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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 cobperatieve multimodale mens-machine inter-
face voor kennisoverdracht en -analyse door middel van talige en grafische
interactie.

De nadruk ligt hierbij op een generiek ontwerp van een interface die toepasbaar is
op verschillende soorten applicaties.

Naast deze doelstelling zijn er een aantal tussendoelen en verwachte onderzoekre-
sultaten in de vorm van wetenschappelijke verslaggeving zoals publicaties en disser-
taties.

In dit overzichtsrapport wordt de stand van zaken in het DenK-programma
beschreven zoals bereikt in november 1991.

3



2 Uitwerking van het thema

2.1 De achterliggende problematiek

De huidige technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een enorme uitbreiding
van de mogelijkheden van interactieve systemen. Deze snelle technische ontwikkeling
heeft echter ook een keerzijde: de gebruikers worden keer op keer met nieuwe sys-
temen geconfronteerd, systemen waarvan een belangrijk deel van de functionaliteit
voor hen soms moeilijk toegankelijk is, omdat de gebruikersinterface vaak slecht is
afgestemd op hun eigen perceptie en informatieverwerking. Een ander belangrijk
probleem is dat voor vrijwel iedere nieuwe applicatie een nieuwe interface ontwor-
pen dient te worden, terwijl deze, indien ze nauwkeurig zou zijn afgestemd op een
menselijke gebruiker, een groot aantal generieke eigenschappen zou moeten bezitten.
Een en ander heeft tot gevolg dat veel mogelijkheden van de applicaties onontdekt
blijven en het gebruik veelal tot tijdverlies en frustratie leidt. Het is dus van belang
inzicht te verkrijgen in de menselijke informatieverwerking en de mogelijkheden te
creëren om dit inzicht daadwerkelijk in interactieve systemen te incorporeren.

2.2 Een natuurlijke samenwerkingssituatie

De centrale doelstelling van het programma is het ontwikkelen van een codperatieve
multimodale mens-machine interface voor kennisoverdracht en -analyse door mid-
del van talige en grafische interactie. Om de specifiek op de gebruiker gerichte
eigenschappen van de interface zoveel mogelijk te ontkoppelen van de onderliggende
toepassing, sluiten we in het ontwerp van deze interface zo dicht mogelijk aan bij
een natuurlijke samenwerkingssituatie waarbij twee gesprekspartners gezamenlijk
toegang hebben tot een gemeenschappelijk 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 waarbij 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 door het voeren van 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 domein, dat de appli-
catie vertegenwoordigt. Dit gesimuleerde 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 codperatieve as-
sistent die zoveel mogelijk probeert de doelen van de gebruiker te verwezenlijken.
We zullen deze daarom in het vervolg aanduiden als de `cobperatieve assistent' of
kortweg `assistent'. De gebruiker communiceert met de assistent door middel van
taaluitingen.

De betekenis van een taaluiting in een dialoog is echter dikwijls afhankelijk van de
context waarin de uiting wordt gedaan. Deze context bestaat zowel uit een verbaal
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gedeelte (zoals bij anaforen; "Marie loopt te winkelen. Ze ziet een leuk jasje." ) als
uit een niet verbaal gedeelte (zoals bij deixis; "Zet die doos hier"). De assistent
dient beide soorten gevallen juist te kunnen interpreteren.

Bovendien 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 codperatieve
manier kan worden gereageerd.

Bij de ontwikkeling van de interface wordt daarom de nadruk gelegd op de vol-
gende aspecten:

. Formele representatie van het context-begrip, zodat bijvoorbeeld 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.

2.3 Het formalisme voor de coóperatieve assistent

Om aan de bovengenoemde eisen te kunnen voldoen moeten we voor de kennis-
representatie van de codperatieve assistent over een taal beschikken met een grote
expressieve kracht. Het formalisme dat hiervoor gebruikt wordt is een vorm van
CONSTRUCTIEVE TYPE THEORIE (CTT) (De Bruijn, 1980; Martin-Ldf, 1984; CO-
quand, 1985). Dit soort formalismen is oorspronkelijk ontworpen om wiskundige
redeneringen in een zodanige vorm weer te geven, dat zij door een machine gever-
ifiëerd kunnen worden. Typerend voor deze formalismen is onder andere dat zij een
formeel contextbegrip hanteren.

Een context wordt dan weergegeven door een geneste structuur van reeds eerder
geïntroduceerde objecten en ideeën. Het blijkt nu dat ook linguïstische contexten
hiermee kunnen worden gerepresenteerd (Ahn 8z Kolb, 1989). Zo kan men de zoge-
naamde Discourse Representatie Structuren uit Kamp (1981) opvatten als een eerste
orde benadering van de contexten uit CTT.

Door het gebruik van typetheorie beschikken we nu over het volgende:
. Een solide wiskundig formalisme voor het uitdrukken van contexten waarover

veel meta-theorie voorhanden ís.

. Een bijpassende set van deductieregels voor deze contexten, zodat men precies
kan afleiden wat precies volgt uit een kennistoestand.

. De mogelijkheid om kennis over hogere orde objecten, zoals die in natuurlijke
taal regelmatig voorkomen, binnen de context te behandelen.
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. De mogelijkheid wiskundige objecten (lambda-expressies) 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 representeren dat
een gesprekspartner iets gelooft.

Een context in CTT kan beschouwd worden als een weergave van kennis van een
gesprekspartner. Dit betekent dat de waarheid van uitspraken context-afhankelijk
gemaakt kan worden, gerelateerd aan de onvolledige kennis van de gesprekspartner.
Informatie kan dus niet alleen goed of fout, maar ook nieuw, oud, irrelevant of
inconsistent zijn. Dat hangt nu af van de verschillende manieren waarop objecten in
de context van de een kunnen worden nagebouwd in de context van de ander. Dit
biedt vele mogelijkheden, waarnaar nader onderzoek wordt verricht.

6



3 De globale architectuur

Het gespreksdomein en de codperatieve assistent zullen gerepresenteerd worden door
twee modules die respectievelijk de GENERALIZED DISPLAY PROCESSOR en WATSON
worden genoemd (figuur 1). WATSON is verder te verdelen in twee modules: a.
DASas, de database waarin kennis over het gespreksdomein is opgeslagen, en b.
KoNTEx, waarin de algemene gedragsregels evenals het verloop van de dialoog en
de kennis en doelen van de gebruiker zijn gerepresenteerd. We zullen hieronder kort
ingaan op ieder van de drie modulea.

Inspection methods

Events

DABAS

KONTEX

Attribute values

TexttFunc

GDP

Value
1
Query Action~lnstantation

m ethods

WATSON
Respons

Muis ~ Beeldscherm

GEBRUIKER

Figuur 1: De globale architectuur van het systeem.

De Generalized Display Processor
De Generalized Display Processor ( GDP) is een s,ysteem dat objecten automatisch
zichtbaar maakt, indien over deze objecten bepaalde ruimtelijke informatie bekend
is. De objecten zijn gedeclareerd binnen een bijbehorende object-georiënteerde taal
(LOOKS). Alle objecten maken deel uit van bepaalde voorgedefinieerde klccsses
die de verschillende soorten objecten onderscheiden ten aanzien van onder andere
uiterlijk en gedrag. De klasses kunnen daarom, naast de ruimtelijke beschrijvingen
van de objecten, ook zogenaamde ~m.ethods bevatten. Methods zijn specificaties van
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het gedrag dat elementen uit een bepaalde klasse op verzoek kunnen vertonen. In
het algemeen zijn er drie belangrijke soorten van methods:

. Instantiation methods die uitgaande van een klasse een object creëren.

. Action methods die bestaande objecten bepaalde gedragingen kunnen laten
uitvoeren. Deze methods brengen dus veranderingen in de toestand van het
domein teweeg.

. Inspection methods om gegevens over de objecten, in het bijzonder de waar-
den van hun attributen (attribute values), op te vragen of zelfs continu te
observeren. Deze laatste hebben dus als bijzonderheid dat ze geen enlcele ve-
randering aanbrengen in de toestand.

Een signatuur van de GDP is een beschrijving (in LOOKS) van de klasses van
een gewenst domein. Gegeven zo een signatuur, biedt de GDP de volgende diensten
aan:

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

. De mogelijkheid om methods aan te roepen.

. De mogelijkheid om de aanroep van bepaalde methods direct te koppelen aan
bepaalde muishandelingen.

Dabas
Het is de functie van deze module om verzoeken om objectieve en actuele informatie
over het gespreksdomein af te handelen. Daaas krijgt van KoNTEx zogenaamde
queries binnen en dient deze te beantwoorden. Queries zullen worden gesteld in
getypeerde eerste orde logische taal. De typering dient overeen te komen met de
signatuur van het gespreksdomein. Omdat we te maken hebben met een in de
tijd veranderlijk domein zal Daans bij het beantwoorden van de vragen natuurlijk
gebruik maken van de services die de GDP aanbiedt .

Behalve vragen over het nu, zal Dnans ook vragen over het verleden kunnen
beantwoorden. Dit is mogelijk omdat de geschiedenis van het domein volledig vast-
gelegd kan worden door alle eventsl op te slaan. De geschiedenis van de GDP kan
hierdoor later opnieuw worden nagespeeld. Door dit binnen Dnans in een eigen
incarnatie van de GDP te doen, kan Daaas ook `wanneer'-vragen beantwoorden.

Kontex
KorrTEx krijgt van de gebruiker uitingen binnen en tracht daarop adequaat te rea-
geren. Om dit te bewerkstelligen worden voorlopig de volgende taken verrícht:

. De gedane uiting dient te worden geïnterpreteerd in de gemeenschappelijke
context van systeem en gebruiker.

. De representatie van kennis en doelen van de gebruiker wordt op grond van
deze geïnterpreteerde uiting, inclusief de functionele informatie, aangepast.

. Het systeem tracht, op basis van zijn gedragsregels, een bij de uiting passende
reactie te genereren.

'Een event is een combinatie van een method en het tijdstip waarop de method is uitgevoerd.
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We gaan er vanuit dat de in KotvTEx binnenkomende teksten type theorie teksten
zijn ( text), aangevuld met een label dat informatie over de functie van de text bevat
( func).

Het interpretatieproces komt erop neer, dat de machine tracht binnen de gemeen-
schappelijke context met de gebruiker bepaalde invullingen te vinden voor ongeïnstan-
tieerde vrije variabelen in de uiting. Het betreft hier de zogenaamde satisfying as-
signments, zoals beschreven in (Ahn 8i Kolb, 1989). Door de zo verkregen betekenis-
inhoud van een uiting te combineren met functionele informatie (bijvoorbeeld dat
het een assertie betreft) kan men nieuwe gegevens verkrijgen over doelen en kennis
van de gebruiker, (bijvoorbeeld dat de gebruiker dit weet, verwacht dat de machine
het niet weet en het aan de machine wenst mede te delen, etc.) en de kennisrepre-
sentatie aanpassen.

Door uiteindelijk de verwachting van de gebruiker te vergelijken met de feitelijke
kennistoestand (de machine wist het inderdaad nog niet, of de machine wist het
bijvoorbeeld al lang, etc.), kan men tenslotte tot een passende reactie komen.
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4 Deelaspecten en programma-onderdelen

Voor het verwezenlijken van het hoofddoel van het programma is het noodzakelijk
multidisciplinair onderzoek te verrichten op een aantal deelaspecten. Deze aspecten
worden uitgewerkt in een aantal deelprojecten waarvan sommige directe output voor
het systeem opleveren en andere indirect via theoretische of experimentele onder-
steuning. In een van de deelprojecten -het zogenaamde INTEGRATIEPROJECT (DK
8.4)Z- worden de onderzoeksresultaten van de diverse projecten in hun onderlinge
samenhang bekeken en de interface daadwerkelijk geïmplementeerd.

Binnen het gehele project kunnen we een vijftal aspecten onderscheiden: a. het
gespreksdomein, b. de kennistoestand van de codperatieve assistent, c. de gebruiker,
d. de dialoog en e. de database.

Iiet gespreksdomein
In het project `SPECIFICATIETALEN vOOR GRAFISCHE GEBRUIKERS-INTERFACES'
(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 gemanipuleerd. In dit project
wordt met name de object-georiënteerde programmeertaalontwikkeld (LOOKS) die
de communicatie beschrijft tussen de codperatieve assistent en het animatiesysteem.

De kenniatoeatand van de codperatieve 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 latere 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 bijhoudt wat de gebruiker waarschijn-
lijk wel weet en niet weet, alsmede zijn doelen om een efficiënte interactie mogelijk te
maken. In het project COMMUNICERENDE CONTEXTEN (DK7a) wordt gewerkt aan
een uitbreiding van CTT díe het mogelijk maakt het systeem te laten redeneren over
de kennis van zijn gesprekspartner. In het project CONSTRUCTIEVE MODELTHEORIE
VOOR INTERACTIEVE KENNISOPBOUW (DK 1) wordt gewerkt aan de modeltheoretis-
che pendant voor kennisopbouw en zorgt hiermee voor de theoretische ondersteuning
van het vorige project.

De gebruiker
Het zal dulidelijk 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 5) wordt binnen een experimenteel kader de informatie-

overdracht in de eerder beschreven samenwerkingssituatie bestudeerd. Omdat de

~Voor de duidelijkheid worden de verschillende deelprojecten hier bij naam genoemd. De num-
mers tussen haakjes verwijzen naar de nummers zoals deze in de oorspronkelijke programma-

beschrijving opgenomen zijn (Programma-beschrijving 1989-1997).
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aandacht binnen het DenK-project in belangrijke mate gericht is op de combinatie
van talige en grafische interactie, wordt in dit project vooral 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
het systeem op adequate wijze kunnen reageren. Dit betekent dat het systeem zich
rationeel en cobperatief zal moeten gedragen. Zo zal bijvoorbeeld een vraag of een
instructie, indien mogelijk, respectievelijk beantwoord of uitgevoerd moeten worden.
In het project FUNCTIONELE ASPECTEN VAN DIALOOGSTRUCTUUR (DK 6) wordt
onderzocht welke pragmatische gedragsregels in het systeem opgenomen dienen te
worden die, afhankelijk van de opgebouwde kennistoestand, aangeven welke han-
delingen het systeem moet verrichten.

De database
De in het systeem aanwezige kennis over het gespreksdomein zal voor een groot deel
opgeslagen zijn ín een database. In het project KENNISREPRESENTATIE EN KEN-
NISACQUISITIE (DK 2) worden nieuwe technieken ontwikkeld voor het verkrijgen
en representeren van deze kennis. Door hierbij gebruik te maken van hogere-orde
representaties kan een strikte scheiding gemaakt worden tussen het niveau van repre-
sentatie en datgene wat gerepresenteerd wordt. De werkbaarheid van de technieken
wordt uitgetest op een analyse van het DenK gespreksdomein.
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5 Uitwerking van de deelprojecten

5.1 Specificatietalen voor grafische gebruikers-interfaces

Uitvoerder: ir. E.A.J. Peeters

In dit project wordt onderzoek verricht naar de representatie, visualisatie en ma-
nipulatie van het gespreksdomein. Hiervoor wordt het animatiesysteem ontwikkeld
dat samen met WATSON de co~peratieve multi-modale mens-machine interface zal
vormen. Het animatiesysteem heeft GENERALIZED DISPLAY PROCESSOR (GDP)
(van Overveld, 1991; Peeters, 1991a) als naam gekregen.

Representatie
Aangezien het gespreksdomein is op te vatten als een collectie entiteiten met ieder
hun eigen structuur en functionaliteit, is voor de representatie ervan gekozen voor
het object-georiënteerd paradigma (Meyer, 1988). Dit paradigma houdt ondermeer
in dat alle entiteiten die in een computerprogramma voorkomen (zoals getallen,
verzamelingen en lijsten) beschouwd worden als autonome objecten met een eigen
structuur en functionaliteit. Een functie van een object kan aangeroepen worden
door een bericht naar dat object te sturen.

Er is een object-georiënteerde programmeertaal, LOOKS (Language for Object
Oriented Kinematic Specifications) ontwikkeld waarmee interactief een willekeurig
gespreksdomein gespecificeerd kan worden (Peeters, 1991b). LOOKS beschrijft de
communicatie van WATSON naar de GDP en legt dus dat gedeelte van de interface
vast .

Het gespreksdomein zal zich in het algemeen dynamisch gedragen. Er geldt
dat de actuele toestand van het gespreksdomein dat gespecificeerd wordt met het
(LOOKS-) programma P op tijdstip t overeenkomt met de collectie objecten die
ontstaan zijn ten gevolge van uitvoering van P gedurende t tijdseenheden.

De entiteiten in de wereld hebben als eigenschap dat ze allemaal tegelijkertijd
actief zijn (ze zijn bijvoorbeeld aan het bewegen). Aangezien deze entiteiten afge-
beeld worden op objecten, zouden alle objecten tegelijkertijd hun activiteiten moeten
uitvoeren. Dit levert echter een probleem op: de meeste computers hebben slechts
de beschikking over één processor die zijn aandacht dus moet verdelen over alle
objecten. Voor dit probleem is een oplossing gevonden in de vorm van een con-
tinu voortgaand proces dat onder programmabesturing onderbroken kan worden.
LOOKS biedt de programmeur daarom de mogelijkheid om te specificeren wanneer
de uitvoering van een functie van een object onderbroken mag worden.

De fysieke representatie van objecten in het computergeheugen is gespecificeerd
als een GDP-database (van Belkum, 1991). Momenteel wordt uitgaande van deze
specificatie een GDP-database management systeem (GDBMS) ontwikkeld. Om-
dat de betekenis van een LOOKS-programma beschouwd kan worden als een toe-
standsverandering van de database, wordt de databasespecificatie tevens gebruikt
in de definitie van de semantiek van LOOKS. Uitgaande van deze semantiek wordt
een interpreter gemaakt, die intensief inet de database manager zal communiceren.
Aangezien een animatie enkele tientallen plaatjes per seconde vereist en de GDBMS
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en interpreter gebruikt worden om de verschillende plaatjes te berekenen, zal de
snelheid van de GDBMS en interpreter een voorname rol spelen in hun ontwikkeling.

Visualisatie
De kwaliteit van de visualisatie is sterk afhankelijk van de gebruikte apparatuur.
Met kwaliteit van visualisatie wordt bedoeld: de snelheid waarmee plaatjes gete-
kend worden, de mate van visueel realisme, de maximale resolutie die ondersteund
wordt en de complexiteit van het plaatje. In de GDP zal daarom gebruik gemaakt
worden van state-of-the-art hardware om het gespreksdomein te visualiseren.

Manipulatie
De gebruiker kan interactief op twee manieren de entiteiten uit het gespreksdomein
manipuleren:

1. Het versturen van een in LOOKS geschreven bericht naar een object om een
van diens (bewegings-) functies uit te laten voeren.

2. Het genereren van externe events (zoals het bewegen van een muis en het
aanklikken van een van diens buttons).

De manier waarop realistische bewegingen in LOOKS gespecificeerd kunnen worden
is onderwerp voor nader onderzoek.

5.2 Communicerende contexten

Uitvoerder: drs. V.A.J. Borghuis

Het doel van dit project is het construeren van een formeel model voor informatiedi-
alogen. Uitgangspunt hierbij is dat de ontwikkeling van de informatietoestand van
een dialoogdeelnemer tijdens een informatiedialoog kan worden opgevat als de op-
bouw van een context in CTT.

Contexten als informatietoestanden
CTT-contexten (gestructureerde verzamelingen typentheoretische formules) lijken
zeer geschikt voor het representeren van informatietoestanden, daar ze van huis uit

partieel zijn; ze geven onvolledige informatie weer. Bovendien zijn ze dynamisch in

de zin dat nieuwe informatie geïnterpreteerd wordt tegen de achtergrond van de tot

op dat moment beschikbare informatie.
Essentieel bij deze representatie is de propositions-as-types~objects-as-proofs in-

terpretatie van getypeerde lambdatermen: onder deze interpretatie wordt een proposi-

tie geïnterpreteerd als een type, termen (of bewijsobjecten) van dat type represen-
teren een bewijs voor die propositie (de Bruijn, 1980). In informatiedialogen gaat
het echter niet zozeer om stellingen en hun bewijzen, als om de subjectieve kennis
van de deelnemers; de informatie waarover een dialoogdeelnemer beschikt hoeft ob-

jectief niet juist te zijn. Met het oog op een dialoogmodel moet de bovenstaande

interpretatie dan ook worden verruimd tot óeliefs-as-types~objects-as-justifications;

in een context die de informatietoestand van een dialoogdeelnemer representeert

staan de typen voor de informatie van de deelnemer en de bijbehorende objecten

voor de rechtvaardiging die de deelnemer voor die informatie heeft.
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Op deze basis kan een formeel model voor informatiedialogen worden opgezet
door de informatietoestanden van de deelnemers te representeren als CTT-contexten
waartussen elementen kunnen worden uitgewisseld volgens bepaalde regels.

Redeneren over contexten
Om zo'n model te realiseren moeten echter een aantal beperkingen opgeheven wor-
den die voortvloeien uit het gegeven dat CTT alleen deductieve regels geeft voor het
redeneren in contexten, niet voor het redeneren over contexten. Hierdoor is het in
CTT niet mogelijk om het redeneren van een dialoogdeelnemer over de informatie(-
toestand) van andere deelnemers aan de dialoog weer te geven.

Het lijkt mogelijk om deze tekortkoming op te heffen door CTT uit te breiden
met de mogelijkheid om in een context, tijdelijk, een nieuwe context (een subcon-
text) te creëren. Afhankelijk van de regels voor het transport van informatie tussen
deze contexten is slechts een deel van de informatie uit de oorspronkelijke context
(de hoofdcontext) beschikbaar in de subcontext. Op deze manier kan alle infor-
matie van een bepaalde soort uit de hoofdcontext `gefilterd' worden. Met deze
informatie kan vervolgens op de normale manier geredeneerd worden in de subcon-
text. Conclusies die hierbij worden bereikt kunnen, wederom afhankelijk van de
transportregels, toegevoegd worden aan de hoofdcontext, waar dan ook de deductie-
activiteiten weer kunnen worden vervolgd.

Toepassing van dit idee maakt het mogelijk om in typentheorie modale proposi-
tielogica te bedrijven; modale natuurlijke deductie kan worden opgevat als een for-
malisme waarin alleen proposities voorzien van bepaalde operatoren getransporteerd
mogen worden tussen hoofd- en sub-context (Borghuis, 1991). Langs deze weg kan
in CTT een systeem worden geformuleerd waarin het redeneren over kennis kan wor-
den weergegeven.

Uitbreidingen
Dit systeem lijdt echter aan een aantal tekortkomingen, die de bewijstheoretische
pendant vormen van de modeltheoretische deficiënties van constructieve logica waar-
aan gewerkt wordt in project `Constructieve modeltheorie voor interactieve ken-
nisopbouw'. De belangrijkste daarvan zijn dat deelnemers alleen over hun eigen
kennis kunnen redeneren, en dat alleen op propositioneel niveau over kennis gere-
deneerd kan worden. Om deze tekortkomingen op te heffen wordt gewerkt aan de
volgende uitbreidingen:

~ Redeneren over kennis van andere deelnemers; dit kan worden bereikt door
indexering van zowel de proposities als de (sub-)contexten naar de deelnemer,
de index geeft aan wiens kennis en context het betreft.

~ Redeneren op predikaatlogísch niveau; daarvoor moeten de regels voor het
transport van proposities tussen contexten worden aangevuld met regels voor
het transport van individuen (objecten).

5.3 Constructieve modeltheorie voor interactieve kennisopbouw

Uitvoerder: drs. J.O.M. Jaspars
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In dit project wordt gezocht naar een constructivistische modeltheorie voor kennisop-
bouw via dialoogvoering. Voor een constructivistische inslag is gekozen vanwege de
epistemologische achtergrond van Constructieve Logica (CL), en ook vanwege de
keuze van CTT als representatie-formalisme. Met de eerste opmerking bedoelen we
dat de bet,ekenis van een propositie in CL niet aan een objectieve buitenwereld (on-
tologie) wordt ontleend - zoals dat het geval is in waarheidsconditionele klassieke
logica3 - maar aan een cognitieve subjectieve toestand4.

In CL hebben we echter te maken met een aantal gebreken voor dialoog-modellering.
De eerste tekortkoming is dat CL altijd een solitaire bezigheid is. Er wordt alleen
de voortgang van één (`monologisch') redenerende agent beschreven. De tweede
tekortkoming van CL is dat zo'n bewijzende of redenerende agent nooit onzekere
of disjunctieve informatie mee kan nemen. Dit heeft te maken met het feit dat CL
veelal slechts gebruikt wordt om constructief wiskundig redeneren te modelleren,
waarbij het niet empirische karakter van deze activiteit ervoor zorgt dat alle dis-
junctieve kennis altijd tenminste het weten van een der disjuncten moet opleveren:
als iemand weet dat p of q, dan weet hij dat p of hij weet dat q. Disjunctieve kennis
opgedaan door observaties of door communicatie verbiedt echter een dergelijk strin-
gente vereenvoudiging. De derde tekortkoming van CL voor dialoog-modellering -
dit geldt overigens niet voor CTT - is het specificeren van bewijzen of acties ( in dialo-
gen taalhandelingen, en in het geval van onze opzet ook nog grafische handelingen).
Het vierde deficiet van CL is de onmogelijkheid om inconsistenties te representeren,
terwijl een interactief systeem te maken kan krijgen met conflicterende informatie.
Meestal is zo'n systeem niet uitgerust met genoeg context om de betrouwbaarheid
van gebruikers in te schalen.

In dit project worden en zijn uitbreidingen van CL gemaakt om bovenstaande
tekortkomingen op te heffen. De uitbreidingen die bedacht zijn voor CL beperken
zich tot een propositionele taal (logica op zinsnivo). Op het ogenblik wordt ook
aan een uitbreiding voor monadische predicaatlogica (alleen predicaten met één
argument-plaats) gewerkt. Hieronder volgt een globaal overzicht van de formele aan-
pak van de vier hierboven genoemde uitbreidingen van CL voor dialoog-modellering.

Meer agenten
De taal wordt verrijkt met een agenten-index met de bedoeling dat subjectiviteit
van een propositie gespecificeerd wordt in de. logica. De interpretatie van deze in-
dex wordt bereikt via een functionele uitbreiding van constructivistische semantiek.
Een dergelijke indexering van informatie verhoudt zich met het indiceren van con-
texten in een meer-agenten context in CTT (zie ook het project `Communicerende
contexten'). Deze indexering is zo georganiseerd dat ook `common knowledge' en in-
trospectiebe capaciteiten van de verschillende agenten gemodelleerd kunnen worden.

~De betekenis of denotatie van een propoaitie in klassieke logica is de verzameling werelden
(toestanden of mogelijke werkelijkheden~ waarin deze propositie waar is.

~Meestal wordt de betekenis van een propositie in CL gegeven door de verzameling toestanden
waarin een subject zich bevindt nadat hij deze propositie bewezen heeft. Dit kan ook vertaald
worden naar de meer cognitieve interpretatie. De betekenis van een propositie is dan de veraameling
van kennistoestanden waarin een subject die propositie in zijn epistemische bagage draagt.
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Onzekerheid van disjunctieve aard
De constructivistische semantiek wordt uitgebreid door kennistoestanden niet langer
te karakteriseren middels een verzameling (primitieve) proposities, maar door een
collectie van dergelijke verzamelingen. Het idee is dat zulke collecties (mogelijke
werelden) de alternatieven zijn die een agent tegelíjkertijd voor mogelijk waar houdt.
Hiermee ontstaat een zogenaamde ~rrzodale uitbreiding van CL (zie bijvoorbeeld Boáic
8z Dosen, 1984). We kunnen dan ook onzekerheid betreffende een gegeven proposi-
tie in onze logica uitdrukken. Hierdoor krijgen de zinnen: "a weet dat p of q" en
"a weet dat p of a weet dat q" een andere betekenis. In het eerste geval betekent
dat dat alle alternatieven in de huidige cognitieve toestand van a ofwel p ofwel q
ondersteunen. De tweede zin wordt geïnterpreteerd als dat al zulke alternatieven p
verifiëren of dat ze allemaal q ondersteunen.

Acties
De mogelijkheid om acties mede te modelleren ontstaat door een samengaan van con-
structivistische logica met dynamische (actie) logica (Pratt, 1991). Hierdoor wordt
het mogelijk dialoog-sequenten te specificeren in de taal en formeel te interpreteren.
Hierbij moet gedacht worden aan taalhandelingen zoals vragen en mededelingen,
maar ook acties via de grafische interface. Deze acties verhouden zich met het `be-
wijzen als objecten'-principe in CTT. De volledige dynamische logica lijkt echter
overvloedig. Gekeken wordt naar een versimpeld interessant fragment.

Inconsistente informatie
Om inconsistente toestanden te modelleren kunnen de eerder genoemde epistemis-
che alternatieven weer zelf als gefuseerde verzamelingen van consistente alternatieven
gezien worden. Hierdoor is het mogelijk `inconsistentie door verwarring' te modelle-
ren (Jaspars, 1991a). De ondersteuning van een propositie door zo'n fusie geschiedt
nu doordat deze propositie op zijn minst door één van de gefuseerde consistente
delen ondersteund moet worden.

Naast dit modeltheoretische werk - de semantische wederhelft van het bewijstheore-
tische onderzoek van het vorige project - wordt ook naar de computationele aspecten
gekeken. Het zoekwerk naar minimale modellen geschiedt via een kleine modale al-
gebra (zonder acties) en kan gevonden worden in (Jaspars, 1991b).

5.4 Experimenteel onderzoek in gebruiker-systeem interactie

Uitvoerder: drs. A.H.M. Cremers

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.

Achtergrond
Wanneer twee mensen informatie uitwisselen wordt dikwijls gebruik gemaakt van
verschillende communicatie-modaliteiten. Mensen praten met elkaar, maken gebaren
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of gebruiken bijvoorbeeld een schoolbord. We spreken in zo'n geval over een ~raul-
timodale dialoog (Taylor, Néel 8t 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 wederzijdse kennis van de
gespreksp~rtners over de toegankelijkheid van het domein speelt een bijzonder be-
langrijke rol in de communicatie omdat beiden hierdoor kunnen weten wat de ander
ïiet (of hoort). Bovendien kunnen ze allebei oiuniddellijk 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 tègelijkertijd aanwijzen en benoemen (deixis). 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.

In de experimentele opzet is het de bedoeling de tripartitie van het eerder geschet-
ste samenwerkingsparadigma te simuleren. De codperatieve assistent zal hierbij, zon-
der dat de gebruiker dat weet, vervangen worden door een menselijke gesprekspart-
ner; we spreken in zo'n geval van een `Wizard of Oz' experiment. In een dergelijk
experiment zullen, naast de verschillende communicatie-modaliteiten, de hieronder
genoemde variabelen systematisch onderzocht worden.

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
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 codperatief 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
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algemene regels over codperatief gedrag (zie project `~nctionele aspecten van di-
aloogstructuur'), hierbij een rol spelen.

De aard van het gespreksdomein
Hierbij wo~rden 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.

5.5 l~Znctionele aspecten van dialoogstructuur

Uitvoerder: dr.ir. R.J. Beun

Doel van dit project is het ontwikkelen van een model dat, afhankelijk van zowel
semantische als pragmatische structuur-verschijnselen in dialogen, het gedrag van
de codperatieve assistent beschrijft.

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 van de verschillende gesprekspartners noemen we ook wel de
structuur van de dialoog. De relaties tussen twee of ineer uitingen kunnen zowel
se~n.antisch als pragTnatisch van aard zijn (Redeker, 1990). We spreken over een
semantische relatie indien de relatie voorkomt in de wereld die door de uitingen
wordt beschreven. Voorbeelden hiervan zijn spatio-temporele en oorzaak-gevolg re-
laties. Pragmatische relaties spelen zich niet zozeer af op inhoudelijk nivo van de
uiting, maar zijn direct verbonden aan de kennis en intentíes van de gesprekspartners
en worden onder andere bepaald door de gedragsregels tijdens een dialoog. Voor-
beelden hiervan zijn taalhandelingparen zoals vraag-antwoord, groet-wedergroet en
bewering-bevestiging. Verder kunnen uitingen in een dialoog, afhankelijk van de
aard van de van de relatie, sequentieel of hiërarchisch geordend zijn (Grosz 8z Sid-
ner, 1986; Polanyi, 1988).

Het onderzoek naar de structuur van dialogen is om minstens drie redenen van
belang:

a. Structurele eigenschappen kunnen bijdragen aan de bepaling van de betekenís
van een uiting (semantische relaties).

b. Structurele eigenschappen geven informatie over het gedrag van de dialoogdeel-
nemers (pragmatische relaties)

c. Sommige linguïstische elementen geven juist informatie op het nivo van de
structuur van de dialoog. Een framewerk voor dialoogstructuur kan dus een
bijdrage leveren aan de betekenis van deze elementen.

Semantische relaties
Onderzoek aan spontaan gesproken monologen afkomstig van schilderijbeschrijvin-
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gen (Beun, 1991a) heeft aangetoond dat de betekenis van alle uitingen, behalve
uiteraard de eerste uiting, afhankelijk is van de voorafgaande talige context (Cre-
mers, 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 betekerfis van een uiting.

Verder onderzoek aan deze monologen 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).

Pragmatische relaties
Een dialoog wordt hier gezien als verzameling zetten in een spel, waarbij iedere zet
opgevat wordt als een uiting met bepaalde functie en inhoud (Carlson, 1985). Net
zoals 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 kennis over de gesprekspartner en de
aard van de dialoog.

In Beun (1991b) is een theoretisch framework geschetst voor dialogen waarbij
de gespreksparners zich codperatief en rationeel gedragen en de mogelijke communi-
catieve handelingen ingeperkt worden door Griceaanse maximes (Grice, 1975). Ge-
tracht wordt hierbij voorspellingen te doen over het gedrag van de dialoogpartners
afhankelijk van hun informatietoestand (zoals geformaliseerd in het project `Com-
municerende contexten') en een aantal expliciete gedragsregels. Problemen die op
dit moment verder worden uitgewerkt zijn:

. Het updaten van de informatietoestanden van de gesprekspartners na een
gedane uiting.

. Het herkennen van de handeling n.a.v. de oppervlaktekenmerken van de uiting
en de context (Smit, 1989a; Smit, 1989b; Verheul, 1991; Beun, 1991c).

. Het bepalen van optimale strategieën om het gewenste doel te bereiken.

5.6 Kennisrepresentatie en kennisacquisitie

Uitvoerder: drs. F.J.H. Dols

In dit project wordt de problematiek van het verkrijgen en representeren van do-
meinkennis benaderd op een manier die resultaten en standaarden in rekening brengt
uit de database theorie, taalkunde en logica.

Een centraal onderwerp in de database theorie is de ontwikkeling en representatie
van conceptuele schema's en de daarbij behorende feiten. Binnen dit project wordt
aandacht besteed aan de volgende aspecten in de relationele database theorie (RDB)
(de de-facto standaard):

. In RDB worden gestipuleerde entiteiten en ermee gerelateerde relaties en
predikaten gegroepeerd en in tabellen vertaald, waarna technische operaties
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op tabellen orde en onderlinge consistentie moeten scheppen. In dit project
wordt nu uitgewerkt hoe met gebruik van de systematische betekenisrelatie
voor formele talen de schemata en feiten kunnen worden ontwikkeld en gere-
presenteerd op een manier die tabellen en de bijbehorende operaties overbodig
maakt (Dols, 1989a; Dols, 1989b).

. De verbanden tussen de schemata en de feiten in de tabellen zijn in RDB nooit
geformaliseerd. Dientengevolge is vaak niet duidelijk welke soort gegevens waar
in de tabellen mogen voorkomen. Men neemt bijvoorbeeld meestal aan dat de
sleutelwoorden boven de kolommen genoeg `semantiek' uitdrukken om in te
zien wat wel en niet mag. Bovendien gaat de standaardbenadering ervan uit
dat in de tabellen alleen atomaire gegevens (enkelvoudige termen voor niet-
complexe begrippen) mogen voorkomen. Hierdoor is het niet mogelijk syste-
matisch gebruik te maken van het soortverschil bij het voorkomen en ontdekken
van inconsistenties. In dit project wordt verder uitgewerkt hoe methoden voor
typering uit de formele semantiek voor natuurlijke talen gebruikt kunnen wor-
den om de relatie tussen schemata en feiten te formaliseren en daardoor de
interne consistentie een welgedefiniëerde basis te geven (Dols, 1989c).

. Het gebruik van slechts één bepaalde datastructuur, namelijk de twee-dimensio-
nale tabel, legt onnodige beperkingen op aan de database ontwerper en ge-
bruiker. Daarnaast ontstaan problemen omdat de veelvormigheid van een
gegevensdomein vertaald moet worden in de dwangbuis van deze ene datas-
tructuur. Door in dit project een multi-functionele taal voor datarepresentatie
te ontwerpen komt een flexibel instrument beschikbaar voor zowel de ontwer-
per als de gebruiker.

Het werk in dit project is sterk gerelateerd aan de disiplines kennisrepresentatie, com-
putationele linguïstiek en logica. Uit de logica stamt de methode van het specificeren
van formele modellen als abstracte representaties van gespreksdomeinen, gezien als
samenhangende aspecten van de werkelijkheid. Zulke modellen worden gebruikt
voor de evaluatie van beweringen (proposities) uitgedrukt in een formele taal (Scha,
1983). Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de nieuwe database technieken in dit
project is nu dat het stellen van vragen aan een database in essentie hetzelfde is als
het evalueren van proposities ten opzichte van een model. Een tweede methode die
stamt uit de logica is het definiëren en controleren van semantische zinvolheid van
beweringen. Dit begrip is ontwikkeld in de typetheorie en verder ontwikkeld in de
computationele linguïstiek en kunstmatige intelligentie (Bunt, 1985). Het aanpassen
van databasetechnieken en -representaties op een manier die het mogelijk maakt se-
mantische correctheid te bewíjzen van schemata en feiten op basis van typen is een
van de kerantaken in dit project.

Een van de doelstellingen van computationele linguïstiek is het beschrijven van
de betekenis van natuurlijke taal uitdrukkingen. Eén theorie in het bijzonder, die
van de modeltheoretische semantiek, leende technieken uit de logica om betekenissen
te representeren op een systematische manier. Deze benadering stelde computers in
staat natuurlijke taalzinnen als invoer te nemen, en ze systematisch te relateren
aan databases die een deel van het gespreksdomein weergeven. Het systematisch re-
lateren van natuurlijke taal uitingen aan opgeslagen gegevens in een computer is is
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ook onderwerp van onderzoek voor de kunstmatige intelligentie, waar het verbeteren
van de mogelijkheden van computers om te commuiuceren (aok in natuurlijke taal)
met mensen centraal staat (Bunt, 1990; Bunt 1991). Binnen de kunstmatige intel-
ligentie zijn bovengenoemde technieken verbeterd en aanzienlijk uitgebreid. Voor-
beelden daarvan zijn de behandeling van vaagheid en ambiguïteit, voorzieningen
voor de behandeling van specifieke problemen in de natuurlijke taal semantiek, en
het representeren van interne waarden in computersystemen.

Een belangrijk kenmerk van de oplossingen die in dit project worden ontwikkeld
is het gebruik van hogere-orde representaties, waardoor formeel rekening kan wor-
den gehouden met de structuur van samengestelde objecten als lijsten, predikaten,
functies en verzamelingen. Dit stelt ons in staat om een strikte scheiding aan te bren-
gen tussen het niveau van representatie en van datgene wat gerepresenteerd wordt.
Het bovengenoemde probleem van de dwangbuis van de gekozen datastructuur kan
daardoor worden vermeden (Dols, 1990).

Om de werkbaarheid van bovengeschetste methoden en technieken te testen wor-
den ze gebruikt in het kader van het DenK programma om het gespreksdomein te
analyseren en te representeren. Het is de verwachting dat de verwerking van na-
tuurlijke taal vervolgens gemakkelijker verloopt omdat rekening is gehouden met de
verschillende disciplines die daarbij een rol spelen.
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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 fac-
ulteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Technische Unver-
siteit Eindhoven en de N.V. Philips)

. de vakgroep Informatica van de 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 (programmacoórdinator)

. prof.dr. R.A. Meersman

Technische Universiteit Eindhoven~IPO

. prof.dr. H. Bouma

. prof.dr. D.G. Bouwhuis

. prof.dr. D.K. Hammer

~ prof.dr. K.M. van Hee
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Bijlage 2: Lijst van gebruikte woorden en aflcortingen

CL: Constructieve Logica.

CTT: Contructieve Type Theorie.

Dasas: Knowledge base voor directe objectieve kennis over het gespreksdomein.

DENK: Het zwaartepuntprogramma `Dialoogvoering en Kennisopbouw'.

ENTITEITEN: Verzamelnaam voor dingen die in gesprek over een domein kunnen
voorkomen, zoals objecten, tijdstippen, methods, klasses, etc.

EvENT: Combinatie van method en het tijdstip waarop de method wordt uitgevo-
erd.

GDBMS: GDP-Database Management Systeem.

GDP: Generalized Display Processor.

Kl,assE: Soort type in object-georiënteerd programmeren.

KoNTEx: Module waarin kennis over de gebruiker en het verloop van de dialoog is
opgeslagen.

LOOKS: Language for Object Oriented Kinematic Specifications.

METxon: Specificaties van gedrag dat elementen uit een klasse op verzoek kunnen
vertonen; hier zijn er drie van:

AcTION: Verzoek om gepredefiniëerde mogelijke vorm van gedrag voor ele-
menten uít een bepaalde klasse.

INSPECTION: Verzoek om terugmelding van de attribuutwaarde van een ob-
ject.

INSTANTIATION: Verzoek tot creatie van object binnen een bepaalde klasse.

OBJECTEN: Dat zijn de dingen die in de GDP zijn gerepresenteerd, die kunnen
veranderen, etc.

TExT: Een fragment van een context in CTT.

WATSON: De coóperatieve assistent, bestaande uit KONTEx en DABAS.
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