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Binnen het cluster HMI (Human Media Interaction) proberen we computers menselijk gedrag te 

laten begrijpen. Op die manier kunnen we mensen in hun activiteiten ondersteunen. Op die 

manier kunnen we ook computers, in de vorm van robots of virtuele mensen, menselijk gedrag 

laten vertonen, zodat ze, voor sommige toepassingen, prettiger partners voor ons mensen kunnen 

zijn. Epibreren is een typisch menselijk gedrag en HMI zal dan ook niet rusten voordat ze in staat 

is om in een slimme omgeving, dat wil zeggen in een met sensoren zoals cameras en microfoons 

uitgeruste omgeving, epibreergedrag te herkennen en daar op een adequate wijze op te reageren. 

Modellen die ten grondslag liggen aan het herkennen van dergelijk gedrag kunnen we ook in onze 

virtuele mensen in onze virtuele omgevingen gebruiken om epibreergedrag te genereren. Dit zal 

onze virtuele ruimten, bijvoorbeeld onze game environments, natuurlijker maken. Naast game 

environments zijn er natuurlijke nuttige toepassingen te bedenken voor simulatie en training. 

 

Hoe realistisch is de mogelijkheid om epibreergedrag te herkennen en te genereren? Binnen HMI 

zijn daartoe twee lijnen van onderzoek opgezet. Vreemd genoeg is daarbij het herkennen van 

epibreergedrag het verst gevorderd. Dit onderzoek vindt vooral plaats in het kader van een 

Europees project (FP6 AMI) waarin onderzoek wordt verricht naar (augmented) multi-party 

interactie in slimme omgevingen. HMI heeft voor dit onderzoek, begonnen in 2002, totaal meer 

dan 1.6 miljoen Euro toegekend gekregen. Om enigszins vat te krijgen op het epibreerverschijnsel 

hebben we wat beperkingen ingevoerd. De slimme omgeving hebben we teruggebracht tot een 

slimme vergaderruimte, uitgerust met microfoons, cameras en wat andere intelligente snufjes 

(gadgets). Verder hebben we vier mensen in een dergelijke ruimte gezet en ze laten vergaderen. 

Op die manier is er een corpus opgebouwd van honderden uren vergadergedrag. Dit corpus 

gebruiken we als trainings- en testdata voor leeralgoritmen om epibreergedrag te detecteren. Een 

van de aannamen in het onderzoek was dat epibreergedrag niet gepaard gaat met zinvolle verbale 

uitingen. Spraakherkenning en het begrijpen van taaluitingen hebben we dus niet meegenomen. 

Dit is in zekere zin een beperking, want de herkenning van op juiste wijze gebrachte cliche 

uitingen (denk aan intonatie!) kan een bijdrage leveren aan het concluderen van epibreergedrag. 

Wat we wel hebben meegenomen zijn features zoals het herhaaldelijk het woord nemen, het 

langdurig aan het woord zijn, het onderbreken van anderen en het op andere wijze de aandacht 

naar zich toe trekken. De leeralgoritmen die we wisten te ontwikkelen scoorden vergelijkbaar 

goed als menselijke waarnemers. 

 

Het onderzoek is overigens typisch een voorbeeld van de vraagstelling naar je toe trekken door je 

te concentreren op zaken die gemeten kunnen worden maar daarbij misschien wel de essentie 

buiten beschouwing te laten. Immers, het ware epibreergedrag toont zich niet zozeer door je als 

belangrijk voor te doen, maar eerder door je te onttrekken aan activiteiten door te doen alsof je 

iets anders, belangrijkers, te doen hebt. Dit is een tekortkoming in ons onderzoek, we moeten nog 

een stap maken van belangrijk doen naar belangrijkheid veinzen. De stap van doen naar veinzen 

is onderwerp van toekomstig HMI onderzoek. We hebben annotatiegereedschap in ontwikkeling 

om ons corpus met veinsfeatures uit te breiden en daarmee nieuwe en meer verfijnde 

leeralgoritmen te ontwikkelen. En natuurlijk, nog beter passend in ambient intelligence 

onderzoek, er moet een stap gemaakt worden vanuit de slimme vergaderzaal naar slimme 

ruimten, bijvoorbeeld smart offices, waar de potentiele epibreerders meer bewegingsruimte 

hebben en niet veroordeeld zijn tot de vergadertafel alleen. 

 

Zoals gezegd, het detecteren van epibreergedrag is een kant van de medaille, het genereren de 

andere. Epibreergeneratie is belangrijk voor spel- en trainingsomgevingen. In game environments 



hebben we vrijwel continu 

situaties waarbij slechts 

enkele van de agents (virtuele 

mensen) in de omgeving met 

belangrijke zaken bezig zijn: 

aanvallen, doden, vluchten, 

opbouwen, kapot maken en 

zo. De rest imiteert, kijkt toe, 

staat een beetje te wiebelen of 

loopt op zichtbare wijze wat 

doelloos heen en weer. Het 

ziet er vaak niet uit en 

gelukkig gaat de aandacht van 

de gamer grotendeels naar 

andere zaken. Hoe veel 

natuurgetrouwer zou het 

echter zijn als we in deze 

game- en trainingomgevingen ook epibreergedrag kunnen genereren? HMI zit te kijken hoe in 

dergelijke omgevingen we virtuele agents zogeheten 'idle' movements kunnen laten maken 

(wiebelen dus, je gewicht verplaatsen van de ene op de andere voet en een beetje om je heen 

kijken). De volgende stap in het onderzoek is om deze agents de indruk te laten geven dat ze iets 

belangrijks aan het doen zijn, zelfs al hebben ze geen uitgesproken taak. 

 

Zoals eerder opgemerkt, epibreergedrag is in de eerste plaats nonverbaal gedrag. In een onlangs 

gestart Europees onderzoekscoordinatieproject (FP6 COST 2102) waaraan HMI deelneemt 

krijgen we de gelegenheid de culturele en Europese diversiteit van epibreergedrag te 

onderzoeken. Aan dit onderzoek nemen niet minder dan 21 Europese landen deel. Waarin 

verschilt bijvoorbeeld het Spaanse epibreergedrag van het Noorse epibreergedrag? Dergelijke 

vragen zijn zeker niet alleen van belang voor spelomgevingen, maar ook voor het trainen van 

soldaten, zoals ook mag blijken uit het feit dat de NATO in 2006 een zomerschool waarin dit 

soort onderwerpen uitgebreid aan de orde kwamen, sponsorde. In de VS zijn het de US Army en 

DARPA die dergelijk onderzoek ondersteunen. Via stages en externe afstudeeropdrachten zijn 

ook HMI-studenten betrokken bij het ontwerpen van bijvoorbeeld een simulatie van een Iraaks 

dorp met de mogelijkheid tot sociale interactie tussen VS militairen en meer of minder 

belangrijke inwoners, waarbij belangrijkheid vooral valt af te lezen uit de onderlinge nonverbale 

gedragingen van de dorpsbewoners. 

 

Concluderend, sommige mensen zijn belangrijk, sommige mensen doen belangrijk en veel 

mensen laten zich beinvloeden door al of niet zichtbare belangrijkheid. Het is om allerlei redenen, 

zoals hierboven uitgebreid aan de orde gesteld, de moeite waard verschillende vormen van 

belangrijkheid te herkennen, erop in te spelen en te genereren. HMI speelt zonder meer, vanuit 

nationaal en internationaal oogpunt, een toonaangevende rol in dergelijk bijzonder 

belangwekkend onderzoek. 
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