotische) convergentiesnelheid, de stabiliteit en de convergen
tiestraal van de gehanteerde (m.n.) locale methoden; 

e. Kunnen convergentieversnellers gebruikt worden, en zo ja: op welke wijze; 

f. Kan het verschil tussen harde en zachte constraints in termen van numerieke 
algoritmen gerepresenteerd worden (harde constraints moeten per se gehand
haafd worden; zachte constraints mogen beschadigd worden om conflicten 
tussen constraints op te lossen), en zo ja: op welke wijze. 

De volgende methoden en technieken kunnen van pas komen bij de behandeling van 
deze onderzoeksvragen: 

Ad. d: voor zover de constraints lineaire functie van de optredende variabelen zijn, 
geeft de lineaire analyse (matrixmethoden, eigenwaarden technieken, de the
orie van lineaire operatoren; zie Stoer (1980) voldoende hulpmiddelen om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden. De meeste constraints zullen echter niet
lineaire afhankelijkheden bevatten (bijvoorbeeld: de eis dat de afstand tussen 
twee punten een gegeven waarde moet zijn resulteert in een som van kwadraten 
van de optredende variabelen). In dat geval kan de asymptotische convergen
tiesnelheid en de stabiliteit worden onderzocht door geschikte linearisering 
van de gebruikte constraint-resolutie algoritmen; als aanvulling zijn echter ex
perimentele methoden nodig om inzicht in de practische bruikbaarheid en de 
efficiency van zulke algorhmen te verkrijgen. Indien onverhoopt mocht blij
ken dat locale methoden tekort schieten wat betreft hun efficiency, kunnen 
ook globale methoden zoals de quantum-approach (zie Veltkamp (1992) en 
Veltkamp {1993)) of constraint-propagatietechnieken (zie Nelson {1985)) on
derzocht worden. Met het oog op onderzoeksvraag c betekent dit echter een 
aanmerkelijke complicatie. 

6.4 Samenhang en samenwerking met de andere projecten 

Een van de kernbegrippen in het DENK-project is multi-modale interactie van een 
gebruiker met een computerapplicatie. De modi die binnen DENK onderscheiden 
worden zijn textuele input en output (in formele dan wel natuurlijke taal) en grafische 
input en output. De grafische interactie modi komen volledig voor rekening van de 
GDP, en als zodanig vervult de GDP twee sleutelrollen: 

a. de actuele toestand voor zover het de geometrische attributen van het kennis
domein betreft, en hun autonome evolutie in de tijd is gerepresenteerd in de 
GDP. Als deze evolutie onderworpen is aan randvoorwaarden (constraints) die 
hun invloed doen gelden op die geometrische attributen, kunnen deze bezwaar
lijk ergens anders dan in de GDP gerepresenteerd zijn. 

b. de grafische modi van de gebruikersinteractie worden gekanaliseerd via de in-en 
uitvoer functies van de GDP. De grafische uitvoer behelst de animatie zoals die 
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op het scherm zichtbaar is. Afhankelijk van het hardware platform waarop de 
GDP draait kan dit een eenvoudige versie zijn (bewegende 3-D lijntekeningen) 
dan wel een meer geavanceerde versie (bewegende 3-D solid renderings inclusief 
h.idden surface removal en gesimuleerde lichtbronnen). De grafische invoer zal 
in de winter 1993/94 gerealiseerd worden, en behelst muis-afhandeling door 
middel van een gesimuleerde 3-D cursor die temidden van de geanimeerde 
scene door de gebruiker in de virtuele 3-D ruimte bewogen kan worden. Hier
mee kunnen ( delen van) oh jecten aangewezen, geselecteerd en gemanipuleerd 
worden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de GDP het vehikel is waarmee de multi
modaliteit van de interactie gestalte krijgt en waarmee niet-triviale gespreksdomeinen 
met grafische aspecten ontsloten kunnen worden. 

Om e.e.a. te realiseren is een samenwerkings-structuur met de andere deelpro
jecten essentieel, bestaande uit twee componenten: 

• op het niveau van de systeem-arch.itectuur is een interface module gedefinieerd, 
DABAS, die LOOKS-fragmenten kan genereren om de GDP aan te sturen. 
DABAS ontvangt en verwerkt ook de antwoorden van de GDP op queries. Als 
de grafische invoer voor de GDP gerealiseerd is (zie h.ierboven bij b.), zal de 
koppeling van deze grafische invoer met de overige modulen ook via DABAS 
verlopen. 

• op het niveau van het DENK-project als geheel, is de realisatie van een pro
totype van wezenlijk belang. De kracht van het concept van een coopera
tieve agent die de gebruiker ondersteunt in zijn multi-modale interactie met 
een applicatie met een belangrijke grafische component kan alleen op overtui
gende wijze gedemonstreerd worden als deze applicatie voldoende realistisch 
is. Dat betekent dat de keuze, en de daaropvolgende realisatie van zo'n re
alistische, niet triviale applicatie (het "gespreks- domein") een fundamentele 
ingredient van de tweede fase van het DENK-project is. Als gekozen wordt 
voor een toepassing in de richting van een geïntegreerd systeem voor trai
ning en simulatie met ( onder andere) werktuigkundige mechanismen als ap
plicatie, heeft dit verregaande concequenties voor de richting waarin de GDP 
zich verder ontwikkelt: de constraint-typen waarop het hier voorgestelde on
derzoek zich zal concentreren zullen zo gekozen moeten worden dat de meest 
voorkomende mechanismen daarmee eenvoudig gemodelleerd kunnen worden. 
Ook voor de andere deelprojecten van het DENK-project is de keuze voor een 
dergelijk domein essentieel: in de werktuigkundige literatuur wordt een taalge
bruik gehanteerd om over mechanismen te redeneren dat, afhankelijk van het 
type mechanisme (2-D of 3-D; stangenstelsels respectievelijk tandwiel- con
structies; kinematische respectievelijk dynamische mechanismen) waarsch.ijn
lijk aanmerkelijk meer structuur bevat dan natuurlijke taal in het algemeen; de 
keuze voor een sub-klasse van alle werktuigkundige mechanismen als gespreks
domein van het prototype zal gemaakt moeten worden in nauwe interactie 
tussen het GDP-deelproject en de overige deelprojecten. 
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6.5 Planning 

Geometrische constraints geven in veruit de meeste gevallen aanleiding tot niet
lineaire problemen. Dat betekent dat een analytische benadering die verder gaat 
dan het bestuderen van locaal (=gelineariseerd) gedrag in veel gevallen niet haal
baar zal zijn. De aard van het werk zal daarom met zich meebrengen dat relatief 
veel tijd besteed zal worden aan numeriek/experimenteel werk. Tevens is het zo dat 
een van de doelstellingen van het werk zal zijn dat de functionaliteit van de GDP 
zodanig wordt dat constraint-resolutie routinematig ondersteund wordt bij interac
tieve simulatie-sessies. Ook de implementatie van deze functionaliteit zal horen bij 
de taken van de aan te stellen AIO. Uit deze overwegingen volgt globaal de volgende 
planning: 

Jaar: 

1. • inlezen in de literatuur over constraint-resolutie methoden; 

• inwerken in de GDP; 

• definieren van criteria voor het classificeren van constraint-resolutie- meth
oden in interactieve applicaties; 

• definieren van "canonieke voorbeelden" (voornamelijk in de context van 
het gespreksdomein). 

2. • in de GDP inbouwen van de waarschijnlijk meest geschikte constraint 
resolutie-methoden; 

• verrichten van vergelijkende metingen om de geschiktheid van de diverse 
methoden in interactieve toepassingen vast te stellen. 

3. • voorstellen, implementeren en verifieren van verbeteringen van resolutie-
methoden. 

4. • samenvatten van alle resultaten in een proefschrift. 

6.6 Uitvoering en begeleiding 

· De promovendus wordt ingezet in het onderzoeksgebied computergraphics en com
puteranimatie zoals dat uitgevoerd wordt in de sectie Technische Toepassingen van 
de vakgroep Informatica. De begeleiding is in handen van de staf van deze sectie, 
m.n. de projectleider, dr.ir. C.W.A.M. van Overveld. Als promotor zal prof. dr. 
Hammer optreden. 

Bij het onderzoek zal samenwerking worden gezocht met de groep Numerieke 
Analyse van de faculteit Wiskunde en Informatica alsmede met de vakgroep Funda
mentele Werktuigkunde van de faculteit Werktuigbouwkunde. 
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