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Verantwoording

Jaargang 6, Nr.1 van de PARLEBODE,
met nieuws en informatie over het
PARLEVINK project. De informatie richt
zich vooral op studenten met belang-
stelling voor, of al ’werkzaam’ binnen
het Parlevink project. Onderzoek (en

dus ook stage en D-opdrachten) vindt plaats op
het terrein van taaltheorie, taaltechnologie en
neurale netwerken. Mens-machine interactie en
de toegankelijkheid van informatiesystemen (incl.
Internet/WWW) zijn de meer globale aandachtsgebieden van het project. Specificatie,
parallelle processen en software engineering zijn invalshoeken die soms ook aan bod
komen. Het ontwerpen van programmeertalen en bijbehorende grammatica’s en compilers
valt ook binnen het belangstellingsgebied van dit project. Kunnen computers taal begrijpen is
een onderliggend thema.

Kijk voor informatie over Parlevink-activiteiten,
discussies, wauwelwokjes, aankondigingen, korte artikeltjes, etc. op inf.seti.parlevink. Op
WWW is ook informatie over Parlevink beschikbaar. Kijk op:

http://wwwseti.cs.utwente.nl/Docs/parlevink/parlevink.html

En als je dan toch bezig bent,
http://wwwseti.cs.utwente.nl/~schisma/schisma/schisma.html

voor het SCHISMA systeem, en

http://wwwseti.cs.utwente.nl/Docs/parlevink/sigparse

voor informatie op het gebied van parsing, en

http://twentyone.tpd.tno.nl/

voor informatie over project ‘Twenty-One’.

Uitgeverij voor Lezers en Schrijvers
van Talige Boeken.

Taaluitgeverij
Neslia Paniculata

Enschede

Laatste Nieuws
12-01-98: Jan Schaake:        Monitoring/Evaluatie in OL2000 (?)
19-01-98: Hugo ter Doest:    The SCHISMA corpus revisited.
26-01-98: Antal vd Bosch:     Learning word pronounciation
02-02-98: Arjen de Vries:      Multimedia query processing in Mirror
09-02-98: Peter Asveld:        Fuzzy grammars (?)
16-02-98: Jan Kuper:            ??
23-02-98: Erik Oltmans:        Natural Language Processing in Condorcet

Bezorging

Hulp bij de samenstelling van ook deze
ParleBode weer van het SETI-Promo-Team
(Charlotte & Alice), Richard, Arjan, Joris,
Franciska en vele anderen.

GEEN PARLEBODE ONT-
VANGEN?

Zie colofon rechtsonder deze
pagina onder kopje Bezorging
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Microsoft vs Tamagotchi
Softwareleverancier Microsoft heeft aangekondigd een rechtszaak aan te spannen tegen
Bandai, leverancier van Tamagotchi’s. De softwarebouwer eist een schadevergoeding van
54 miljoen dollar, omdat de Tamagotchi (het elektronische huisdier uit Japan dat onder
kinderen een enorme rage is) zijn intellectueel eigendom heeft geschonden. Een
woordvoerder van Microsoft, Erik Loregard, verklaarde: "Software met een continue behoefte
aan aandacht (zelfs elk uur) omdat het anders sterft Dat doet me teveel aan Windows
denken. Dit is duidelijk een inbreuk op onze technologie." Het bedrijf Bandai weigert
vooralsnog commentaar te leveren.

Rechtszaak over taal op Internet
Liefhebbers van de Franse taal hebben
Amerikanen voor het gerecht gedaagd
omdat hun Internet-pagina’s alleen in het
Engels en dus niet in de Franse taal
beschikbaar zijn. In Frankrijk maakt een
aantal particuliere groeperingen zich druk
over de taal die over het algemeen op
Internet wordt gebezigd. We hebben het
dit keer niet over schuttingtaal. Internet is
volgens hen te Engels georienteerd. Zij
willen via een rechtszaak afdwingen dat
Engelse pagina’s ook in het Frans op het
Net worden gezet. De aanklagers
beroepen zich op een Franse wet uit 1994
die het verbiedt om in Frankrijk goederen
of diensten te verkopen in een andere taal

dan het Frans. Het gaat de aanklagers
niet alleen om hun moedertaal. Zij vinden
het sowieso een heikele zaak dat een
werledwijd open netwerk als het Internet
zo wordt overheerst door de Amerikaanse
cultuur. Volgens schattingen is 90 procent
van de communicatie op het Internet in het
Engels.
In Frankrijk vindt men beduidend minder
Internet-gebruikers dan in de rest van de
westerse wereld. Er zijn daar maar
490.000 computers aangesloten, waarvan
er 370.000 voor zakelijk gebruik. De
Verenigde Staten zijn met vijf keer meer
inwoners goed voor 23 miljoen gebruikers.

AG ABA 12-12-’97

Het Woordenboek
(Een nieuwe eenmalige rubriek)

Litrak - ’achtergrondtekst’, naar analogie van muzak: achtergrondmuziek in vereenvoudigde
versies van oorspronkelijke uitvoeringen. ’Modulaties, dissonanten, uiterstem in dynamiek en
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tempo worden geschrapt. Maar na die radicale versimpeling volgt de verfraaiing. Het stuk
wordt ontroerender gemaakt. Gevoelige instrumenten worden ingezet, zoals harp of hobo’,
aldus columnist A. de Swaan. Hij laat zien hoe van drie regels van Bernlef ’litrak’ kan worden
gemaakt.

’Zelfs een transistor
is stilte
als je hem afzet’.

In de ’litrak’-versie wordt dat:

’Van de radio geniet je
klank en zang zo zoetgevooisd,
maar aan ’t einde van het liedje
is de stilte toch het mooist.’

(NRC Handelsblad, 3 september 1994)

Heimwee naar Belgie: Uitspraken
tijdens Colleges en Oefeningen

“Als ge dat later eens op uw gemak bekijkt ... of ergens anders ...”

Uitspraken van proffen en assistenten

• Het is niet omdat ik af en toe een streepke vergeet dat ge moet beginnen zeveren.
• Bent U uitgepraat ? Mag ik dan verder praten?
• Ik heb hier een stelling, laten we die nu maar eens gebruiken dan is iedereen tevreden.
• Dat kan alleen maar nuller worder als we er een streep boven zetten.
• En hier komt nu het eerste theorema, theorema 7.
• Iedereen ziet wel dat er in die stelling iets inzit, onder andere veel examenvragen.
• Als men dit nog niet kan maken wil dit zeggen dat men dit niet kan maken.
• Kan u dat eens uitleggen ? Dat ? Dat is een onderlijning.
• Diejnen Dijkstra, da's nen hollander.
• Je kan kiezen, ofwel doe je het alleen of wel samen.
• Dit is niet toegelaten, ook niet in Nederland.
• Wie wil er pauze ? Wie wil er geen pauze ? Eigenlijk wil ik pauze, dus ... We beginnen

vandaag met pauze.
• Deze functie doet het op een wilde manier. Ze kan het ook op een continue manier doen!
• 3 heeft (nog) niet de neiging om even te zijn.
• Dat vraag ik niet op het examen ... om louter humanitaire redenen.
• Het Jacobi symbool lijk heel erg op het Legendre symbool; het is namelijk ook een

symbool.
• De meerderheid twijfelt aan mijn kunnen ... dat zal ik onthouden.
• Mersenne was den ene of den andere pater in ik weet ni welk jaar maar da is allemaal ni

belangrijk ...
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• Met dezen test kunne we met bepaald grote zekerheid zeggen dat het priem is namelijk
we kunnen er zeker van zijn.

• Het is correct, het is bijna correct, het is dus eigenlijk totaal verkeerd.
• Wie denkt van wel ... wie denkt van niet ... geen antwoord ? Wie denkt er?
• Als jullie hier tijdens de pauze allemaal zouden weggaan, vergeet dan niet het licht uit te

doen.
• Wie zegt er ja ? Wie zegt er nee ? Wie weigert hier mee te werken?
• Dit zijn geen floating point booleans.
• Dit zijn boekhoudkundige trukskens om te foefelen. Ik heb me vergist het zijn trukskens

om boekhoudkundig mee te foefelen.
• ’k’ of ’c’ ... daar kan ne parity error op zitten.
• Als elk jaar 2% wegspoelt dan is er over 50 jaar niks meer.
• Een tri-state-buffer is een soort vitamine voor bitlijnen.
• Dat is minstens 5 of meer.
• En dat zijn een hoop statuslijnen waarvan veel mensen niet weten waarvoor ze dienen,

incluis ikzelf.
• Er is niet veel verband tussen dit hier en de koeien die in de wei grazen.
• Dit is de p lijn: p voor pietluttige lijn.
• Welke methode vindt U de beste? Welke methode vindt U goed? Welke methode vindt

U?
• Dat was in ’t begin (van het jaar) dus toen waart ge er nog allemaal. (in de les

boekhouden).
• Transponeren is gewoon een beetje intellectueel doen.
• Aggregatie is iets waarvan we kunnen zeggen dat het eigenlijk niet bestaat.
• Nu herinner ik mij nog uit een ver verleden, namelijk TIEN minuten geleden.
• Ge kunt gij boekhouden doen ... alhoewel ik dat voor jullie niet weggelegd zie.
• Bv: Een cursus gaat door in een lokaal. Een student zit in het lokaal. Dus de student

volgt de cursus.
• Ik debug sneller dan mijn schaduw. Da moet wel als ge met Mireille in de groep zit !
• Ik zeg ni doet dat. ... Doe dat.
• Amai da ziet er uit als echte C. Maar ’t werkt alleen niet. Ah ’t is dus ECHTE C.
• Dit moet je niet meer bewijzen, want dat volgt uit oefening 1 ... Ah, nu weet ik weer

waarom ik die had opgegeven!
• Ik heb vorige keer iets gezegd dat fout kon geinterpreteerd worden, omdat het namelijk

fout was.
• Algebraisch gesloten lichamen maken het leven een stuk heerlijker.
• Noetherse ringen komen van Emmy Noether. U hoort het goed, dat was inderdaad een

vrouw!
• Je  kunt hetzelfde doen als hiervoor, en dan valt het zelfs niet op dat je met iets anders

bezig bent.
• Het ingewikkelde aan die definitie is dat euh... ge eerst uw bord moet schoonvegen.
• Als ik meer tijd moest hebben, zou ik zeggen: lees dat bewijs zelf. Als ik een slecht

karakter moest hebben, zou ik ook zeggen: lees dat bewijs zelf. Gelukkig voor U heb ik
geen van beiden.

• Er staat nog wel een drukfout in de cursus: die operator T moet de gewone
differentiaaloperator d zijn. Een dt-fout dus...

• Wie het bewijs hiervan zou willen zien - uit interesse of uit masochisme - verwijs ik naar
het boek van Spivak.

• Dit heet men in codetheorie ontdekbare fouten, omdat ik ze kan ontdekken. En je ziet
niet dat ze er zijn, maar ik zie ze wel!

• De functie neemt een eindige mondvoorraad, eh, waardenvoor- raad aan.
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• In de Middeleeuwen gebruikte men een goeie test om te zien of je een heks was of niet.
Men bond je een steen rond je nek, en men smeet je in een rivier. Als je bleef drijven,
dan was je een heks, en zette men je op de brandstapel. Als je echter verdronk, dan was
bewezen dat je onschuldig was. Dit was dus een waterdicht bewijs!

• Eerst staan er twee sterren, en via de isomorfiestelling van Myhill vallen die weg... net
alsof er iemand van de Michelingids is langsgekomen: sterren weg!

• We gaan enkel het principe nakijken, niet de wiskunde die erachter steekt. Want
wiskunde is toch niet zo belangrijk.

• De stelling van Lebesgue zegt dat de limiet van de integralen gelijk is aan de integraal
van de limiet. En wanneer is dat, zult U vragen. Wel euh... soms!

• Een file die gecreate wordt is in normale omstandigheden wel leeg ! PS : trouwens ook in
abnormale omstandigheden; de create veegt eventueel bestaande files af, vandaar ...

• Doe dan op zijn minst niks, maar negeer het niet !!!
• Datacommunicatie is een nootje doorgeven door het in 27 dozen te stoppen.
• Als ik zo begin te knoeien, lijkt het wel of hier iemand mechanika aan het doen is.
• De tijd nijpt zoals dat heet, maar hier staat een prangende vraag en de vraag is : "wat

staat hier nu eigenlijk?"
• Dit is dan wat ze in sommige marginale vakgebieden de richtingsafgeleide noemen.
• Mag het bord weg ?
• Mag het bord eraf ?
• Oef. 7 bestaat uit 3 stappen die in stijgende volgorde staan, van moeilijk naar

gemakkelijk.
• Dit is iets waar je als gezond mens moeilijkheden mee moet hebben.
• Ik zie niet in hoe ge van graphics een erectie kunt krijgen.
• Logica is niet zo moeilijk, we schrijven het alleen maar ingewikkeld.
• We vertrekken van kleurenbeelden omdat die heel goed comprimeren en dat heel

schoon getallekens geeft ...
• Da’s een stom algoritme, dat moet ge niet van buiten kennen. In feite is dat bitneukerij.

(J. Paredaens 3/93)
• Jamaar, in de groep van Paredaens is bitneukerij een vies woord. Bij ons is dat een goed

woord. (F. Staes)
• Halelulia, de beschaving is tot hier doorgedrongen! Er is kleurkrijt.
• Er zijn er die graag aan het muizeke komen en er zijn er die helemaal niet graag aan het

muizeke komen.

• Duidelijk ? Niet duidelijk ? Of ligt iedereen te slapen ?

• En we boeken dat dan als volgt ... OEPPP !! M’n bord is weg.

Asterix in dialect
Door onze redacteur

Enschede, 17 OKT. Zeven streektaalorganisaties in Oost-Nederland gaan een Asterix-
stripalbum uitgeven in vier verschillende streektalen. Daardoor kunnen vanaf volgend jaar de
inwoners van vrijwel iedere regio in Nederland langs de grens met Duitsland een Asterix-
album in hun eigen streektaal lezen.

Limburg heeft (net als Friesland) al een eigen Asterix-vertaling. Morgen, zaterdag 18
oktober, wordt in Enschede een Twentse versie van het album Asterix de Galliër
gepresenteerd. En op initiatiefvan de Drentse streektaalfunctionaris E. Mijers verschijnen
volgend voorjaar een Groningse, Drentse, Overijsselse en Achterhoekse vertaling van het
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avontuur De intrigant van Asterix. Het was ook de bedoeling een Twentse versie van het
boek uit te geven, maar dat gaat niet door omdat er nu al een Twentse Asterix is. Dit album,
getiteld Ne gesjichte van Asterix den Galliër, kats in t plat is vertaald en uitgegeven door G.
van der Vliet en F. Lowik van de Enschedese uitgeverij De Oare útjouwerij.

E. Mijers hoopt dat de vier Asterixen in de Nedersaksische streekvarianten in maart, de
maand van het dialect, op de markt kunnen verschijnen in een oplage van 10.000
exemplaren. Wij denken dat we met een strip als Asterix in een streektaal een jong publiek
aan kunnen spreken.

"Volgens hem is er een groeiende waardering voor minderheidstalen in Europa. Meijers:
"Het idee dat dialect 'verhondst' Nederlands is, verdwijnt gelukkig. De streektalen uit Oost-
Nederland zijn varianten van het Nedersaksisch, een volwaardige taal die vroeger van
Zwolle tot Lübeck gesproken werd.

Ingewikkeld hè?
Door: Not Latin John

Afgelopen anderhalf jaar heb ik de
volgende mop toch minstens een paar
keer per maand gehoord. Het is namelijk
de favoriete mop van mijn achtjarig
zoontje.

Als ik met hem op reis ga dan blijkt dat ik
niet onbelangrijk ben, in tegendeel, ik weet
hoe waar te komen, waar te slapen en te
eten en ik beheer het geld. Maar ik kan
niet volledig voorzien in zijn behoefte aan
aandacht. Die behoefte komt bij uitstek
naar voren tijdens ontbijt in het hotel en
het eten ’s avonds. Daar tussendoor
bezoeken we musea, speelgoedwinkels
en andere, minder belangrijke,
bezienswaardigheden (wereldwonders en
zo, maar ook meer simpele zaken als de
Acropolis, de Toren van Pisa, LegoLand,
Vrijheidsbeeld, Tower Bridge en dat soort
stuff).

Tijdens het ontbijt zijn de ontbijters van de
omringende tafels het slachtoffer. Zij niet
alleen, ook het bedienend personeel,
ongeacht de taal die het spreekt. Een
Nederlands sprekend bedienend meisje in
een Londens hotel hoort echter toch wel
bij de top van favoriete toehoorders.

Het is de bedoeling dat ontbijters en
dineerders aandacht besteden aan wat er
die dag of de vorige avond allemaal
gebeurd is. En bovenal gekocht is, dat kan
tenminste getoond worden. De buit van de
dag, die’s avonds op en onder de dekens
en het kussen van het hotelbed een plaats

krijgt, wordt meegenomen naar de
ontbijttafel en wie dan ook maar enigszins
aanspreekbaar is wordt daar wel heel
nadrukkelijk mee geconfronteerd. Bij
voorkeur wordt dan ook nog uitvoerig
verslag gelegd van het bezoek aan musea
en bezienswaardigheden. Vooral als op
een of andere wijze dergelijk bezoek
aanleiding kan geven tot uitvoerige,
misschien niet altijd voor iederen
begrijpelijke, betogen over aardbevingen
in Japan, het uitbarsten van vulkanen, het
uitsterven van dinosaurussen en het
paargedrag van oerang oetangs.

Mensen aan een ontbijttafel zijn vaak niet
aanspreekbaar. De norse vader heeft nog
moeite met het feit dat hij zijn tafeltje
toegewezen heeft gekregen in plaats van
dat hij zelf en beslissing heeft kunnen
nemen. Het paargedrag van met
uitsterving bedreigde oerang oetangs blijkt
hem op dat moment van de dag weinig te
doen. Onbeperkte hoeveelheden
gebakken eieren met spek, worst en toast,
daar gaat het op dat moment om.

Gelukkig is er nog zijn vrouw met haar
herinneringen aan eigen kinderen. En dus
toegankelijk voor een achtjarig jongetje dat
o zo graag wil vertellen over wat hij
allemaal de vorige dag heeft meegemaakt.
En hoopt het ijs te breken door voor de
zoveelste keer de zelfde grap te vertellen:
"Ken je die mop van die mummie? Nee?
Ingewikkeld hè?"
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Theater Pagina’s

http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu.eng/kucu/thea.html
http://www.dino.nl/cabaretweb/
http://www.aub.nl/
http://www.ai.mit.edu/projects/infolab/globe.html
http://wwwseti.cs.utwente.nl/~schisma/schisma/schisma.html

Einde van de WauwelWok

PARLEVINK SPRAAK SOFTWARE
BESCHIKBAAR VOOR PARLEVINKERS
Voor Inlichtingen:

Spraak analyse

USSP
Beschrijving: Een door Arjan van Hessen gemaakt software
pakket om spraak te analyseren (FFT, LPC, Spectral-
envelope, Spectral-source, Cepstrum etc. F0 meting,
wavelets, Spectogrammen). De invoer bestaat uit Microsoft
WAV-files of NIST header files. (Aan invoer van andere
formaten zoals AIFF wordt gewerkt).
Platform: Win95/NT
Aanwezig: Ja
Waar: http://wwwseti.cs.utwente.nl/~hessen/ussp

Arjan van Hessen

PRAAT
Beschrijving: Een door Paul Boersma (UvA) ontwikkeld pakket dat min of meer het zelfde
doet als USSP. De invoer bestaat uit allerlei soorten files (WAV, AIFF, NIST etc.).
Platform: Unix
Aanwezig: Ja
Waar: http://fonsg3.let.uva.nl/praat
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Gold wave 3.24 (Shareware version)
Beschrijving Uitgebreid programma om geluid mee te editen. Het programma is flexibeler
dan USSP op het gebied van invoer files, maar kent nauwelijks analyse toepassingen
Platform: Win95/NT
Aanwezig: Ja
Waar: http://www.goldwave.com/

Cooledit (Shareware version)
Beschrijving Uitgebreid programma om geluid mee te editen. Het programma is flexibeler
dan USSP op het gebied van invoer files, maar kent nauwelijks analyse toepassingen.
Platform: Win95/NT
Aanwezig: Ja
Waar: http://www.syntrillium.com/cool96.htm

Spraakherkenning

IBM Simply Speak
Beschrijving: Een software pakket om mee te dicteren en om sommige programma’s mee
aan te sturen. De invoer is discontinue; d.w.z. de woorden moeten met een kleine pauze
(200 ms) een voor een worden uitgesproken.
Platform: Win95/NT
Aanwezig: 5 Januari 1998
Waar: http://www.software.ibm.com/is/voicetype/us_gold.html

IBM Via Voice
Beschrijving: Een software pakket om mee te dicteren en om sommige programma’s mee
aan te sturen. De invoer is continue; d.w.z. de zinnen kunnen gewoon (rustig) uitgesproken
worden.
Platform: Win95/NT
Aanwezig: Ja
Waar: http://www.software.ibm.com/is/voicetype/

SpeechMania 2.1
Beschrijving Dialoog pakket van Philips. SpeechMania is een high-end tool om complexe
dialogen mee te maken. Het pakket is op het gebied van spraakherkenning wel een black-
box omdat slecht vermeld wordt wat er herkend is; geen N-best lijst en betrouwbaarheid
score.
Platform: Win95/NT
Aanwezig: Medio Januari
Waar: http://wwwseti.cs.utwente.nl/~hessen/microsoft

ABBOT
Beschrijving: Geavanceerde spraakherkennings tool. Het pakket is redelijk toegankelijk,
dankzij de UNIX opbouw. Hierdoor kan de uitvoer op allerlei niveaus bekeken worden en
kunnen er vrij eenvoudig eigen tools aangehangen worden. Het pakket wordt geleverd met
Engelse fonemen, maar het TNO instituut in Soesterberg heeft ook Nederlandse
foneemmodellen beschikbaar die wij hoogstwaarschijnlijk kunnen gebruiken.
Platform: Unix
Aanwezig: Medio Januari
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Waar: http://svr-www.eng.cam.ac.uk/~ajr/abbot.html

Spraak Synthese

Fluency TTS 1.0
Beschrijving: Een software pakket ontwikkelt door Arthur Dirksen (Universiteit Utrecht /
Fluency Technologies) om Nederlandse spraak te genereren. De uitvoer bestaat uit
Microsoft WAV-files. Het pakket is vrij uitgebreid en meer informatie wordt verstrekt als we
het eenmaal hebben.
Platform: Win95/NT
Aanwezig: 5 Januari 1998
Waar: http://www-uilots.let.ruu.nl/~Arthur.Dirksen/fluent/fluent.htm

Microsoft Speech SDK 3.0
Beschrijving   Een Software development kit van Microsoft. Het is handig als we onze eigen
programma’s conformeren aan deze standaard, vandaar. Ik heb er zelf nog niet naar
gekeken. De gezipte files zijn ong. 5 MB.
Platform: Win95/NT
Aanwezig: Ja
Waar: http://wwwseti.cs.utwente.nl/~hessen/microsoft

Microsoft Speech SDK 3.0 Suite
Beschrijving: Een uitgebreide Software development kit van Microsoft. Het is handig als we
onze eigen programma’s conformeren aan deze standaard, vandaar. Ik heb er zelf nog niet
naar gekeken. De gezipte files zijn ong. 13 MB.
Platform: Win95/NT
Aanwezig: Ja
Waar: http://wwwseti.cs.utwente.nl/~hessen/microsoft

Fonetische transcripties en
lexicale woordenboeken

G2P-NN
Beschrijving: Software om fonetische transcripties van Nederlandse woorden mee te kunnen
maken. Het software pakket wordt nu gemaakt in het kader van "Ontwerpprojecten" voor 2de
jaars studenten. De transcriptie gebeurt via een Neuraal Netwerk en is gebaseerd op de
methode van Antal van den Bosch.

De Nederlandse database die gebruikt wordt is de Celex CD. Over het algemeen gelden de
transcripties van deze CD niet als erg betrouwbaar, zodat een neuraal netwerk dat hiermee
getraind is dit evenmin zal zijn. Wanneer in de toekomst echter betrouwbaarder databases
beschikbaar komen, kan dit probleem worden opgelost. Op dit moment wordt het NN alleen
getraind voor het Nederlands, maar mocht er behoefte aan zijn, dan kan het snel gereed
gemaakt worden voor andere talen waar een database voor beschikbaar is.
Platform: Nog onbekend
Aanwezig: Maart-April 1998
Waar:

Celex Nederlands
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Beschrijving  Het Celex project is een groot Europees project (zie Celex home page) waarin
voor allerlei talen databases gemaakt worden met daarin allerlei lexicale informatie. Het
resultaat is een data base die direct benaderd kan worden of op CD-ROM gekocht kan
worden. De CD-ROM bevat +- 150 k woorden die op allerlei manieren beschreven zijn
(Lemma etc). Ook is er van ieder woord een fonetische transcriptie (SAMPA), stress
informatie en syllabe grenzen.
De kwaliteit van de fonetische transcripties wordt over het algemeen niet erg hoog
aangeslagen. Een toekomstige versie kan hier misschien verbetering in brengen.
Platform: ASCII
Aanwezig: Ja
Waar: http://europa.eu.int/celex/doc/nl/update.htm

Celex Brits-Engels
Beschrijving  Als Nederlands, maar nu voor het Brits Engels.
Platform: ASCII
Aanwezig: Ja
Waar: http://europa.eu.int/celex/doc/en/update.htm

Celex Duits
Beschrijving: Als Nederlands, maar nu voor het Duits.
Platform: ASCII
Aanwezig: Ja
Waar: http://europa.eu.int/celex/doc/de/update.htm

Woordenboek
Beschrijving: Een software pakket gemaakt door Arjan van Hessen. Het pakket bestaat uit
een database en een
viewer om snel de
fonetische transcriptie van
woorden op te zoeken.
Veel woorden hebben een
multiple-transcriptie. De
huidige data base is een
mix van verschillende
woordenboeken. Stress
informatie en syllabe
grenzen zijn aanwezig. Op
dit moment is alleen de
Amerikaans-Engelse
database actief. In Januari
volgt de Nederlandse
Platform: Win95/NT
Aanwezig: Ja
Waar:
http://wwwseti.cs.utwente.nl
/~hessen/Woordenboek
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CALL CENTRES PAGES

De eerste telefoon in Schiedam

uit: de Schiedamse Courant 27 september 1882.

"Door de welwillendheid van de firma Houtman & Co.
waren wij in de gelegenheid den Bell Telephoon toestel te
bezichtigen, dat op hunne kantoren in de Frankelandsche
Laan en aan de Hoofdstraat dezer dagen werd
aangebracht. Men staat waarlijk verbaasd over de
eenvoudigheid van een toestel dat twee kantoren op
betrekkelijk verren afstand met elkander kan spreken alsof
men zich in hetzelfde gebouw bevond in twee

aangrenzende vertrekken. Wij spraken op het eene kantoor met iemand op het andere en ter nauwernood
hadden wij een vraag gedaan of het antwoord volgde. De muziek van een speeldoos werd van het eene kantoor
duidelijk naar het andere overgebracht. Het grote gemak en voordeel dat door de telefoon wordt verkregen zal
hare invoering zeker spoedig meer algemeen doen worden".

STAGE-& D-OPDRACHTEN
Call Centre Technologie

Dialogue Design with Reliability Measures

Gies Bouwman, D-opdracht, Philips GmbH Forschungslaboratorien, Aachen
Periode: april 1997 - november 1997
Beg.: Nils Lenke, Bernd Rüber, Anton Nijholt, Joris Hulstijn

Omschrijving. Philips Aachen is, among others, concerned with research & development in
the area of user interfaces for (spoken language) dialogue systems. Having a systematic
investigation on useful dialogue design strategies with a special emphasis on using
confidence measures for, e.g., shortening or smoothing the dialogue is quite useful for
Philips. The aim is to develop dialogue strategies which make full use of existing confidence
measures for the reliability of the recognition of the items supposed to have been stated by a
user. These strategies will be used in the user interface design for an Automatic Exchange
Board System.

Remarks: Dialogue examples of the existing PADIS system are provided. Full software
support will be given, including the provision of the confidence measures for the semantic
items supposed to be spoken.

• New dialogue strategies using confidence measures will have to be implemented in
HDDL, a high level dialogue description language.

• User Interface Design support will be given by Twente and the Dialogue Systems division
of Philips Aachen.
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Een Spraakgestuurd Bioscoop-Reserveringssysteem

Mathieu van den Berk, Stage-opdracht, TeleCats, Enschede
Periode: augustus - november 1997
Beg.: Wim Luimes en Anton Nijholt

Omschrijving: SpeechMania is de commerciële versie van het Philips Aken dialoogsysteem
(zie proceedings TWLT9). Dit systeem is aangekocht door TeleCats, een bedrijf in Enschede
gespecialiseerd in voice-response systemen en alert op ontwikkelingen op het gebied van
spraaktechnologie. De bedoeling is met het aangekochte systeem tal van spraakapplicaties
te ontwikkelen. Zo zal gekeken worden naar het ontwerpen van een generiek
dialoogsysteem voor het reserveren van kaartjes voor evenementen van ontspannende
aard, zoals bioscoop/concert/theater/voetbal, met behulp van SpeechMania. Om de omvang
van de stage-opdracht enigszins in te perken zal gekeken kunnen worden naar een specifiek
domein, om op grond van die ervaringen te komen tot het gewenste generieke systeem.
Daarom zal in de opdracht de aandacht gaan naar het ontwerpen en implementeren van een
systeem voor het reserveren van bioscoopkaartjes, het belbios-systeem. In de opdracht zal
uitgebreid gebruik gemaakt kunnen worden van de expertise die opgedaan is tijdens het
werken aan het SCHISMA (Schouwburg Informatie en Reservering) systeem van de
Parlevink Onderzoeksgroep van de Universiteit Twente.

BelFilmtelefoonnummer: 053-4889961

Op dit moment is de ontwikkeling van mijn bioscoop reservering applicatie in de trainingsfase beland. Hiervoor
is het gewenst dat het systeem getraind wordt door zoveel mogelijk mensen. Ik zou u willen vragen mee te helpen
het systeem te trainen door een aantal keren het systeem op te bellen.

Het systeem kent een bepaalde volgorde voor het stellen van de vragen die nodig zijn om een
reservering tot stand te laten komen. U kunt deze vragen afwachten maar u kunt ook zelf het initiatief
nemen en de gegevens vertellen alvorens ze gevraagd worden.
Het systeem heeft de volgende gegevens nodig om een reservering tot stand te laten komen: film, dag,
tijd, aantal personen, balkon- of zaalplaats en eventueel het aantal kortingspassen.
Naast bovenstaande gegevens kunt u ook de film bepalen door een acteur, regisseur of genre te
noemen waarvan u een film wilt zien. Ook kunt u naar het programma vragen. Hieronder volgen een
paar voorbeelden van dingen die U kunt noemen/vragen:

Mogelijkheden Voorbeelden
programma welke films draaien er?, wat heeft u zoal?, wat is het programma?, ….
keuze uit rijtje films/tijden de eerste, de derde, de laatste of gewoon een van de keuzes: filmnaam of tijdstip.
onbegrip hoe bedoelt u?, wat zegt u?, ….
eindigen dialoog dag, doei, tot ziens, ….
vragen over kortingspas wat is een kortingspas?, ….

Deze week draaien elke dag de volgende films:
Film Acteurs Regisseur Genre Tijden Plaatsen
men in black will smith

tommy lee jones
steven spielberg actie

science fiction
humor

14:30
18:30
22:00

20
10
4

face off john travolta
nicholas cage

john woo actie
thriller

18:45
21:45

40
30

speed 2 sandra bullock jan de bont actie
avontuur

18:00
21:30

10
6

gridlock’d tupac shakur
tim roth

vondie curtis hall humor
speelfilm

14:30
19:00
21:15

30
2
12

pulp fiction john travolta
uma thurman

quentin tarentino actie
misdaad

18:30 6

Probeer duidelijk te spreken en achtergrond geluiden te vermijden. Ook is het van belang dat U pas
spreekt wanneer de prompt van het systeem helemaal is afgelopen. Verwacht nog niet te veel van de
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spraakherkenning. Er moeten nog heel wat uren spraak opgenomen en getranscribed worden voordat
de spraakherkenning van een dusdanige kwaliteit is dat het systeem echt gebruikt kan worden. Ik hoor
graag het commentaar van u met betrekking tot de dialoog, de mogelijkheden en de kwaliteit van de
herkenning. Met dit commentaar kan ik het systeem nog verbeteren.

Hieronder staan een aantal films, acteurs, regisseurs en genres die het systeem ook kan herkennen.
Het telefoonnummer van het systeem is: 053-4889961

Mathieu van den Berk.

Enkele films
men in black
face off
mimic
bean
speed
absolute power
air force one
allstars
anaconda
batman and robin
con air
contact
dantes peak
donnie brasco
fierce creatures
the fifth element
forgotten silver
scream
money talks
hoodlum
conspiracy theory
excess baggage
cop land

kull the conqueror
free willy 3
scream 2
when we were kings
tierra
g.i. jane
gridlockd
liar liar
metro
the lost world
jurrasic park
jungle to jungle
home alone 3
the relic
the saint
spawn
george of the jungle
picture perfect
air bud
nothing to lose
good burger
hercules
out to sea

austin powers
gone fishing
addicted to love
buddy
a simple wish
fathers day
breakdown
volcano
sprung
fire down below
the usual suspects
pulp fiction
fargo
the silence of the lambs
leon
reservoir dogs
braveheart
seven
aliens
toy story
raging bull
amadeus
sling blade

the fugitive
twelve monkeys
dead man walking
shine
terminator
terminator 2
full metal jacket
nikita
smoke
heat
trainspotting
the english patient
true romance
forrest gump
jerry maguire
back to the future
rain man
the lion king
platoon
dances with wolves
casino
ransom
awakenings

Enkele acteurs
sylvester stallone
arnold schwarzenegger
joe pesci
john travolta
nicholas cage
julia roberts
uma thurman
sandra bullock
antonio banderas
kim basinger
kevin costner

tom cruise
jim carrey
jodie foster
whoopi goldberg
tom hanks
tommy lee jones
val kilmer
madonna
eddie murphy
robert de niro
meg ryan

sharon stone
meryl streep
tim roth
tupac shakur
jon voight
elisabeth shue
kyle maclachlan
rowan atkinson
will smith
mira sorvino
clint eastwood

harrison ford
antonie kamerling
danny de munk
george clooney
pierce brosnan
johnny depp
john cleese
bruce willis
mel gibson
demi moore   

Enkele regisseurs
quentin tarentino
john woo
clint eastwood
alfred hitchcock
orson welles
sidney pollack
miles forman

robert zemeckis
james cameron
mike nichols
jan de bont
oliver stone
joel schumacher
philip noyce

steven spielberg
spike lee
vondie curtis hall
luis lloza
david koepp
mel smith
wes craven

luc beson
simon west
john pasquin
peter jackson
quillermo del tor

Enkele genres
actie
actiefilm
science fiction
thriller
western
roadmovie
nouvelle violence
geweld
harde
avonturen
avontuur
politiefilm
politie

misdaadfilm
misdaad
maffia
maffiafilm
humor
humorfilm
komedie
lachfilm
grappige
slapstick
klucht
horror
griezelfilm

griezelige
enge
speelfilm
drama
huilfilm
cult
cultfilm
familiefilm
tekenfilm
animatiefilm
kinderfilm
erotiek
erotische

sex
porno
pornofilm
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Conversation Flow Manager

Karianne Braat en Harold Jurgen Oortwijn. Stage-opdracht, Coopers & Lybrand,
Amsterdam/Fontainebleau.
Periode: 15 aug -15 november 1997
Begeleiding: Martin Kolkman en Anton Nijholt

Omschrijving: VoiceTec is een internationale technologie-ontwikkeling die plaatsvindt in
Amsterdam en Fontainebleau, begeleid door medewerkers van Coopers & Lybrand. Het doel
is het ontwikkelen van een nieuwe generatie voice response systemen voor de luchtvaart-
en reserveringsindustrie. Hierbij worden een aantal (redelijk) mature
informatietechnologieen, zoals voice recognition, rule-based systems en speech generation
geintegreerd tot een produkt voor het automatisch beantwoorden van telefoongesprekken.

’VoiceRes’ is het eerste IT-product dat volledig geautomatiseerd reservering services verricht
voor luchtvaartmaatschappijen. ’VoiceRes’ verricht alle call center handelingen van verkoop
van een reservering: van initiatie van een gesprek (querying) tot het boeken van een
reservering (sales completion). Ontwikkeling van een nieuw produkt is op dit moment in
gang gezet. Kern van dit produkt is een conversation flow manager welke de dialoog met
klanten tijdens de telefoongesprekken stroomlijnt. Tijdens de stage zal de conversation flow
manager ontworpen en gebouwd moeten worden. Ook zullen de diverse basiscomponenten
van ’VoiceRes’ tot een werkend produkt geintegreerd moeten worden. De
ontwikkelomgeving is Visual C++.

Dialogue Strategy (Re-)Design with Reliability Measures
A.G.G. (Gies) Bouwman (1,2) and J. (Joris) Hulstijn (2)

(1) Philips Research Laboratories, PO Box 500145, D 52085, Aachen, Germany
(2) University of Twente, Dept. of Computer Science, PO Box 217, 7500 AE, Enschede, The
Netherlands

Keywords: dialogue systems evaluation, user-centered (re-)design, reliability measures

Introduction

In spoken dialogue systems different verification strategies can be used. The strategy of
always explicitly verifying if information was understood correctly is reliable, but it tends to
lengthen the dialogue. Instead the implicit verification strategy, conveys what was
understood in the next question. The user is expected to protest in case of
misunderstanding. Implicit verification does speed up the dialogue, but it is less reliable
(Danieli et al 1997).

This paper reports on the user evaluation and subsequent redesign of the dialogue strategy
of PADIS, an automatic telephone directory developed at Philips Research, Aachen (Kellner
et al 1996). PADIS is a spoken dialogue system that retrieves e-mail addresses and room or
telephone numbers of all the laboratory employees. PADIS supports ‘voice-dialing’: the user
can be directly connected to a person by just uttering the name.

Initially, the system was not used as much as expected. A user-oriented experiment was set
up to evaluate the system. Both subjective and objective metrics were used. The dialogue
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strategy was redesigned according to user needs. A new technique using ‘ reliability
measures’ from the speech recognition module was incorporated. The new dialogue strategy
represents a good balance in the trade-off between reliability and speed.

One of the underlying motives was to find a set of objective metrics that are in some way
correlated with ‘user satisfaction' (cf. Walker et al 1997). Objective metrics are automatically
available from log-files. This will reduce the need for expensive and time consuming usability
studies.

Experiments

First a general user survey was conducted. This produced the two key features to test for:
duration and serious misunderstanding. Two rounds of experiments were conducted: before
and after redesign. A group of users completed a set of assignments with system: 25 in the
1st round, 19 in the 2nd. Dialogues were logged and analyzed. Following each session, a
post-test interview was held.

The users were all employees of Philips research, the target group for PADIS. We
distinguished two groups: users with some experience with spoken dialogue systems and
users without any experience with spoken dialogue. The assignments were designed to
investigate the strategies used to select a person in a telephone directory. Specific
assignments were designed to test users' attitude towards speed and how misunderstanding
and corrections were handled. To avoid priming effects pictures and tables were used (cf.
Dybkjaer 1996).

Results

Most users experienced some
difficulties. Problems were mainly
the long duration of some
telephone calls and the occurrence
of misunderstanding resulting in so
called ‘dead-end' situations. These
may be interrelated.  Furthermore,
experienced users would not object
to suppressed verification,
especially when a dialogue failure
has low costs; in case of a direct
connection they appreciate more
reliability.

From the log-files we collected a
subset of ‘problem dialogues' in which the system shows unexpected or unclear behavior.
We extracted a classification of undesired properties of the system. For instance,
misunderstanding could result from a combination of the implicit verification strategy with the
assumed default of a direct connection.

Strategy Redesign

The original strategy had three status values for the system's beliefs: ‘unknown' (U), ‘known'
(K) and ‘verified' (V). The system would always ask for unknown parameters, while implicitly
verifying known parameters. Database access was done with verified parameters only (cf.
Cozannet and Siroux 1994).
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The strategy was adapted in order to incorporate reliability measures. In case a newly
recognized parameter gets high reliability, verification may be suppressed. The ‘known’
status was split in two: ‘known unreliably’ (Ku) and ‘known reliably’ (Kr). Kr-parameters are
treated like known parameters, except that they can still be corrected by the user. For
stability reasons this can only be done in an explicit way. Implicitly verified Ku-parameters
get the Kr status; only explicitly verified parameters get the final V-status.

A distinction was made between actions with a low cost, like retrieving addresses and
telephone numbers. These are carried out as soon as possible, even if Ku parameters are
involved. Establishing a direct connection has a high cost; this will be done only with Kr and
V-parameters. Furthermore we added a ‘dirty bit’ for voice-dialing. When voice-dialing is not
used in the first turn the dirty bit is set: users then have to make a connection request
explicitly.

The second round of experiments confirmed our redesign choices: ‘dead-end’
misunderstanding no longer occurred. Dialogue duration was cut considerably. From the
post-test interviews we learned users found the system flexible and would like to use it again
in future.  Users objected that speech recognition quality had decreased; which was not in
fact the case. It might be that the new strategy accentuates mistakes.

Conclusions

So we conclude that speed and reliability do not have to be incompatible. Taking the cost of
actions and reliability measures into account, a good balance can be found.

Using a combination of objective and subjective test methods gives a practically useful
handle on user’s preferences and behaviour.
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Spoken Dialogue Systems for Ticket Reservation
Joris Hulstijn

Autumn 1997 I was involved with two student projects on spoken dialogue systems for ticket
reservation. Both projects used SpeechMania, the Philips spoken dialogue system
development suite, that is based on the dialogue description language HDDL (Aust & Oerder
1994; 1995) Most commercial applications of spoken dialogue systems to date are inquiry
systems. See Luperfoy et al. (1995) for many examples. Booking services or ticket
reservation is in many ways similar to inquiry dialogues: the dialogue structure is determined
by the information structure of the underlying domain, e.g. flights or performances. However,
reservation differs from inquiry in that, like all transactions it involves obligations of both
system and user. The system should present all relevant information, especially on price, so
the user can make an fair choice. Before processing the transaction, the system should
repeat all the choices the user made, as well as the financial consequences and other
obligations. When the user has confirmed the transaction, he or she is obliged to pick up the
tickets and pay the price.

Projects

The first of these student projects was carried out by Karianne Braat and Harold Oortwijn,
commissioned by VoiceRes, a small company specializing in booking systems. It is a demo
of a flight reservation system for a small Irish airline company. You might try it at: 053 -
4894868. The project was set up to find out the possibilities of voice recognition for booking
services.

The second project was carried out by Mathieu van de Berk at Telecats, a company
specializing in speech recognition applications. It is a demo of a ticket reservation system for
a movie theatre. You may choose films using preferred actors, directors or genres. The
system knows a lot of films; in fact all films from the internet classic films list. Tickets are
booked for a performance: a combination of a film and a date and time. The system
recognizes selections like ‘afternoon’ or ‘ late’ in place of times. However, it only allows you
to book tickets for the films that are on display ‘ this week’. You can still try it at : 053-
4889961.

A related project, although not on ticket reservation, was carried out by Gies Bouwman at
Philips research laboratories, Aachen. Gies conducted a user-centered redesign of the
automatic telephone directory PADIS (Kellner et al. 1996). PADIS retrieves telephone
numbers, addresses and email addresses of employees. It also makes a direct connection to
an employee on request. Employees are identified using first name, last name, research
group, gender and title. User studies showed that for PADIS dialogue duration and absence
of misunderstanding are crucial to usability.

Our experience with the above systems has lead to the following list of conclusions and
recommendations:
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Planning

It is in fact possible to build a working prototype of a spoken dialogue system in a little over
three months. However the process has to be planned carefully: the testing and training at
the end take a lot of time. Enough users must phone the system. Dialogues must be
transcribed and changes implemented. No space for mistakes.

Design

An extensive design stage is crucial. Mathieu planned to spend a month working on a
satisfactory dialogue design, on paper. In the implementation stage this payed off. Mathieu
studied real-life conversations in the movie-theater, read some guidelines and
recommendations and made use of example dialogues from the Schisma corpus. A
thorough understanding of the task domain is always important; for spoken dialogue
systems, where the system can not force a certain view of reality onto the user, it is even
more crucial. User expectations about the capabilities of the system will often depend on
existing services in the same domain.

Analysis

Also, a good information model is crucial. A analysis should be made of the information
structure and the data-structures and the functions that manipulate them, before
implementing them in HDDL. There are two reasons for that.

dependencies

First, HDDL models information as separate information items or variables. For time-tables
that is usually all right, but even a simple domain like PADIS shows logical dependencies
between information items. For instance, in PADIS first name and last name can both be
used to select a person from the database. Suppose the last name was misunderstood;
when the user now corrects the last name, it has to be checked against the first name for
compatibility. First name and last name are logically dependent. They are unique attributes
of one object of type ‘person’. Dependencies have to be build into the behaviour of the
program. HDDL does not force a structural design onto the data.

dialogue structure

Second, the information model can help in finding a natural dialogue structure. Research has
shown that dialogue progresses in a structured way. The structure usually depends on the
task structure. Usually there is one topic or center of attention that the dialogue is about. The
attributes of a current topic are obvious subtopics when the dialogue progresses (Grosz et al
1995; Grosz and Sidner 1986; Rats 1996). When the information structure contains objects
or other clusters of attributes that are related, it is natural to have phases in the dialogue
corresponding to attribute clusters. The diagram below depicts a possible dialogue structure
for a film reservation system (from Mathieu van de Berk’s work).

Topics

What cluster of attributes belong to a topic? What information items should be dealt with in
one dialogue phase? What is a dialogue phase exactly?

None of these questions can be answered in general. For each application and task domain
what counts as natural will be different. However, given the model of the dialogue, topics
generally emerge as the ‘objects’ from the information model. In reservation dialogues, it is
usually a good idea to separate the information phase from the reservation phase. The
information phase is successfully concluded when a particular object from the database is
selected. In this case that will be a performance, which depends on a film and date and time.
A topic is closed, when a database object of the right type can be selected. So for instance,
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the topic film in Mathieu’s system, can be selected using additional attributes genre, actor or
director. These are logical subtopics, but not crucial for selection. In contrast, the final
reservation topic is only closed, when the user has explicitly confirmed the reservation.

In practice, using topics helps to
make a decision when to access
the database. Database access
is time consuming. It is better to
wait until enough data is verified.
We would strongly suggest to
make database checks right
after each phase. That means
that attributes from one phase
together should select a
database object.

HDDL works with the so-called
implicit verification strategy.
Because speech recognition is
not faultless, each information
item has to be verified. Usually
this is done implicitly: the next
question is formulated but with
the recognized material as a
presupposition. The user is

expected to protest when the information turns out to be incorrectly understood. The trouble
is however, that the user must make a choice between protesting and answering the actual
question. We found that such ‘schizofrenic’ situations are much more annoying when it
concerns information from different topics. An example is the flight reservation system, that
would sometimes combine a question ‘Business class or tourist class?’ with a verification of
date. Obviously user preferences are independent of dates. For attributes within a topic, it
was easier to combine correction with answering.

This observation leads to the following recommendation: restrict implicit verification
questions to attributes from the same topic or phase, with a maximum of two attributes to be
verified. That means that the final attribute of a phase will sometimes be verified using
explicit verification. Although this lengthens the dialogue, it is known to raise reliability
(Danieli et Gerbino 1995). (But see the work of Gies Bouwman, who shows that speed and
reliability do not have to be incompatible.)

Prompts

An attribute has a status that can be either unknown, known or verified. When an attribute is
known, it should normally be verified. When an attribute is unknown and relevant, it should
normally be asked for. In order to design prompts first make an attribute ordering based on
the topic structure suggested above. This represents the order in which to ask for attributes.
Users can deviate from this order when they want. Next, make a matrix with all combinations
of status variables (known, unknown, verified) for all attributes, ordered by the amount of
attributes that are verified, and known respectively. For each of these status patterns,
determine in what situation such a configuration would come up, and design a prompt for
that situation. In this way the prompts set will cover all possibilities. What we learned from
the student projects was that as a result of the faulty speech recognition, the dialogue would
sometimes find itself in an ‘ impossible state’. Such states are difficult to get out of.

Transaction
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A ticket reservation is a form of transaction. It involves an obligation from both sides: the
system should provide enough reliable information for the user to make a fair choice. The
system should list all the choices made during the dialogue ands their consequences, in
terms of total costs. The user should always get the possibility to change one or more of
these choices. When the user does confirm, he or she should actually ‘perform’: carry out
the promise. In this case that means that the user should actually pick up the tickets and pay
the price. The dialogue should be designed to suggest this feeling of obligation. The system
should remind the user to pick up the tickets. One way to further ensure commitment, is by
showing that the system cares too. Mathieu did this by having a context dependent closing
prompt: Have fun with the film <film > !

We believe that by applying such simple social and linguistic conventions, users can be
made to act reliably. For services like ticket reservation that are ultimately in the interest of
the user itself, no further identification measures are necessary. For services like buying and
selling, perhaps more strict protocols have to be designed. Obviously the linguistic and social
conventions of transaction are a topic of further research.

Conclusion

Speechmania and the underlying HDDL are useful tools in constructing a spoken dialogue
system. However, HDDL still allows one to make extremely bad dialogue systems. The
programmer needs to know about dialogue. Here we have given some recommendations to
help a beginning dialogue system designer. In future we hope to build such
recommendations into a toolkit for spoken dialogue systems. Such a toolkit will use Object-
Oriented design. Objects from a class-hierarchy are a good way to start when desinging the
topics or phases in dialogue.
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Met de computer kun je praten
Iedereen kent haar inmiddels. De vrouwelijke computerstem van voice mail, 068008 en OV-
reisinformatie. ’Wilt u het bericht bewaren: toets één.' Of: 'Een ogenblik alstublieft. U wordt zo snel mo-
gelijk geholpen.' Binnen nu en ongeveer twee jaar wordt ze opgevolgd door een computer, die niet
alleen reageert op de toetsen van het telefoontoestel, maar die zelfs uw stem begrijpt.

Hoe gaat een pratende computer te werk? Professor A. Nijholt (faculteit Informatica,
Universiteit Twente) ontwikkelt dergelijke machines. Een computer zal volgens hem nooit in
een keer een vloeiend uitgesproken zin kunnen begrijpen. ’Hij zal de zin moeten splitsen in
woorden en de woorden vervolgens weer in klanken,’in fonemen. Alle vijftig verschillende
fonemen die de Nederlandse taal rijk is, worden in het geheugen van de computer
opgeslagen. Dat gebeurt in de vorm van energieplaatjes. Elke klank geeft een bepaald
energieplaatje, dat vertaald wordt in nullen en enen. Zo heeft de ’t’ een nauwelijks
waarneembaar en ’ba’ een groot energieplaatje.

Nou zijn er heel veel verschillende manieren om een foneem uit te
spreken. De computer zoekt daarom in zijn geheugen naar een
energieplaatje dat overeenkomt met dat van de opgevangen
klank. Vervolgens wordt van de verschillende energieplaatjes een
woord gemaakt. En van een woord weer een zin.

Tenminste, theoretisch zou het zo moeten gaan. Alleen gooit de
complexiteit aan onze taal roet in het eten. Woorden zijn vaak voor meerdere uitleg vatbaar.
Zinnen kunnen meerdere betekenissen hebben. En in gesprekken springen we vaak, zonder
dat we het zelf in de gaten hebben, van de hak op de tak.’

Een computer heeft volgens professor Nijholt duidelijke wiskundige regels nodig om iets te
kunnen ’begrijpen’. ’Dus zul je onze taal in een wiskundig model moeten beschrijven.
Natuurlijk zijn er grammaticale regels en kun je teksten ontleden. Maar om alles van onze
taal te begrijpen heb je meer nodig. Zul
je eigenlijk een computer model van een
compleet mens moeten maken. Een
mens gebruikt al zijn ervaringen en al
zijn zintuigen om te begrijpen wat
iemand anders zegt.

Zo ver zal de wetenschap de eerste
honderd jaar niet komen. Tot die tijd
moeten we het doen met simpele
systemen, die werken op gebiedjes van
onze taal waar wel duidelijke regels
gelden. Informatie over de
dienstregeling van de NS bijvoorbeeld.
je kunt een computer leren dat na het
woordje ’van’ altijd de plaats van vertrek
komt, na het woordje ’naar’ het station
van aankomst en na het woordje ’om’ de
vertrek- of aankomsttijd. De computer
hoeft zo slechts een klein stul"je van
een hele zin te begrijpen. Zolang de
computer het gesprek leidt en de belier
geen onverwachte dingen zegt en
duidelijk bevestigt wat de computer

Praten met de
computer, het kan
tegenwoordig. Over
heel specifieke
onderwerpen en nog
zeer gebrekkig wel-
iswaar. maar toch.
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herhaalt, gaat zo’n gesprek goed. Loopt het mis dan kun je de hoorn er maar beter opgooien
en opnieuw beginnen.’

De NS verleent inmiddels per gebrekkig sprekende computer reisinformatie (0703040418).
En in Enschede kan men, bij wijze van proef, via de computer een hotel bespreken (053-
4889953). Deze computer wordt slechts uitgeprobeerd. Voor een echte hotelreservering
heeft u nog steeds een vriendelijke dame van de VVV nodig.

TUBANTIA, 2 –december 1997, Sijas Akkerman

MEMOMASTER

MemoMaster is the first program ever that
allows you to use full question/answer,
statement/response repartee to interact
with and control your computer. There is
no need to memorize complex key
combinations or a small set of two or three
word commands. MemoMaster allows you
to enter and retrieve memos, reminders,
and lists into your computer’s memory
using natural language. In addition to
leaving memos and reminders for yourself,
you can also control computer tasks from
the MemoMaster dialog box using natural
language statements and commands.

Besides the value of having a convenient
way to input and request factual
information, probably the most useful time
saver MemoMaster offer’s is the ability to
send memos, faxes, and email to people
just by asking in your own words: there is
no need to open programs or folders. That
is, you can type, "Send an email to bob
that says, ’bring your notes to the
meeting.’" and MemoMaster will do
everything for you: open your email
package, input the address, input the
message, "bring your notes to the
meeting," and then send it off. You can
continue what you are doing without
interruption once you type that short
message. The current version of
MemoMaster will do all this in the
backgroud. Of course if you need your full
email program MemoMaster will find it and
open it for you as soon as you request.
And you can do this using whatever

structures and vocabulary are most
comfortable for you. You can say
"send/write/take an email to bob" or you
can say, "tell bob to" and so on. You can
also ask MemoMaster to open files and
applications or even ask it to go to a web
address for you using your own natural
style of speech. And all this can be done
without ever leaving the application you are
working in! Just tell MemoMaster what you
want and it will do the task in the
background for you.

The future will see many more exciting
features such as enhanced NLP program
and file management abilities and the
ability to request stock quotes, weather
reports, phone and email information and
so on without ever leaving the application
you are working in. Just ask MemoMaster,
"What is the area code for Honolulu." or
"What was the closing price for IBM on
Wednesday the third of March."  and so on.
These questions will be linked with an
Internet information service and will provide
the information in standard English with
answers such as, "The area code for
Honolulu is 808." or "The closing price for
IBM on Wednesday the third of March was
74 and 1/8." and so on. It will also be able
to help users troubleshoot their computers
with such questions as "How much
memory do I have left?" or "What printer
drivers do I have loaded?" All this without
leaving your application to go to other
applications and work through all the
complex commands that requires.
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The MemoMaster uses less than one
megabyte of ram to process statements
and questions and to run programs and
open files. The dictionary and the parser
together require about five megabytes of
space on your hard drive to run.

MemoMaster is currently designed to work
in three distinct areas: 1) natural language
input and retrieval of memos, reminders,
and lists, 2) natural language command
and control of the computer, and 3) natural
language interaction with the Internet.

In addition to these many features,
MemoMaster can also distinguish: url’s and
web addresses, file names and executable
files, phone and fax numbers, email
addresses, time, money, and distance,
interjections and greetings, proper names
for people and locations and so on. Simple
questions for basic information such as
"What time is it?"  "What’s the date?" and
so on are also supported.

Of course, the parser recognizes all tenses
but in some cases will ignore tense to
determine a correct answer; for example,
you can type in "the teacher’s manual is
called teach.man" and ask either a present
or a past tense question as in "What is the
teacher’s manual called?" or "What did I
call the teacher’s manual?" That is, it is
possible for MemoMaster to find the

correct answer from a past tense question
even though the original entry was present
tense. Note also that the first question is a
stative passive and the second an active,
but the MemoMaster parser can distinguish
this as well.

We can deliver the product as an OLE, a
set of DLL’s, or a stand alone product in six
months.  For further information please
send us your email address or fax number.
Those who wish to see the beta version of
the MemoMaster and are willing to sign a
non-disclosure agreement, please contact
us.

Philip A. Bralich, Ph.D. Tel: (808)539-
3920
President and CEO Fax:
(808)5393924
Ergo Linguistic Technologies
2800 Woodlawn Drive, Suite 175
Honolulu, HI 96822

De Verlegen Computer

Het onderzoeksproject Parlevink biedt INF en BIT studenten de
gelegenheid doctoraalopdrachten uit te voeren die de bedoeling
hebben informatie- en transactiediensten toegankelijk te maken
voor een groot publiek. Kunnen deze diensten zodanig vorm
gegeven worden dat informatie inderdaad terecht komt bij
degenen die er behoefte aan hebben?
Parlevink probeert vorm te geven aan onderzoek dat inspeelt op
deze behoefte. Welke interactiemogelijkheden bieden we aan?
Kunnen we zoek- en interactiestrategieen aanbieden waar een
groot publiek mee om kan gaan? Of kunnen we wellicht inspelen
op groepen van gebruikers of op individuele gebruikers?
Uitgangspunten binnen het Parlevink onderzoek zijn het respect
voor eigenschappen en wensen van iedere individuele gebruiker
van informatie- en communicatietechnologie. Dit respect houdt
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in dat bij het modelleren van de interactie tussen systeem en gebruiker zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met de context waarin deze interactie plaats vindt, met de
karakteristieke eigenschappen van gebruikers en gebruikersgroepen en met globale en
persoonsgerichte aspecten van communicatie, bv. het doel van het aangaan van
communicatie en een daaruit voortvloeiende interpretatie van dialooguitingen. Daarbij dient
ook gekeken te worden naar emotionele aspecten die voor de gebruiker belangrijk zijn en
waar dus op en of andere wijze op geanticipeerd moet worden. Kunnen we een dialoog met
de computer zodanig vorm geven dat een computer intelligent, agressief, afwachtend,
deemoedig, naief, vrolijk, behulpzaam, vriendelijk en in sommige gevallen wellicht verlegen
overkomt? Hoe kunnen we daaraan vorm geven?

In het bijzonder zouden we de komende tijd willen kijken naar gebruikersinterfaces met een
menselijk gezicht. Via synthetische spraak en synchroon verlopende lipbewegingen kan
informatie verschaft worden en kan de gebruiker begeleid worden bij het maken van keuzen,
het uitvoeren van handelingen, etc. Het gezicht en de gehanteerde dialoogstrategie bepalen
de ’vriendelijkheid’ van de interactie. In D-opdrachten voor studenten kunnen aspecten van
dergelijke mens-machine communicatie aan bod komen.

Nadere inlichtingen: Anton Nijholt, Kamer 2055, email: anijholt@cs.utwente.nl.

STRG drücken - und Lara Croft geht die Wand hoch.
Schon wird sie als "Sexgöttin" verehrt

von Manfred Dworschak

Was hat
sie, das
wir nicht
haben?

Am
Anfang
flimmerte
n die
Computer
monitore
kalt und
leer. Da
trat ein
kleiner
gelber
Kreis auf
den Plan,

PacMan sein Name. Mit seinem spitzen
Mäulchen sah er aus wie eine wandelnde
Spalt-Tablette, und man steuerte ihn links,
rechts, vor und zurück durch ein kleines
Labyrinth, bis er alle Nahrungspunkte
aufgefressen hatte.

Die Weltpresse war begeistert. PacMan
sei so "charismatisch", so "clever und

stark", jubelte die Woche; ja, in ihm
offenbare sich der "erste virtuelle
Weltstar". Von seiner "Schläue" wußte die
Süddeutsche Zeitung zu berichten, als
"selbständig" und "intelligent" pries ihn die
Sunday Times. Die französische
Libération erschien mit einer
Titelgeschichte über PacMan, vierzig
weitere Publikationen desgleichen, und
überall war zu lesen, was die
Herstellerfirma im Begleitheftchen
verraten hatte: Der gelbe Kreis entstamme
einem britischen Adelsgeschlecht, und
seine Eltern seien bei einem
Flugzeugabsturz im Himalaya ums Leben
gekommen.

Kleiner Schwindel. Die Zitate haben sich
erst in den letzten Monaten angesammelt,
und sie gelten nicht PacMan, dem
Veteranen aus der
Nahrungspunkteschlacht von 1980,
sondern einer neuen Spielfigur namens
Lara Croft. Auch sie steuert man links,
rechts, vor und zurück durch ein
Labyrinth, aber der Vergleich mit PacMan
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ist nicht ganz gerecht, schon weil Lara
besser aussieht. Außerdem kann sie,
wenn man die STRG-Taste drückt, steile
Wände hinaufklettern.

Darum wohl kürte das amerikanische
Time Magazine sie zu einer der fünfzig
einflußreichsten Persönlichkeiten des
digitalen Zeitalters, und führende
Modeschöpfer entwarfen enge Monturen
für sie, woraus ihr nun wiederum die
anderen Medien eine glanzvolle Zukunft
als Kultfigur lesen.

Das Spiel, in dem Lara Croft auftritt,
"Tomb Raider", ist darüber schon fast in
den Hintergrund entrückt. Dabei ist es
eines der erfolgreichsten Computerspiele
der letzten Jahre, und nicht nur seiner
Heldin wegen. Mehr als drei Millionen
Exemplare hat die britische Firma Eidos
bis jetzt verkauft. Die zweite Folge
erschien eben auf dem Markt. Darin rast
die "Siliziumsirene" (Sunday Times) mit
dem Motorboot durch Venedig, schlägt
sich durch die Eisklüfte des tibetanischen
Hochlands und wird dabei in Abenteuer
verwickelt, wie sie bislang männlichen
Figuren vorbehalten waren.

Lara Croft sei die "Heldin einer neuen
Generation von Frauen", schrieb das SZ-
Magazin. Diese Generation ist nur noch
nicht geboren. Die Mädchen, die sich für
Computerspiele seit jeher nicht so recht
begeistern konnten, ließen sich auch von
Lara Croft nicht hinreißen. Der Anteil
männlicher Käufer liegt, je nach
Schätzung, immer noch bei 75 bis 90
Prozent.

Die Figur, die sie steuern, sehen sie meist
von hinten, aus der Perspektive einer
imaginären Kamera, die ihr automatisch
auf den Fersen bleibt. So ist zugleich
dafür gesorgt, daß die Spieler sie niemals
einholen.

Es gibt auch ohnedies genug zu tun.
Vielerlei Rätsel sind unterwegs zu lösen,
manchmal auch Unholde zu fällen, wofür
Lara Croft dann Granatwerfer, Uzi oder
Harpune aus ihrem zierlichen Ränzlein
angelt. Die Aufgaben sind sorgsam ins
Geschehen eingearbeitet, die Szenen
prachtvoll ausgemalt, und die zuständigen
Spielezeitschriften vergaben Höchstnoten.

Was die anderen Medien entflammt, sind
eher die geschmeidigen Bewegungen der
Spielfigur und ihre herausragenden
Brüste. Zur "überlebensgroßen Sexgöttin"
hat der britische Independent Lara Croft
ernannt.

Anatomisch gesprochen ist die Sexgöttin
eine Art umkleidetes Drahtgitter aus 540
beweglichen Vielecken, von denen
allerdings allein 46 für den wippenden
Pferdeschwanz zuständig sind. Diesem
digitalen Gestell ist nun die Rolle des
mythischen Erlöserweibs auferlegt, das
gesandt ist, die Ödnis der Computerspiele
zu beseelen, aus der es bisher sowenig zu
berichten gab. Die Medien sind zu vielem
bereit, wenn es gilt, sie vorauseilend mit
Eigenleben auszustaffieren, für ein
"komplexes Wesen" (The Face) zu
erklären und sowieso für die "Ikone der
Neunziger", wie das amerikanische
Magazin Newsweek bündig
zusammenfaßte.

Lara Croft ist beileibe nicht das erste
digitale Geschöpf, das eine Anmutung von
Menschenähnlichkeit in die
Computerspiele bringt, nicht einmal das
erste weibliche. Wie ihre Vorläufer zeigt
sie keinerlei Regung, und solange
niemand eine Taste drückt, steht sie
hundert Jahre und rührt sich nicht vom
Fleck. Was verleiht ihr die Ausstrahlung,
an der sich die Medien berauschen?

Man muß sehen, was geschieht, wenn
man sie in Bewegung setzt, wie sie auf
Kommando unermüdlich hüpft, Saltos
seitwärts schlägt und Rollen vorwärts, wie
sie zügig durch blaue Wasser taucht und
zögerlich durch Pfützen watet - immer
tadellos zu steuern. Sie ist die erste
künstliche Figur, deren Bewegungen in
ihrer Eleganz denen eines Körpers
nahekommen und die zugleich so direkter
Kontrolle unterliegt.

Eine Figur, deren Dasein es ist, in heute
schon drei Millionen Computern auf
Befehle zu warten - darin dämmert
womöglich ein neuer Typ des Weltstars
heran, von dem ein jeder sein privates
Exemplar zu Hause hat, der zugleich
unerreichbar ist und jedem zur Hand.
Unerhörte Möglichkeiten für die kollektive
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Phantasie zeichnen sich ab. Das ist der
Stoff für den wahrhaft hysterischen
Roman, den die Medien gerade zu
schreiben beginnen.

Die ersten Kapitel kreisen genüßlich um
die Sorge, was wohl die Leute da draußen
an den Computerbildschirmen mit einem
solchen Wesen anfangen mögen. Nun sei
sie ja Wirklichkeit geworden, die "perfekte
Frau", wie die Süddeutsche grantelte.

Nun sehen die Medien dem perfekten
Medienstar entgegen: einer willenlosen,
unstofflichen, beliebig kopierbaren
Allerweltspuppe, geschaffen nur, damit
über sie gegrübelt und phantasiert,
geschrieben und gequakt wird. Kein
Vergleich mit den Stars, die man
mühsam der Außenwelt abringen
muß, nur damit sie einen dann auf
nichtigen Pressekonferenzen
langweilen.

Im lärmenden Verlangen, der
Puppe Leben einzublasen, nistet
auch die Ahnung, wie hinfällig die
Fiktion ist, geboren aus dem
Schäumen der Medien wie die
Göttin Aphrodite aus dem Schaum
des Meeres. Um so penetranter
werden ihre Qualitäten gerühmt
und der Zauber ihrer
Persönlichkeit. Das kannte man
bisher nur von den
Fernsehreportern beim Catchen,
die krampfhaft tun, als erlebten sie einen
Kampf.

Selbst wo es ironisch werden soll, ist die
Anstrengung spürbar. Immer wieder
kommt ein Magazin, eine Zeitung auf die
witzige Idee, ein "Interview" mit Lara Croft
zu führen, aus dem dann doch vor allem
der Stolz funkelt, daß man das Geschöpf
zum Sprechen gebracht hat. "Was hast
du, was wir nicht haben?" fragte zuletzt
die Frauenzeitschrift Petra das "virtuelle
Teufelsweib".

Lara Croft ist nur die erste Erscheinung
des multiplen Stars, Ahnfrau eines
fügsamen Geschlechts. Andere,
verbesserte Exemplare werden folgen. In
fünf Jahren können es hundert sein, in
zehn Jahren kommen vielleicht die ersten,

die man gelegentlich in eine Talk-Show
setzen kann.

Was aber Lara Croft betrifft, so muß wohl
doch noch ein lebendes Wesen in ihre
Rolle schlüpfen, damit sie ganz wahr wird.
Seit Monaten geht die Frage um, wer sie
in dem Kinofilm spielen solle, der
angeblich schon vorbereitet werde. Liz
Hurley sei soeben verpflichtet worden,
meldete die Sun Mitte November etwas
voreilig. Sandra Bullock und Demi Moore
gelten ebenfalls als heiße Tips. Die Fans
beteiligen sich mit eher mäßigem Eifer an
dem Ratespiel. Im Internet liegen Listen
aus, in denen Besetzungswünsche
gesammelt werden.

Sonst bietet "Tomb Raider" nicht allzuviel
Stoff, an dem sich Debatten entzünden
könnten. Eine Zeitlang vergnügten sich die
üblichen Krakeeler an dem Gerücht, es
gebe einen geheimen Tastencode, der
Lara Croft veranlasse, nackt durch das
Spiel zu hüpfen. Gibt es nicht, schwor die
Herstellerfirma. Ungeduldige Spieler
tüftelten unterdessen ein kleines
Hilfsprogramm aus, das ihnen den Anblick
auch ohne Code verschafft. Auch
selbstgemalte Nacktbilder zirkulieren im
Internet.

Doch im allgemeinen gehen die Spieler
erstaunlich dezent mit ihrer Heldin um.
Zwar orgelte der Stern, es habe selten
"eine so süchtige Glaubensgemeinde"
gegeben. In Wahrheit aber gab es selten
ein derart beliebtes Spiel, das sowenig
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Kult erzeugt hat. Im World Wide Web sind
bislang kaum 200 Niederlassungen Lara
Croft zu Ehren errichtet worden. Und im
Diskussionsforum
#alt.games.tombraider#alt.games.tombrai
der wird vor allem erörtert, wo der silberne

Schlüssel auf den Schwimmenden Inseln
versteckt ist oder wie man es schafft, mit
dem Rennboot über die Rampe zu
hechten. Kleiner Tip: die STRG-Taste
gedrückt halten.

(C) DIE ZEIT 12.12.1997 Nr.51
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Het Virtuele Muziekcentrum van Enschede

Virtual Reality op het Internet

In maart ‘97 is de eerste paal “geslagen” voor het virtuele muziekcentrum van Enschede
(VMC). Het model (een model van het bestaande gebouw van het Muziekcentrum
Enschede) geeft Internet gebruikers de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het
muziekcentrum, zonder de deur uit te hoeven. Op deze manier is het mogelijk om van alles
te weten te komen over het muziekcentrum. Je kunt er bijvoorbeeld achter komen hoe de
grote zaal eruit ziet, welke voorstellingen er binnekort komen, wat de beste zitplaats is enz.
Tevens biedt dit virtuele gebouw huisvesting aan een intelligente baliemedewerkster, Karin
genaamd. Karin communiceert met ‘virtuele’ bezoekers en kan allerlei informatie geven. De
intelligentie van Karin is te danken aan het SCHISMA systeem1. Dit schouwburg-informatie &
reserveringssysteem kan natuurlijke zinnen verwerken en op een natuurlijke manier
antwoord geven. Het SCHISMA systeem is gespecialiseerd in het geven van informatie over
de programmering van het muziekcentrum. Als je besloten hebt naar welke voorstelling je
wilt, dan kun je ook direct reserveren. Vragen die je aan Karin kunt stellen zijn bijvoorbeeld:
“Welke voorstellingen zijn er komende maand?” , ‘Wat kost een bezoek aan het Orkest van
het Oosten?’ en “Kan ik een kaartje reserveren voor het Orkest van het Oosten?”.

Kortom, in het virtuele theater komen een aantal hot-items samen zoals: (natuurlijke)taal,
spraak, virtual reality, animatie, internet etc. Omdat het I/O Vivat deze keer als thema Virtual
Reality heeft, zal ik vooral ingaan op VRML  en het ontwerp van het VMC.

Wie een virtuele omgeving of een 3D object via het internet beschikbaar wil stellen, kan
gebruik maken van VRML (Virtual Reality Modeling Language). Het is een taal waarmee je
een wereld kunt beschrijven. VRML is geen programmeertaal in de strikte zin van het woord.
Het maakt geen gebuik van een compiler of interpreter zoals bij bekende programmeertalen
wel het geval is. VRML code bestaat uit een verzameling van objecten die samen een
wereld vormen. Hierbinnen valt ook de beschrijving van het gedrag van objecten binnen de
wereld, eventueel gebaseerd op acties van de gebruiker. Bij het bouwen van een virtuele
wereld kun je beschikken over 55 verschillende VRML bouwstenen (nodes). Elke bouwsteen
heeft een eigen (unieke) functie en een aantal instelbare eigenschappen (fields).
Voorbeelden van nodes zijn: de Transform node (om objecten te roteren, transleren, schalen
etc.), de Sound node (om geluid aan een object toe te kunnen voegen),  de Sphere node
(om een bol  in de wereld te plaatsen) enz.  Door de bouwstenen in een bepaalde volgorde
te plaatsen (scene graph), en door de eigenschappen goed in te stellen kun je de wereld
naar je eigen wensen kneden. Heb je uiteindelijk de beschrijving van de wereld af dan kun je
het gaan bekijken met een browser/viewer (renderen). Hiervoor gebruik je een
internetbrowser met VRML plugin of een stand-alone VRML browser.

Om enig idee te krijgen hoe je kunt ‘programmeren’ in VRML, bekijken we een simpel
voorbeeld.

In figuur 1 is de VRML code te zien van een muur. Rechts is de muur zichtbaar zoals die
door een VRML browser wordt weergegeven. De muur wordt gevormd door een doos (Box
node) waarop een foto van bakstenen wordt geplakt (texture mapping).

                                                          
1 Zie http://wwwseti.cs.utwente.nl/~schisma/schisma/schisma.html
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#VRML V2.0 utf8

Transform {

  rotation    0 1 0  0

  translation 0 0 -4.67

  children [

    Shape {

      appearance Appearance {

        texture ImageTexture {

          url "wall.bmp"

        }

      }

      geometry Box { size 2 2 1 }

    }

  ]

}

In de VRML code zijn de nodes (Transform, Shape, Appearance, ImageTexture, Box) en de
fields (rotation, translation, children, appearance, texture, url, geometry) zichtbaar. Elke node
heeft weer andere fields ter beschikking omdat zijn functie anders is. Bij een Transform node
zul je daarom fields als ‘rotation’, ‘translation’, ‘scale’ tegenkomen, terwijl een Box node
enkel het ‘size’ field bevat. Voor de volledige lijst van nodes en fields verwijs ik naar de
officiele VRML97 Node reference, die op het Internet beschikbaar is:
http://www.vrml.org/Specifications/VRML97/part1/nodesRef.html

Terug naar het VMC. Om het muziekcentrum goed gemodelleerd te krijgen, hebben we
gebruik gemaakt van de orginele bouwtekeningen (door het kadaster vrij ter beschikking
gesteld). Met behulp van deze tekeningen hebben we een draadmodel in AutoCAD
getekend.

gedeelte van het draadmodel van het muziekcentrum

In het draadmodel worden alle ‘betonnen’ onderdelen getekend, zoals muren, plafonds,
pilaren en trappen.
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Het draadmodel wordt met behulp van een converter (3dstudio bestand naar VRML1
bestand) naar VRML geconverteerd. Hebben we een bestand dat voldoet aan de VRML

standaard dan kunnen we gaan
werken aan het ‘verven’ van de
betonnen onderdelen. Een goede
tool is hierbij wel erg wenselijk.
Een ‘kleur’ wordt namelijk aange-
geven met 6 fields. Gebruik je
geen tool dan moet je zelf die
fields goed instellen, wat vrijwel
onmogelijk is. Bij een goede tool
hoef je de fields niet in te stellen
maar kun je kiezen uit een
bibliotheek met materialen. Je
kunt aangeven dat een bepaald
object gemaakt is van bijvoor-
beeld goud of plastic. Als je naast
de ‘kleur’ ook een patroon wilt
toevoegen dan kun je het object
‘behangen’ met een texture. De
textures die in het VMC gebruikt
zijn, zijn grotendeel afkomstig
van een gedigitaliseerde film, die
wij destijds zelf hebben gemaakt.

Voorkant van hetVMC bekeken  met de Cosmo2  Plugin binnen Netscape 4

Links: ingang muziekshop Rechts: Foyer beneden

Als laatste wordt het gebouw opgevuld met bezienswaardigheden. Er worden
schilderen/tekeningen opgehangen en ook het bronzen ‘beeld’ van de grondlegger Klaas de
Rook mag niet ontbreken. In de muziekshop is een boekenkast te vinden met verwijzingen
naar www-pagina’s. Naast deze boekenkast staat een verkoper die (zij het erg beperkt) met
bezoekers kan communiceren. Als je de verkoper nadert zal een soort ‘chat-window’
geopend worden waarin de conversatie plaatsvindt. Bij de implementatie van de verkoper
wordt gebruik gemaakt van een node die een event genereert als er iemand nadert (de
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Proximity Sensor Node). Het event activeert het Java programma dat verantwoordelijk is
voor het ‘chat-window’. Binnen VRML kun je gebruik maken van Java en JavaScript.

Tegenover de verkoper staat Karin achter de balie, klaar om ingewikkelde vragen te
beantwoorden. Voorlopig werkt Karin nog met een link naar de www-pagina van SCHISMA.
Binnenkort zal ze, net als de verkoper, een conversatie-window krijgen. Uiteraard werken we
toe naar een Karin die echt luistert, praat, en emoties toont.

Naast de bovengenoemde bezienswaardigeheden zijn er nog meer onderdelen de moeite
van het bekijken waard zijn, bijvoorbeeld automatisch openende deuren, bewegende spots
op het podium, een tafel met interessante boeken, een informatiebord met komende
voorstellingen enz. En wat te denken van Youp van’t Hek die een grap vertelt of het carillion
van Enschede. Reden genoeg om zelf een keer naar het VMC te gaan kijken.

Wil je een bezoekje brengen aan het VMC of wil je meer informatie over het project, dan kun
je terecht bij de volgende www-pagina:

http://www.cs.utwente.nl/~sellesr/vivat_pages/index.html

Eduard Selles
Sellesr@cs.utwente.nl

Langs de wachttoren

'Er moet toch', zei de clown tegen de dief,

'een uitweg zijn uit al dit ongerief

De patsers drinken wijnen uit mijn gaarde,

ploegen mijn grond, maar niemand kent de waarde.'

De dief zei: 'Hou je rustig, heb geen grief.

Voor velen mist het leven perspectief.

Wij laten achter ons wat ons bezwaarde.

Niet kwaadspreken. Het wordt al laat op aarde.'

En langs de wachttoren, waar prinsen staarden,

was het verkeer van vrouwvolk intensief,

rond wie blootsvoetse dienaren zich schaarden.

Een kater jankte verre van poeslief.

Twee ruiters kwamen nader op hun paarden,

terwijl de wind zich huilende verhief.

KOOP:

 Jan Kal, 1000
Sonetten, Nijgh &
Van Ditmar
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De Faculteit der Informatica verzorgt voor studenten van zowel de eigen
als de overige faculteiten onderwijs in de informatica. Er wordt
onderzoek verricht op de gebieden kerninformatica, theoretische
informatica en toegepaste informatica. De faculteit telt circa 180
personeelsleden en ongeveer 750 studenten.

Bij de vakgroep Software Engineering en Theoretische Informatica is plaats voor een

Assistent in Opleiding (AiO) Mens-Machine
Communicatie m/v (vacaturenumer ......)
Binnen de vakgroep Software Engineering en Theoretische Informatica van de Faculteit der
Informatica van de Universiteit Twente wordt onderzoek verricht op het gebied van software
engineering, theoretische informatica en language engineering. De activiteiten op het terrein
van language engineering, gebundeld in de projectgroep PARLEVINK, hebben onder meer
betrekking op multimedia information retrieval, mens-machine interactie en ondersteunend
onderzoek op het gebied van spraak, syntactische, semantische en pragmatische analyse
en dialoogmodellering.

Uw taken
U verricht onderzoek naar dialoogmodellen voor mens-machine communicatie.
Onderwerpen als dialoog specificatie, ontwerpen en evalueren van dialoogsystemen en
gebruikersgedrag krijgen in uw onderzoek aandacht. Hoe voorkomen we dat in de nabije
toekomst informatiesystemen niet voor iedereen even gemakkelijk toegankelijk zijn? Dat is
een achterliggend thema van het onderzoek. In het bijzonder zal gekeken moeten worden
naar natuurlijke taal en spraak als interactie-modaliteiten. Aansluiting zal moeten worden
verkregen bij nationaal en internationaal onderzoek op dit terrein. Naast uw onderzoek, dat
zal moeten leiden tot een proefschrift, kunt u in beperkte mate ingezet worden bij het
informatica-onderwijs van de vakgroep.

Wat wij vragen en bieden
U hebt een academische opleiding in de informatica of in een aan het onderzoeksonderwerp
gerelateerd vakgebied. Belangstelling en aanleg voor het modelleren van moeilijk te
definieren processen is een voorwaarde voor het succesvol kunnen afronden van het
onderzoek. Gezien demulti-disciplinaire onderzoeksomgeving zijn goede sociale
vaardigheden onmisbaar. U krijgt een aanstelling voor vier jaar als assistent in opleiding.
Toetsing op het succesvol kunnen voltooien van het onderzoek zal een jaar na aanstelling
plaats vinden. Het salaris bedraagt in het eerste jaar f2135,- bruto per mand en loopt op tot
f3812,- bruto per maand in het vierde jaar.

Informatie
Voor nadere nlichtingen kunt u contact opnemen met de heer prof.dr.ir. A. Nijholt, telefoon
053-4893686, of mevrouw dr. E.M.A.G. van Dijk, telefoon 053-4893781.

Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kunt u richten aan de
Universiteit Twente, t.a.v. de heer drs. F.J. van der Avert, directeur van de Faculteit der
Informatica, Postbus 17, 7500 AE Enschede, onder vermelding van het vacaturenummer
1618/97/365.
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FHCG-98 FHCG-98 FHCG-98 FHCG-98 FHCG-98 FHCG-98 FHCG-98 FHCG-98 FHCG-98

JOINT CONFERENCE ON FORMAL GRAMMAR,
HEAD-DRIVEN PHRASE STRUCTURE

GRAMMAR, AND CATEGORIAL GRAMMAR

August 14-16, 1998
Saarbrücken, Germany

FIRST CALL FOR PAPERS
FHCG-98 combines the 4th conference on Formal Grammar and the 5th conference on
Head-driven Phrase Structure Grammar. It precedes the 10th European Summer School in
Logic, Language, and Information (ESSLLI X).

AIMS and SCOPE
FHCG-98 hopes to provide a platform for presentation of new and original research on
formal grammar, head-driven phrase structure grammar, and categorial grammar.

Themes of interest include, but are not limited to,
• formal and computational syntax, semantics, and pragmatics;
• head-driven phrase structure grammar and categorial grammar;
• model-theoretic and proof-theoretic methods in linguistics;
• constraint-based and resource-sensitive approaches to grammar;
• foundational, methodological and architectural issues in grammar.

SPECIAL SESSIONS and INVITED SPEAKERS
The conference will feature a number of special sessions and invited speakers. The second
call for papers will provide details on how to submit for the special sessions.

SUBMISSION DETAILS
We invite E-MAIL submissions of abstracts for 30-minute papers (including
questions and comments).

A submission should consist of two parts:
1. an information sheet (in ascii), containing the name of the author(s), affiliation(s), e-mail

and postal address(es) and a title;
2. an abstract, consisting of a description of not more than 5 pages (including figures and

references). Abstracts may be either in plain ASCII or in (unix-compatible encoded)
postscript, PDF, or DVI.

Abstracts can be sent to fg@ufal.mff.cuni.cz (Geert-Jan M. Kruijff)

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE: March, 15, 1998
NOTIFICATION OF ACCEPTANCE: May, 15, 1998

PROCEEDINGS
A full version of the accepted paper will be included in the conference proceedings, to be
distributed at the conference. Full papers are due July, 1, 1998.
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PUBLICATION
Pending final approval bij the publisher, a selected number of papers will be published as a
volume of the recently started CSLI-series "Studies in Constraint-Based Lexicalism", with
series editors Andreas Kathol, Jean-Pierre Koenig and Sam Mchombo. There will be a
separate round of submission and reviewing for this volume after the conference.

PROGRAMME COMMITTEE
Gosse Bouma (Groningen, org.) Anne Abeille (Paris)
Richard Oehrle (Arizona, org.) Bob Carpenter (Bell Labs)
Klaus Netter (DFKI, org.) Elisabeth Engdahl (Gotenborg)
Geert-Jan Kruijff (Prague, org.) John Coleman (Oxford)
Ann Copestake (CSLI) Daniele Godard (Paris)
Mary Dalrymple (Xerox Parc) Erhard Hinrichs (Tuebingen)
Jack Hoeksema (Groningen) Andreas Kathol (UC Berkeley)
Bob Kasper (Ohio State) Manfred Krifka (Austin)
Shalom Lappin (London) Glyn Morrill (Barcelona)
Tsuneko Nakazawa (Tokyo) Anton Nijholt (Twente)
Gertjan van Noord (Groningen) Carl Pollard (Ohio State)
Susan Steele (Arizona)

FURTHER INFORMATION
Web site for ESSLLI X:

http://top.coli.uni-sb.de/esslli/
Web site for FHCG-98:

http://www.dfki.de/events/hpsg98/

Organizers
Gosse Bouma (chair)
gosse@let.rug.nl

Dick Oehrle (chair)
rto@chol.douglass.arizona.edu

Klaus Netter (local arrangements)
klaus.netter@dfki.de

Geert-Jan Kruijff (paper submissions)
gj@ufal.mff.cuni.cz
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Twendial’98
13th Twente Workshop on Language Technology
is the 2nd workshop on ‘Formal Semantics and Pragmatics of Dialogue' (follow-up of
Mundial'97)

Enschede, The Netherlands
13 - 15 May 1998

This year's Mundial'97 workshop on `Formal Semantics and Pragmatics of Dialogue' was a
success.  Many interesting approaches and phenomena were discussed. Therefore we
decided to organize a follow-up.  Again, the workshop aims at bringing together researchers
from various backgrounds that apply formal methods to the study of dialogue phenomena.
Contributions may for instance be based on DRT, situation theory, dynamic semantics,
agent theories, database theory and game theory. In particular, we hope to bridge the widely
recognised gap between theory and practice in the design of dialogue systems. Therefore
we welcome both theoretical work as well as formal methods used in designing, building and
testing applications of dialogue technology. Twendial'98 is organized by Joris Hulstijn and
Anton Nijholt (University of Twente, Enschede, the Netherlands).

Invited Speakers

Nicholas Asher       (University of Texas at Austin)
Jonathan Ginzburg    (Hebrew University, Jerusalem)
Steve Pulman         (Cambridge SRI)
Henk Zeevat          (University of Amsterdam)

Abstracts are invited for 30 minute presentations (with 10 additional minutes for discussion)
on any topic related to formal semantics and pragmatics of dialogue. Potential topics include,
but are not limited to:

• common ground in communication
• modelling information of agents
• inter-speaker reference
• 'questions-under-discussion'
• designing and evaluating dialogue models
Please send two anonymous abstracts (no more than two A4 or 8 1/2" by 11" pages in a 12
pt proportional font, possibly with an additional page for figures and references) together with
a separate page specifying author's name, affiliation, address, phone number, e-mail
address, and title of the abstract. E-mail submissions of abstracts written in plain ASCII or
LaTeX are welcome.

Abstracts will be refereed by an
international programme committeee.
There will be a proceedings volume in the
"TWLT" series containing full papers
based on these abstracts. Final
submission of accepted papers is at least

one month before the start of the
workshop.

Important Dates

Deadline for submission 2-page abstract:
January 12, 1998
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Notification of acceptance:
Februari 16, 1998

Deadline for accepted papers:
April 13, 1998
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Language Engineering
Universiteit Twente

Parlevink
Het Parlevink project is een taaltheorie en -technologie project van de van de
Universiteit Twente. Uitgangspunt is een (software) engineering benadering van
natuurlijke taal en natuurlijke taal verwerkende systemen. De rol van taal en spraak
in interactie met andere modaliteiten binnen mens-machine communicatie is een
belangrijk aandachtsgebied van het project. Daarnaast wordt vaak gekeken naar
nieuwe onderwerpen die binnen de informatica of haar randgebieden opkomen.

Onderwerpen
In deelprojecten wordt aandacht geschonken aan syntaxis, semantiek en pragma-
tiek. Dialoogmodellering is ook onderdeel van het project, evenals connectionistische
taalverwerving en -verwerking. Ondersteunend onderzoek wordt verricht op het
gebied van formele talen en van neurale netwerken. Integratie van het onderzoek
vindt plaats binnen het SCHISMA deelproject: ontwerp en realisatie van een via
natuurlijke taal toegankelijk schouwburginformatie- & reserveringssysteem. Andere
onderwerpen die bij dit integratieproject een rol spelen zijn de inbedding van een
dergelijk systeem binnen een Digitale Stad, ‘virtual reality’ en taalnavigatie binnen
een schouwburg, ‘technology assessment’, bestuurlijke en maatschappelijke
aspecten.

AIO-Onderzoek
In 1998 verrichten een drietal AIOs onderzoek binnen het project (robuuste
taalanalyse, dialoogmodellering, interactieve systemen). Ander promotie-onderzoek
heeft betrekking op pragmatiek en information retrieval. Nieuw AIO onderzoek in
samenwerking met de TRESE onderzoeksgroep op het gebied van object-
georienteerd natuurlijke taalverwerking is eind 1997 gestart. Onderzoek naar het
interactiegedrag van verschillende gebruikersgroepen bij mens-machine zal in de
loop van 1998 door een nieuwe AiO binnen het project gestart worden.

PROJECT PARLEVINK



40

Projecten
Naast het hierboven genoemde project SCHISMA (het realiseren van een via
natuurlijke taal toegankelijk theater-informatie en -reserveringssysteem) zijn er een
aantal andere deelprojecten van Parlevink met een meer internationaal karakter. Het
Twenty-One project (samen met o.a. Getronics, Rank Xerox en TNO Delft) heeft
betrekking op onderzoek naar het vergroten van de toegankelijkheid van
documenten op het gebied van het milieu. Taaltechnologie wordt in dit project te hulp
geroepen om het zoeken naar documenten te vergemakkelijken en om het de
makers van documenten te mogelijk te maken om informatie beschikbaar te stellen
aan de ‘buitenwereld’. Multi-media information retrieval (taal, spraak, beeld, video,
tekst) in verschillende talen is een uitgangspunt van dit project. NFC (Neuro-Fuzzy
Centre) is een samenwerkingsproject met o.a. het Centrum voor Micro-Electronica
(CME) en de FachHochSchule Münster op het terrein van de toepassing van neuro-
fuzzy technologie in het Midden- en Klein-Bedrijf (MKB) in de regio Twente-Münster.
MEWO (Maatschappelijke Effecten van Wetenschappelijk Onderzoek) is een door de
Universiteit Twente geïnitieerd project dat kijkt naar de rol van taal en spraak bij
telematica- en informatietechnologiesystemen (MMC, HCI, Internet, etc.) en hoe
onderzoekers vorm kunnen geven in hun onderzoek aan maatschappelijke aspecten
en effecten van hun onderzoek. Pop-Eye, is een onderzoeksproject (met TROS,
SWF, etc.) waar de vraag wordt gesteld of het mogelijk is information retrieval te
plegen op onderteksten van film/video beelden. Ook hier geldt dat het niet alleen om
retrieval gaat, maar ook over de manier waarop documenten beschikbaat gesteld
worden aan de WWW gemeenschap. Teleloket is een samenwerkingsproject (met
BSK en de Gemeente Enschede) dat gefinancierd wordt door Binnenlandse Zaken
en dat tot doel heeft allerlei overheidsinformatie toegankelijker te maken voor de
burger. Daarbij wordt vanuit Parlevink vooral gekeken naar de mens-machine
communicatie aspecten.

Workshops
Vanuit het Parlevinkproject worden de (meestal halfjaarlijkse) Twente Workshops on
Language Technology (TWLT) georganiseerd. Van een in eerste instantie lokale
gebeurtenis zijn deze workshops uitgegroeid tot internationale bijeenkomsten met
een ‘mixture’ van beginnende en prominente onderzoekers. TWLT 13, in mei 1998
zal gewijd zijn aan de formele semantiek en pragmatiek van dialogen.

Studenten
Naar verwachting zullen in de komende jaren zo’n 20 tot 30 INF en BIT studenten
afstudeerwerk verrichten binnen het Parlevinkproject. Daarnaast zijn er veel
studenten die stages uitvoeren op het terrein van natuurlijke taal in het bedrijfsleven.
Afstuderen is mogelijk binnen de verschillende deelprojecten van Parlevink.
Daarnaast wordt iedere student uitgenodigd zelf een onderwerp te bedenken dat op
een of andere wijze past binnen de Parlevink-filosofie.

Nadere Inlichtingen: anijholt@cs.utwente.nl
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Overzicht Parlevink Afstudeerders
Overzicht Afstudeerders Parlevink
1990 1991 1992 1993
1. E. Leerkes 2. B. Pluimers 4. J. Braam 8. H.E. v Elburg

3. M. Lankhorst 5. H.R. Ophoff 9. H. Harkema
6. J. Schaake 10. E. Schol
7. B. v Heuveln 11. A. Hoekstra

12. H. Waterlander
13. Th. de Haan
14. M. Verlinden
15. H.-J. Hesselink
16. W.O. Huijssen

1994 1995 1996 1997
17. H. ter Doest 24. R. Ekkelenkamp 28. R. Bos 42. R. van Loo (1)
18. G.J. Kruizenga 25. M. Moll 29. W.J. vd Veer 43. R. Buter
19. L. Thierry 26. F. Wiersma 30. R. Steetskamp 44. H. Kuijpers
20. F. Hemels 27. S. Spruit 31. C. Willems (1) 45. S. vd Berg
21. D. Bijwaard 32. W.A. Veling 46. Th. Westerveld
22. D. Kersten 33. Dj. Hiemstra 47. M. vd Bijl
23. M. Opdam 34. E. v Kalkeren 48. E. Selles (3)

35. M. Grim 49. R. Selles (3)
36. Th. vd Geest 50. M. Dashorst
37. K. Schrijvers
38. D. van Leeuwen
39. E.L. Salomons
40. E. Rommes (2)
41. J. Hage

1998 – 1999 - 2000
51. B. v Schooten S.P. Ennema
52. G. Bouwman K. Braat
D.H. Lie A. van Slooten
S.M. vd Oord A.J. van Kesteren
M. van den Berk W. Solleveld
M. Visser H. Jurriens
O. ter Meer D. Reidsma
J. Tanaka M. v Hardeveld
I. Doornekamp L. de Penning
P.J. Hoekstra M. Halfhuid
M. de Louwere J. Feenstra
M. Donders M. Acket
J. Hendriks J.R. Brouwer
M. van Otterlo R. Oudman
J. ter Stroet J. Reuzel
E. Barten
(1): WWTS student
(2) BSK student
(3) HIO student



42

RECENTE RAPPORTEN
VAN STUDENTEN

Jan Sipke van der Veen. Beweging in de Derde Dimensie op
het Internet, Stageverslag, KPN Research, Groningen, Januari
1997, 52 pp.

Martijn Dashorst. Designing a finetuning algorithm for RAW: A
psycholinguistic speech recognition model, Doctoraalverslag,
Max Planck Instituut, Nijmegen, Maart 1997, 63 pp.

A.G.G. Bouwman. Skennen, bij wijze van spreken,
Stageverslag, Océ Research, Venlo, April 1997, 22 pp.

Herre Kuijpers. Beeldherkenning met behulp van ‘Sparse’
representaties,. Doctoraalverslag, SMR, Amsterdam, Mei 1997,
31 + xi pp.

Renald Buter. Een Ordening in Zoekelementen. Doctoraalverslag, Belastingdienst, Utrecht,
Juli 1997, 60 pp.

Machiel H.M. van der Bijl. Neural Network Modeling of Early Word Acquisition. Juni 1997,
59 pp.

S.E. van der Berg. Supervised classification algoritmen en hun gebruik voor het
classificeren van uitingen en een natuurlijke taal dialoogsysteem, Doctoraalverslag, Juni
1997, 95 pp.

E. Selles & R. Selles. VRML97: De modellering van een virtueel muziekcentrum!, HIO
Afstudeerverslag, Juli 1997, 94 pp.

Thijs Westerveld. Contextgevoelige Spellingscorrectie in SCHISMA. Doctoraalverslag, juni
1997, 65+29 pp.

D. Lie & J. ter Stroet. Natural Language Processing. Stageverslag, Océ Research, Venlo,
Juni 1997, 54 pp.

S. van den Oord. DAS: Een gedistribueerde tool voor het beheren van en zoeken in een
verzameling tekst-, audio- en videofragmenten. Stageverslag, VDA, Hilversum, Augustus
1997, 48 pp.

B. van Schooten. Solving computational problems using coherent oscillation.
Doctoraalverslag, December 1997, 50 pp.

M. van den Berk. Het ontwerpen van een natuurlijke taal verwerkend systeem in de vorm
van een gesproken dialoogvoering met behup van spraakherkenning. Stageverslag,
TeleCats B.V., Enschede, November 1997, 83 pp.

K.A. Braat & H.J. Oortwijn. Zeg het met woorden. Een vluchtreserveringssysteem
gebaseerd op SpeechMania. Stageverslag, VoiceRes, Enschede, November 1997, 91 pp.
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Stages en D-Opdrachten in Uitvoering

Using Fuzziness in Natural Language Dialogues
Stefan van den Oord, D-opdracht, 1997
Periode: oktober – juni 1998
Beg. Rieks op den Akker

A major problem of current natural language dialogue managers, is that they are too rigid.
The user is very restricted in what he can say and in what order. Furthermore, it is very
difficult to decide what beliefs must be considered invalid when the client says something
that is contrary to what he said before.

This assignment has a theoretical and a practical component. The theoretical component
consists of investigating how and where fuzziness can be used, in order to make dialogues
more flexible and belief revision more acurate. A formal model will be designed,
incorporating the specification of two artificial agents (a client and a service agent). Research
issues include:

• what parts of dialogue management are suitable for the use of fuzziness?
• the development of a world and agent model that is sufficiently rich;
• the development of a formal communication language for the agents and a mapping to

natural language, in order to be able to trace the dialogue.
The practical component of the assignment consists of implementing a prototype of the
model. The purpose is to test whether this approach does indeed improve the dialogue.

High Level Besturingssoftware voor een Kunstaap
E. Barten, Stage-opdracht, Demcon.
Periode: 1 sept – 1 dec, 1997.
Beg. P.T. Rutgers, M.F.J. Drossaers/A. Nijholt

Voor de ontvangsthal van een vleugel van de St. Maartenskliniek in ‘s Heerenberg is
kunstenaar Aernout Mik gevraagd een kunstobject te ontwerpen. Mik is met het idee van
een aap gekomen als kijk- en speelobject voor patiënten en bezoekers van de kliniek. De
Oerang Oetang moet in staat zijn met geïnteresseerden een spelletje boter-kaas-en-eieren
(BKE) te spelen. De aap moet patiënten helpen het vertrouwen in eigen lichaam te herwin-
nen. Hij moet patiënten helpen hun eigen wereldje te ontvluchten; hij moet een vriendje zijn,
een ‘goede slome lobbes’ zijn. Aspecten als aaibaarheid en een vriendelijk gedrag zijn van
belang.

Het bedrijf Demcon heeft opdracht gekregen het mechatronische deel van de aap te verzor-
gen. Het doel van de stage-opdracht is een substantiële bijdrage te leveren aan de op
neuro-fuzzy technologie gebaseerde besturingssoftware van de kunstaap. De software moet
zodanig zijn dat de kunstaap zoveel mogelijk een levensecht gedrag vertoont. De belan-
grijkste eisen die gelden zijn:

• Alle bewegingen moeten vloeiend verlopen.
• Het speelgedrag (BKE) moet onvoorspelbaar en gevarieerd zijn
• De aap moet altijd een respons geven op impulsen uit de omgeving zoals aanrakingen,

geluiden of zetten in het spelletje BKE.
• Een van buitenaf opgelegde beweging moet worden gevolgd.
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• De bewegingen moeten met grote variëteit worden uitgevoerd.
• De kunstaap mag af en toe rare bewegingen maken, in het kader van het

onvoorspelbaar blijven.

Genereren van Interactieve Samenvattingen
D.H. Lie, D-opdracht
Periode: Oktober 1997 - Mei 1998
Beg.: H. Alles (MediaLab)/A. Nijholt

Doel van deze opdracht is het ontwikkelen en implementeren van een systeem dat
automatisch teksten kan samenvatten. Deze samenvattingen zijn geen uittreksels, maar
volledige teksten die zijn te lezen in plaats van het origineel. De teksten komen niet uit een
bepaald domein maar mogen over willekeurige onderwerpen gaan. In eerste instantie zal
een systeem worden ontwikkeld voor de Nederlandse taal. Als er tijd over is zal ook een
Engelse versie van het systeem worden geimplementeerd. Het is de bedoeling dat het
uiteindelijke systeem zelfstandig het onderwerp van de tekst bepaalt. Het resultaat (de
samenvatting) zal interactief zijn. Dat houdt in dat de gebruiker het systeem vragen kan
stellen over de tekst of over weggelaten denkstappen in de samenvatting. Daardoor zal deze
electronische samenvatting voordelen hebben ten opzichte van een samenvatting op papier.
De samenvattingen zullen worden gegenereerd met behulp van natuurlijke taal-verwerkende
technieken. De technieken die zullen worden gebruikt zijn:

-natuurlijke taal-parsing
-full-text understanding
-tekstgeneratie
Voorts zullen technieken worden gebruikt uit de wiskunde, logica en informatica:

-tekst-filtering
-statistiek
-semantische structuren
-inferentie

OMA zoekt in de NRC
Michiel Visser, Stage-opdracht
Periode: Oktober – December 1997
Beg. T. Koelman (SMR)/M. Poel

Er dient een concrete applicatie van het OMA-systeem te worden geimplementeerd en
getest. Dit omvat het aanpassen van dit systeem aan deze applicatie, het zoeken en
invoeren van data (in de vorm van een corpus: database van 100.000 artikelen) en het
analyseren van de uitvoer. Hierbij kunnen eventueel aanpassingen en recommendaties voor
het OMA-systeem ontstaan. De applicatie is een intelligente database die een profile geeft
van een of meerdere records (van personen) in trefwoorden of in de vorm van een
verhaaltje. Bij deze applicatie hoort een hoog dimensionale semantische ruimte van dense-
vectoren gegenereerd met een auto-associatief neuraal netwerk, getraind op sparse
zinsvectoren uit artikelen uit een breed domein (NRC).

Uit te voeren werk:

- Geschikt maken en invoeren corpus

- Analyse van problemen in snelheid, capaciteit en effectiviteit
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- Koppelen aan genereren van trefwoorden en/of verhaaltje.

Wittgenstein en de Problematiek van Dialoogsystemen
Maurits Acket, D-opdracht, 1997
Periode: januari - september 1997
Beg.: Jan Kuper

De filosofische invalshoek van
Wittgensteins Philosophische
Untersuchungen kan geïnterpreteerd
worden als een poging de in de Tractatus
Logico Philosophicus naar voren
gebrachte funderingsverhouding tussen
taal en logica om te keren. Was in de
Tractatus de universele logische vorm het
uiteindelijke fundament van elk zinvol
gebruik van de taal, in de Untersuchungen
is juist dit zinvolle taalgebruik de fundering
van elke mogelijke logische of filosofische
theorie. Deze theorieën hebben slechts de
status van een reconstructie van iets dat
altijd al aan ze vooraf gegaan moet zijn in
de orde van fundamentaliteit.

Ook in de taaltechnologie begint men door
ervaring deze wijsheid te onderschrijven.
Het blijkt ondoenlijk te streven naar
omvattende theorieën die alle technische
problemen bij voorbaat in beginsel al
opgelost hebben, of naar systemen die
een al te ruim gebied van taalgebruik
omvatten. Het zoeken naar pragmatische
oplossingen voor een beperkt gebruik van
taal, waarbij geleefd moet worden met de
onvolkomenheden die worden veroorzaakt
doordat men ergens moet ophouden met
reconstrueren, wordt beschouwd als een
principiële noodzaak en minder als een
technische tekortkoming.

Voor technici is deze wijsheid verbonden
met praktijkervaring waarin herhaaldelijk
blijkt dat een oplossing van een probleem
weer nieuwe problemen in het leven roept.

Voor Wittgenstein is het een fundamenteel
inzicht, dat echter niet weer in een
omvattende theorie uitdrukbaar is. Op dit
punt kunnen filosofie en taaltechnologie
iets aan elkaar hebben. De moeilijkheden
waarvoor de ontwikkelaars van
dialoogsystemen komen te staan hebben
vaak grote verwantschap met de
voorbeelden die Wittgenstein in de
Untersuchungen aanvoert. De eye-
openers die Wittgenstein met behulp van
deze voorbeelden aan zijn lezers wil
voorhouden zijn daarom waarschijnlijk ook
voor taaltechnologen verhelderend.
Anderzijds zijn de problemen met
dialoogsystemen die bedoeld zijn om
maatschappelijk te functioneren
levensechter dan Wittgensteins vrij
primitieve voorbeelden. Dit kan nu weer
vanuit een filosofisch gezichtspunt
verhelderend zijn. In hoeverre chargeert
Wittgenstein de situatie? Wat wil hij ons
eigenlijk precies laten zien en is dat
eigenlijk wel te zien?

Het is de bedoeling dat in dit project
enkele typerende problemen bij de
ontwikkeling van dialoogsystemen onder
de Wittgensteiniaanse loupe worden
genomen aan de hand van cases uit de
literatuur. De Philosophische
Untersuchungen dienen hierbij als primair
wijsgerig referentiekader, hoewel het
soms nodig zal zijn ook commentaren en
later werk van Wittgenstein bij het
onderzoek te betrekken.

Programmeren met Ongedefineerdheid
Jan Feenstra, D-opdracht, 1997
Periode: februari - september 1997
Beg.: Jan Kuper
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Het begrip ongedefinieerdheid treedt vaak op in specificeren en programmeren. De
betekenis van het begrip is echter zeer onduidelijk, en in de praktijk wordt het op diverse
verschillende manieren geïnterpreteerd. Zo leiden niet alleen non-terminerende
berekeningen (soms) tot ongedefinieerdheid, maar onvolledige specificaties, syntaxfouten,
type-fouten, run-time errors en exceptions eveneens. Vanuit het perspectief van informatie-
inhoud zijn dit totaal verschillende interpretaties. Enkele van deze vormen bevatten volledige
informatie, en kunnen dus gebruikt worden tijdens rekenprocessen. De opdracht behelst ten
eerste het isoleren van deze vormen. Hiertoe moet een literatuurstudie worden verricht naar
onder andere de diverse vormen van exception handling die in programmeertalen bestaan.
Ten tweede moet een programmeertaal worden ontwikkeld waarin deze vormen expliciet
worden gebruikt. Deelvragen hierbij zijn de typering van ongedefinieerdheidswaarden
(polymorfisme?), striktheid van operaties, gelijkheid. Ten derde: in de praktijk is de
gewenning aan het begrip niet groot. Daarom moet de te ontwikkelen programmeertaal
tevens op een praktische en hanteerbare wijze bijhouden waar in de berekening het begrip
is opgetreden. Als de tijd het toelaat, kunnen ook de verschillende theoretische
representaties van het begrip met elkaar worden vergeleken, zoals driewaardige logica en
logica met existentiepredicaat.

Management tools for Document Databases
Michiel Scheepmaker, Stage-opdracht, Destin inc., Nivelles, Belgium.
Periode: Aug-Nov 1997
Beg. Chr. Dupriez & F. de Jong

Development of index management tools for document databases This stage will
emcompass many steps of the creation of a commercial product targeted to management of
information databases. This includes participation to design (functions, user interfaces),
implementation of main modules, testing, evaluation of market feedback. The modules that
will be worked on are

- tools to manage multilingual termiology of an organization (translation in English and
Dutch of an existing Thesaurus management software)

- tools to receive data from existing systems (keywords, relations between keywords,
documents description and location, indexation of documents by keywords)

- tools to calculate indices and produce control lists to validate document databases (or
structured databases viewed as a document database indexed by keywords)

Een Neuro-Fuzzy Onderhoudsmonitor voor Microfilters
Miklós Donders, D-opdracht, LHS.
Periode: 1 sept '97 - 1 mei '97.
Beg. S. van Hoof, M.F.J. Drossaers / A. Nijholt.

LHS Microfiltrations past onder andere
microfilters toe in
waterzuiveringsinstallaties. Een microfilter
bestaat uit een koker die gevuld is met
poreuze buisjes. De te filteren vloeistof
wordt aan weerszijden van de koker onder

druk gezet. De gefilterde vloeistof komt
aan de buitenkant van de koker naar
buiten. Na verloop van tijd raakt het filter
verstopt met het uitgefilterde materiaal. De
huidige procedure is dat het filter na een
vaste periode wordt gereinigd gedurende
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een vaste tijdsduur. De reiniging bestaat
uit het terugspoelen van vloeistof door het
filter, eventueel met toevoeging van een
bepaalde hoeveelheid reinigingsvloeistof.
Als terugspoelen niet meer afdoende
helpt, moet het filter worden ver-vangen.
Bij optimalisatie van dit systeem dient men
de produktie (hoeveelheid gefilterde
vloeistof per tijdseenheid) af te wegen
tegen de kosten (reiniging en vervanging
filter).

Het doel van de opdracht is een prototype
van een neuro-fuzzy onderhoudsmonitor
te maken. Eventueel kan de
onderhoudsmonitor vervolgens toegepast
worden op een testopstelling. Verder dient
de kennis die wordt opgedaan betreffende
neuro-fuzzy regelingen te worden
overgedragen aan het bedrijf, zodat deze

kan worden aangewend ter verbetering
van haar produkten en
concurrentiepositie. De opdracht bestaat
uit:

1. Het doen van onderzoek naar een
prototype van een computermodel voor
waterfiltratie op basis van bestaande
modellen van bierfiltratie en met gebruik
van validatietechnieken.

2. Het doen van onderzoek naar
prototypen van een PID-gebaseerde, en
verschillende neuro-fuzzy
onderhoudsmonitoren.

3. Het iteratief testen en verbeteren van
de prototypen en het vergelijken van de
resultaten met de momenteel gehanteerde
methode.

Hoogniveau Besturingstalen voor Robots
S.P. Ennema, D-opdracht, SIGN
Periode: 1 febr – 1 nov., 1997
Beg.: J. Zwiers

Het globale doel van de opdracht is om te komen tot een raamwerk op redelijk hoog niveau
voor het besturen van robots, waarbij het aansturen van die robots niet gebeurt door
rechtstreekse aansturing van de hardware. Dit raamwerk wordt gebaseerd op een
beschrijving door middel van parallelle en communicerende processen. Het doel hiervan is
het modulariseren van de functionaliteit van dergelijke besturingssystemen.

Gedacht moet worden aan het scheiden van modulen die zich bezig houden met low-level
besturing op het niveau van individuele sensoren en actuatoren, modulen die de
communicatie en coördinatie van dergelijke low-level modulen verzorgen, en modulen die
strategische "lange termijn" doelen proberen te bereiken, gebruik makend van de overige
modulen, met eventueel modulen die de “lange termijn" opdrachten omzetten in low-level
opdrachten. Er zal gewerkt worden met de aanwezige "Lego Robots", om verschillende
technieken uit te proberen. De opdracht valt uiteen in de volgende onderdelen:

(1) Het maken van een formele specificatie van (de interface van) de Lego robots.
(2) Onderzoeken welk niveau aansturing gebruikt moet worden.
(3) Het maken van een interface in Java om hoog niveau besturing om te zetten in laag
niveau besturing.
(4) Bestuderen van de mogelijkheden van hoog niveau besturingstalen voor robots.

Spraaktechnologie
Michiel de Louwere, D-opdracht
Periode: December ’97 – Juni ’98
Beg. D. van Leeuwen, A. van Hessen, M. Poel
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Spraakherkenningsprogramma’s hebben vaak de irritante neiging om woorden te herkennen
die, volgens de spreker, niets met het ingesproken woord te maken hebben. Is een
verwarring tussen "manege" en "manager" nog wel te begrijpen, die tussen "manager" en
"fornuis" niet. Immers, het aantal syllabe verschilt, en de CV volgorde is compleet
verschillend.
Het idee is nu om te bekijken in hoeverre een herkenning van de Broad Phonetic Class
(BPC) de uiteindelijke herkenning verbetert en robuuster maakt. Omdat het weinig zin heeft
het wiel opnieuw uit te vinden hebben we gekeken of we een reeds bestaande
spraakherkenningsprogramma konden gebruiken. Het moet een programma zijn dat
voldoende "open" is om er op allerlei manieren in te duiken (dus geen black-box). Het
ABBOT systeem van Tony Robinson (Cambidfe University, SoftSound Cambridge) is zo’n
systeem. Het is een hybride spraak herkenner waarbij de fonemen m.b.v. een neuraal net en
de woorden m.b.v. een HMM herkend worden.
Het idee is nu om te onderzoeken in hoeverre een extra herkenning, niet van de fonemen,
maar van de BPC iets kan toevoegen aan de performance en de robuustheid van de
herkenning. Natuurlijk kunnen de BPC bepaald worden aan de hand van de herkende
fonemen zelf, maar het is de bedoeling om de BPC juist los hiervan te herkennen met
behulp van een soort feature extractie. Deze features worden dan gebruikt om weer m.b.v.
een NN de BPC te bepalen.

Huidige ABBOT systeem.

Op dit moment worden van de inkomende signalen het power spectrum (mel scaled), de
energie, de pitch en de voiced/unvoiced beslissing berekend.
Het is nu de bedoeling dat eerst wordt gekeken welke extra features (nul-doorgangen,
energie verdeling over de frequentie-as etc) gebruikt kunnen worden. Vervolgens moet er
een programma gemaakt worden die deze features berekent, en moet er bekeken worden
hoe goed de BPC te bepalen is. Tenslotte moet gekeken worden waar zo’n extra herkenning
thuis hoort: voor de foneemherkenning, parallel aan de foneemherkenning, of er na, bij de
woordherkenning.
Het bepalen van de BPC kan zeer waardevol zijn om de uitslag van de foneemherkenning te
corrigeren. Wel moet eerst gekeken worden welke groepen er in de BPC komen. Zijn dit alle
klassen zoals bekend uit de fonetische literatuur of is een simpele maar robuuste consonant-
vowel detectie voldoende.

Dagverse Zuivel Prognose
Jurgen ter Stroet, IPA, extern, Doctoraalopdracht
Periode: Oktober ’97 – Mei ’97
Beg.: M. Drossaers/A. Nijholt/

IPA B.V. (Oldenzaal) bouwt voor het distributiecentrum van Schuitema in Woerden een
systeem voor het automatisch verzamelen van vrachten waarmee supermarkten bevoorraad



49

worden. Ten behoeve van dit systeem moet een prognose tool ontwikkeld worden waarmee
door leveranciers een minimale voorraad dagverse zuivelprodukten kan worden
aangehouden.

Possibilities and limitations of OCR and layout grammars with
respect to recognition of internal reports.
Oscar ter Meer, Stage-opdracht
Oktober – December 1997
Beg.: Jan Jacobs (Oce)/A. Nijholt

Research will be conducted to take an in depth look at the possibilities and limitations of
layout grammars in recognising documents. Also how OCR can act as support for this
recognition process will be analysed. As a test environment we’ve chosen the front pages of
internal reports. These documents have a simple layout structure and should satisfy certain
predefined standards. These documents however don’t always comply with these standards;
a great diversity is present. Also the scanned front pages consist of text, graphics and
possible garbage (staple, spots, etc.). Therefore analysis and recognition using only layout
grammars is considered little robust. OCR has to be performed to retrieve the contents of
the reports. The precise part OCR can play in this recognition process is examined.

Customer Centric Systems
Karianne Braat, Doctoraalopdracht
Januari – Juni 1998
Beg.: NN (Coopers & Lybrand)/A. Nijholt

Coopers & Lybrand is ervan overtuigd dat bedrijven zich in de toekomst veel meer moeten
richten op hun klanten. Op termijn zal dat het punt zijn waarmee zij zich zullen moeten
profileren. Er moet door bedrijven worden geinvesteerd in klantenbinding door middel van
het verbeteren van de relatie met de klant. Customer Centric Systems kunnen in dat proces
een grote rol gaan spelen. Deze softwarepakketten zorgen voor de ondersteuning van
klantenservice. Coopers wil zich in 1998 gaan toeleggen op het vergaren van kennis over
Customer Centric Systemen om uiteindelijk bedrijven daarin goed te kunnen adviseren.
Deze opdracht zal een bijdrage leveren aan de kennisopbouw binnen Coopers over deze
systemen.

Probleemstelling

De opdracht is om bestaande Customer Centris Systems in kaar te brengen als ook de
wensen en eisen van service afdelingen binnnen bedrijven. Het resultaat zal een typologie
(vendor evaluation framework) zijn waarin de systemen geplaatst worden tegen de wensen
en eisen van service afdelingen. Er zal o.a. gelet moeten worden op factoren als
leveranciers' viability, technologie, functionaliteit, service en support en leverancier's visie.

Uitvoering

De kenmerken van de systemen moeten worden onderzocht, als ook de kenmerken van
service organisaties. Voor de leveranciers moet een enquête op worden gesteld, waarin zij
informatie over hun produkt kunnen geven. De kenmerken van de service organisaties zullen
worden achterhaald door middel van interviews en eventueel observaties.
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Planning

Te onderscheiden activiteiten: orientatie op probleem d.m.v. literatuuronderzoek, lijst
opstellen van leveranciers & inleidende brief sturen, uitzoeken welke service organisaties
bekeken kunnen worden, kader van de typologie opstellen, enquête opstellen, interviews
houden, resultaten verwerken in typologie, afstudeerverslag

Layout en Structuurherkenning in Documenten
Petra Hoekstra, Doctoraalopdracht
November 1997 – Juni 1998
Beg.: Martin Kamping (Oce)/A. Nijholt

Binnen Oce R&D vindt al enige jaren onderzoek plaats naar het herkennen van layout en
structuur in document-images, waarbij het uiteindelijke doel is informatie op papier om te
zetten naar elektronische informatie. Dit herkennen van layout en structuur bestaat globaal
uit de volgende drie stappen: 1. Segmentatie of objectherkenning. 2. Lay out analyse. 3.
Semantische analyse.

Bij de semantische analyse wordt gebruik gemaakt van kennis over de opbouw en structuur
van het document. Deze kennis is opgeslagen in het structuurmodel en zal voor elk
documenttype anders zijn. Op dit moment wordt de semantische analyse uitgevoerd door
een robuuste (Tomita) parser, die gebruik maakt van een contextvrije grammatica met
feature unificatie als structuurmodel.

De opdracht bestaat uit het onderzoeken hoe bij een gegeven documenttype een passend
structuurmodel gegenereerd kan worden vanuit een eenvoudig, door de eindgebruiker te
begrijpen formaat of handeling. Vragen die aan de orde komen, zijn:

1. Welke informatie is nodig om een semantische analyse uit te kunnen voeren en welke
eisen legt dit op aan het structuurmodel, de segmentatie en de layout analyse? Wat voor
soort structuurmodel is het best te gebruiken?

2. Welke informatie is nodig om een structuurmodel te genereren en hoe is deze informatie
te verkrijgen?

3. Welke inferentie/inductie methode is het best te gebruiken voor het genereren van een
structuurmodel voor een nieuw documenttype?

Het is uiteindelijk de bedoeling een implementatie van het gehele traject van structuurmodel
generatie te verkrijgen voor een specifiek domein van documenttypes (bijv. octrooien). Op
grond van de resultaten van deze implementatie zal geprobeerd worden uitspraken te doen
over de bruikbaarheid van het geimplementeerde systeem voor documenttypes die buiten
het bedoelde domein vallen.

Een Sprekend Virtueel Gezicht voor Karin
Mathieu van den Berk, Doctoraalopdracht
Dec ’97 – Aug ’98
Beg.: A. Nijholt/ A. van Hessen/ H. Hondorp/ H. Bonnes

Binnen het virtuele muziekcentrum van de onderzoeksgroep Parlevink bestaat de
mogelijkheid om informatie over voorstellingen te krijgen. Op dit moment gebeurt dit via het



51

toetsenbord en het scherm, maar het ligt in de bedoeling hiervoor een virtuele informatrice in
het leven te roepen die de informatie uitspreekt en de daarbijbehorende lipbewegingen
maakt en gezichtsuitdrukkingen aanneemt. Deze doctoraalopdracht bestaat uit het
modelleren van een virtueel gezicht waarbij de gezichtsuitdrukkingen en lipbewegingen
synchroon lopen met de uitvoer van een informatiesysteem in de vorm van gesynthetiseerde
spraak.

De volgende onderdelen kunnen onderscheiden worden binnen deze afstudeeropdracht:

- Modellering van een virtueel gezicht;

- Spraaksynthese m.b.v. text-to-speech;

- Animatie van lipbewegingen passend bij spraakuitvoer;

- Animatie gezichtsbewegingen (ja/nee-knikken, knipperen en knipogen);

- Animatie gezichtsuitdrukkingen passend bij spraakuitvoer (na aanpassing grammatica).

Eerst wordt het model apart van het virtuele
muziekcentrum ontworpen. Wanneer voldoende resultaat
is verkregen wordt het model ingepast in de virtuele
omgeving. Hierdoor kan in het begin alle aandacht van de
processor op het renderen van het gezicht gevestigd
worden.

Beeld

Voor de constructie van het gezicht kunnen de volgende
twee mogelijkheden onderscheiden worden:

3D Model - 3D lipbewegingen
Er wordt een 3D model van een virtueel gezicht gemaakt waarbij de lippen aan de hand van
de uit te spreken klanken verschillende standen aannemen. Met behulp van JAVA worden
hiertoe de polygonen van de lipomgeving geroteerd en getransleerd. Het 3D model
veranderd dus bij elke lipbeweging. Het gezicht houdt telkens dezelfde texture. Ook het
knipogen en de gezichtsuitdrukingen worden gemodelleerd in 3D.

3D Model - Video Texture
Er wordt een 3D model van een virtueel gezicht gemaakt waarbij er een texture van een echt
gezicht op het model wordt gemapt. Aan de hand van de uit te spreken klanken kunnen er
verschillende frames met lipstanden geprojecteerd worden op de omgeving rond de lippen.
In plaats van het 3D model te veranderen bij elke lipbeweging wordt er elke keer een ander
plaatje geprojecteerd op de omgeving van de lippen. Dit wordt ook vanuit JAVA
aangestuurd.

Spraaksynthese

De uit te spreken tekst van de uitvoer van het Schisma systeem moet geconverteerd worden
naar spraak door een spraaksynthesecomponent. Hiervoor wordt een bestaand text-to-
speech gebruikt. De meeste TTS systemen zijn engelstalig en bevatten daarvoor engelse
klanken. Er zijn ook enkele nederlandse systemen die kwalitatief overeenkomen met de
natuurlijk klinkende engelstalige systemen.

Spraak-Beeld Synchronisatie

Om de lippen sychroon te laten lopen met de spraakuitvoer zijn er weer twee verschillende
mogelijkheden:

Klanken - Lipstanden
Voor elke groep overeenkomende lipstanden bij verschillende klanken moet er een 3D
model of een plaatje gemaakt worden die aangeroepen wordt op het moment dat deze klank
uitgesproken zal worden.
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Amplificatie - Lipstanden
Aan de hand van de amplificatie van de spraakuitvoer kan er een mondstand gerenderd of
geprojecteerd worden. Bij zachte klanken zal de mond een klein beetje open zijn en bij
hardere klanken zal de mond geheel open zijn.

Bij de uit te voeren taken zal de volgende hard- en software gebruikt worden:
Modellering gezicht 3D-Studio MAX, VRML-builder, Texture Mapper
Spraaksynthese Text-to-speech pakket
Lip-synchroniteit JAVA, VRML, TTS
Gezichtsbeweging JAVA, VRML
Gezichtsuitdrukkingen JAVA, VRML
VRML-Browser Cosmo Player
Pentium II of een Pentium 200 MMX (64Mb geheugen) met 3D Accelerator met Nvidia RIVA- of 3Dfx-chipset.

Binnenkort te beginnen Stages en D-opdrachten
Eric Barten D-opdracht, Muziek retrieval
Michiel Visser D-opdracht, Beeldverwerking
Jan Tanaka ??
Jasper Hendriks ??
O. ter Meer ??

en anderen.

Stage-/(Externe) D-Opdrachten
Beschikbaar

TeleCats Stages en D-Opdrachten

Spreker Verificatie
De firma Keyware Technologies levert een voice verificatie server genaamd VoiceGuardian.
Met de bijgeleverde API, kunnen zowel de registratie als de verificatie worden
geïmplementeerd. De spreker verificatie technologie kan een belangrijke rol spelen in de
beveiliging van met name post-paid calling card systemen.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanbieden van de spraakdata aan de verificatie
server. Het is noodzakelijk deze mogelijkheden te inventariseren. Om de meest optimale
mogelijkheid te kiezen, zullen criteria moeten worden vastgesteld. Op basis van deze criteria
wordt vervolgens een implementatiewijze gekozen.
De opdracht behelst:
• Het bestuderen van de gebruikte hard- en software voor calling card systemen;
• het inventariseren mogelijkheden voor het aanleveren van de spraakdata;
• het opstellen van criteria voor de keuze van de wijze van implementatie;
• de realisatie van de gekozen implementatiewijze;
• het opstellen van een testplan en het uitvoeren van een acceptatie test; en
• verslaglegging.
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Text - to - Speech
Met het beschikbaar komen van geavanceerde spreker onafhankelijke spraakherkenning,
wordt het gebruik text - to - speech steeds vaker wenselijk / noodzakelijk. Vooralsnog
worden de meeste telefonie toepassingen ontwikkeld met beperkte spraaksynthese: vooraf
ingesproken tekst fragmenten ("prompts") worden gecombineerd om te komen tot een
volledige dialoog. Met volledige spraaksynthese (Text - to - Speech) hoeven niet alle teksten
vooraf te worden ingesproken.
De opdracht behelst:
• Het bestuderen van de gebruikte hard- en software voor interactieve voice response

systemen;
• het bestuderen van de beschikbare Text - to - Speech technologieën voor het

Nederlandse taalgebied;
• het opstellen van criteria voor de keuze voor een Text - to - Speech technologie;
• de realisatie van de gekozen implementatiewijze;
• het opstellen van een testplan en het uitvoeren van een acceptatie test; en
• verslaglegging.

Postcode / Huisnummer "Probleem"
Hoewel de mogelijkheden van spreker onafhankelijke spraakherkenning in telefonie
toepassingen onbegrensd lijken, blijkt in de praktijk het vragen naar een postcode en
huisnummer best problematisch te zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze
gegevens in call center omgevingen juist zeer gewild zijn.
Er blijken echter vele verschillende (te veel?) mogelijkheden te zijn om de gegevens uit te
spreken, waardoor de spraakherkenner nog al eens de mist in gaat.
De opdracht behelst:
• Het bestuderen van de gebruikte software voor Spraakherkenning (Speach Pearl 1.0);
• het opzetten en uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijke invoer varianten voor

postcode en huisnummer;
• het ontwerpen van een dialoogsysteem voor het vragen naar postcode en huisnummer;
• het implementeren van de dialoog met behulp van Speach Pearl;
• het opstellen van een testplan en het uitvoeren van een acceptatie test; en
• verslaglegging.

KPN Research Leidschendam: D-opdrachten Spraak en Taal

Het werkveld Spraak & Taal is onderdeel van de afdeling SAM, hetgeen staat voor 'Systems
integration & Application for Multimedia'. Binnen deze afdeling wordt onderzoek en
ontwikkelwerk gedaan voor software, hardware en de integratie van systemen. Daarnaast
wordt kennis en een visie op de toekomst ontwikkeld van multimediale
communicatiesystemen.
Spraak & Taal richt zich -zoals duidelijk zal zijn- op het medium spraak. En dan met name op
hoe spraakverwerking ingezet kan worden binnen een telecommunicatie omgeving. Het
werkveld is daarom zeer interessant voor mensen die interesse hebben voor
telecommunicatie en geavanceerde nieuwe technieken, maar ook oog hebben voor de
praktische relevantie voor KPN van die technieken.

Het zal duidelijk zijn dat de markt momenteel enorm groeit, met name de mobiele telefonie,
maar ook dat door de concurrentie elke operator, ook KPN, gedwongen wordt net iets meer
te bieden dan de concurrent. Dit kan onder andere door het aanbieden van spraakgestuurde
diensten, hetgeen momenteel dan ook gebeurd.
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De beste manier om uit te leggen wat het werk nou eigenlijk inhoudt, is om een aantal
voorbeelden te noemen:

q ’Name dialling’: Het bellen door slechts het uitspreken van een naam. Je zegt gewoon
’Bel opa en oma’, en het nummer wordt gedraaid. Natuurlijk moet je wel eerst zelf de
namen toevoegen aan je eigen ’bellijstje’. Dit systeem bestaat inmiddels voor mobiele
telefoons (bij Het Mobiele Netwerk): VoiceDialling.

q Automatiseren van diensten: Om de wachtrij te verkorten bij bijvoorbeeld 0800 - 8008
(tel. nummer informatie) zou je een spraakherkenner kunnen inzetten om de naam,
adres en woonplaats van de persoon te herkennen, en vervolgens het telefoonnummer
te laten opzoeken. Een andere, reeds bestaande dienst, is een automatisch openbaar
vervoer reisinformatie systeem: Een spraakgestuurde dienst die volledig automatisch
een reisadvies geeft op basis van een dialoog met de gebruiker.

q Spreker identificatie/verificatie: Momenteel is er veel belangstelling voor biometrische
identificatie methoden, waar dit er een van is. Op basis van de karakteristieken van de
stem wordt bepaald of degene is voor wie hij zich uitgeeft. Je kunt dan denken aan
bijvoorbeeld het ’moderniseren’ van de huidige scopedienst: In plaats van je pin-code te
onthouden, wordt nu gekeken naar de eigenschappen van je stem om te bepalen of je
bent wie je zegt dat je bent.

q Email reading: Via je (mobiele) telefoon luisteren of je email hebt, en zo ja, dan worden
die voorgelezen door de computer (spraaksynthese). Verder kun je allerlei commando’s
geven door ze simpelweg uit te spreken (verwijder, volgende bericht, etc.).

Informatie Extractie Tools

Informatie Extractie (IE): het vullen van een vooraf gegeven ‘ template’ (database-schema)
met informatie uit een tekst. Het doel van deze opdracht:
- het samenvatten van de wekelijkse cultuurpagina van het UTNieuws
- het automatisch vullen van een database met culturele informatie
- het ontwikkelen van een omgeving met hulpmiddelen (tools) voor het bouwen en testen

van IE systemen.

Middelen: (bijv.)
- GATE architectuur voor tekst-representatie. Dit is een pakket van afspraken en software

voor het geintegreerd verwerken van tekst en het opslaan van informatie over de tekst.
- publiek toegankelijke software van MUC conferenties
- tools voor het semi-automatsch ‘ taggen’ van de tekst

Literatuur:
Robert Gaizauskas: Information Extraction, course notes, ESSLI Summerschool, 1997
H. Cunningham and Y. Wilks and R. Gaizauskas: GATE -- a General Architecture for Text
Engineering; in: Proceedings of COLING-96, Copenhagen 1996
Paul S. Jacobs (ed): Text-based intelligent systems : current research and practice in
information extraction and retrieval. Hillsdale, NJ , 1992. (516.36  t026)
Diverse proceedings van de Message Understanding Conference (MUC)

Taken:
1. ontwerp een database schema en template voor culturele informatie
2. kies een kennisrepresentatietaal en representeer de benodige kennis over kalenderdata,
theater, films en bands
3. annoteer het corpus van UTnieuws teksten  met ‘ tags’, dwz geef aan in de tekst welke
woorden bepaalde informatie bevatten
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4. kies een tokenizer (voor verwerken van leestekens, paragrafen ed.) en een part-of-speech
tagger (voor woorden, cijfers en HTML tags) en pas deze aan; test op het corpus.
5. kies een naamherkenner en pas deze aan voor Nederlandse eigennamen van artiesten,
voorstellingen, gezelschappen en locaties; train en test de naamherkenner mbv het corpus.
6. kies een parser/concept-herkenner en pas deze aan; train en test mbv het corpus
7. voeg alle modules samen, dwz vul de templates met de herkende informatie.
8. maak een zinsgenerator die templates omzet in een samenvatting.
9. Abstraheer van je programma; maak algemeeen bruikbare modules voor IE systemen;
integreer de modules tot een (grafische) omgeving voor het bouwen van IE systemen.

Inlichtingen: Joris Hulstijn: email: joris@cs.utwente.nl

Een spraakmakend emailsysteem.

Doel van de opdracht: Het ontwerpen en implementeren van een spraakaangestuurd
emailsysteem binnen de vakgroep SETI.

Spraaktechnologie is een van de speerpunten binnen de Human-Computer-Interaction, er
komen steeds meer (software-) systemen op de markt die met spraak aangestuurd kunnen
worden. De opdracht behelst het ontwerpen en implementeren van een spraakaangestuurde
emailsysteem gebaseerd op het  Netscape of Microsoft emailssyteem, zodat  men
boodschappen kan inspreken, inclusief adres en onderwerp, waarna deze automatisch naar
de gewenste ontvanger(s) worden verstuurd. Indien de tijd het toelaat kan het systeem
uitgebreid worden met spraaksynthese-component die email berichten voorleest.

Er zullen binnen deze opdracht spraakherkennings-tools, en indien aanwezig en nodig,
spraaksynthese-tools ter beschikking van de studenten worden gesteld.

Informatie:
Arjan van Hessen, email: hessen@cs.utwente.nl
Mannes Poel, email: mpoel@cs.utwente.nl

Virtuele Communicatie

Een tweetal HIO-studenten heeft het afgelopen jaar een virtuele schouwburg ontworpen met
behulp van de virtual reality modelling language VRML. De schouwburg is aanwezig op
Webpagina’s en kan dus in principe vanuit verschillende plaatsen betreden worden. In de
virtuele omgeving functioneren ’agenten’. Daarmee kan op primitieve wijze gecommuniceerd
worden en ze kunnen met elkaar communiceren.
Een van de agenten is Karin, een informatrice die inlichtingen kan geven over voorstellingen
in de schouwburg. Met Karin is op dit moment via ingetikte natuurlijke taal te communiceren.
In de nabije toekomst willen we dat ze via spraak aangesproken kan worden en antwoord
kan geven.

Doel opdracht:
In het kader van dit werk kunnen verschillende zaken uitgewerkt en/of toegevoegd worden:
spraakgeneratie, spraakherkenning, navigatie in de virtuele wereld met behulp van
gesproken commando’s, previews van voorstellingen, reserveren van voorstellingen,
animatie, etc. Deze opdracht kan daarom uitgewerkt worden in de richting van specifieke
belangstelling van studenten.

Een opdracht die in ieder geval uitgevoerd kan worden betreft het vormgeven van Karins
gezicht. Er zijn tal van tools ontwikkeld die het mogelijk maken een gezicht te ontwerpen en
het gezicht uitdrukkingen te laten vertonen. Oog-bewegingen, lipbewegingen (voor als het



56

gezicht moet kunnen praten) en bewegingen van het gezicht (instemmend knikken,
neeschudden, etc.) moeten mogelijk zijn. In de literatuur zal gekeken moeten worden wat er
op dit moment mogelijk is, van laboratoria die op dit gebied werkzaam zijn zal software
verkregen moeten worden en er zal natuurlijk het nodige zelf ontwikkeld moeten worden.
Ook kan er een koppeling gemaakt worden tussen gezichtsuitdrukking en een aantal
situaties die zich op een bepaald moment voordoen in de schouwburg.

Informatie:
A. Nijholt, email: anijholt@cs.utwente.nl
H. Hondorp, email: hendri@cs.utwente.nl

Data Mining voor Marketing bij KPN Research in Groningen

KPN Research in Groningen is op zoek naar een drietal afstudeerders op het gebied van
data mining. Globale omschrijving onderzoek:

Bij KPN Research wordt onderzoek uitgevoerd naar de inzet van data mining technieken
voor marketing doeleinden. Data mining is het achterhalen van interessante verbanden in
grote hoeveelheden gegevens. Bij data mining worden technieken uit de databases,
statistiek en de artificial intelligence gebruikt (neurale netwerken, regelinductie). Bij KPN
Research wordt onderzoek verricht hoe data mining technieken kunnen helpen bij het
beantwoorden van marketing vragen.

Een korte omschrijving van de opdrachten:

1).Data voorbewerking: opzetten van een goed model om de eerste data mining stap, het
voorbewerken van de gegevens, te verbeteren. We denken aan het toepassen van
statistische technieken. De student moet een behoorlijk goede cijferlijst hebben, en hetzij
een informaticastudent zijn die goed is in wiskunde, of vice-versa.

2).Onderzoeken van de mogelijkheden van wavelets als data mining techniek. Allereerst
inventariseren wat er aan literatuur en informatie bestaat, dit verwoorden in een duidelijk
rapport, en vervolgens aan de hand van een case de mogelijkheden ook praktisch aantonen.
Voor de afstudeerder gelden dezelfde eisen als bij 1.

3).Maken van een data mining model voor het beantwoorden van marketing vragen. Hierbij
kan gebruik worden gemaakt van de cases die in het afgelopen jaar bij het Marketing
Intelligence Center van PTT Telecom zijn binnengekomen. Bedoeling is dat het model
marketing vragen in groepen indeelt, waarbij per groep wordt bepaald wat de meest
geschikte technieken en databronnen zijn.

Contactpersoon: Mannes Poel, mpoel@cs.utwente.nl

Vraagvoorspelling met Neurale Netwerken

Bij het hoofdkantoor van Schuitema (C1000, Spar, Casper) in Amersfoort wordt gewerkt aan
logistieke problemen. De opdracht betreft het ontwerpen en implementeren in een
simulatieomgeving van een aantal neuraal-netwerkarchitecturen waarmee de vraag naar 50-
100 AGF (aardappelen, groente en fruit) producten kan worden voorspeld op basis van
gegevens van verkopen in het verleden. Mogelijk wordt bij de selectie van architecturen ook
een genetisch algoritme betrokken.

De opdracht bouwt voort op resultaten die in een reeds eerder bij Schuitema uitgevoerde
stage zijn verkregen. Bij de opdracht wordt gebruik gemaakt van kennis op het gebied van
signaalbewerking, data mining, time series prediction en genetische algoritmen.
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Contactpersoon: Marc Drossaers,
mdrssrs@cs.utwente.nl

Teleloket: de Overheid op
Internet

De vakgroep Software Engineering en
Theoretische Informatica van de
Faculteit der Informatica van de
Universiteit Twente is betrokken bij de
ontwikkeling van een virtueel
overheidsloket bij de gemeente
Enschede. Dit Teleloket bestaat uit drie

geïntegreerde en grotendeels geautomatiseerde modules:
1. De Poortwachter die mensen opvangt en aangeeft wat ze van de gemeente kunnen

verwachten.
2. De Omroeper die ongevraagd mensen vertelt wat er allemaal in de gemeente gaat

gebeuren: van bestemmingsplan tot kapvergunning.
3. De Griffier die mensen helpt om subsidies of vergunning aan te vragen of het doorlopen

van een beroepsprocedure ondersteunt.

Onderliggend aan het hele project is Internettechnologie. Het is de bedoeling dat het
systeem aangeboden wordt middels PC’s in overheidsgebouwen, via buitenzuilen op straat
en (uiteindelijk) middels tweewegkabel en set top boxes via de televisie.
De hierbeschreven opzet van het systeem maakt duidelijk dat zowel qua presentatie in de
gebruikersinterface als qua gegevensmanagement in de daaronderliggende lagen een
continue interactie tussen geografische en textuele gegevens plaats moet vinden. Burgers
moeten in bij hen bekende termen ruimtelijke objecten kunnen selecteren en daar vragen
over stellen die in de beantwoording vervolgens grafisch weergegeven worden. Maar ook
zou de overheid over buurten of panden informatie kunnen verstrekken waarvan de burger
het bestaan niet vermoedde maar die hij of zij toch prettig vindt om te weten.
Voor deze klus zoeken we mensen die,
• willen programmeren in Java,
• willen werken aan een zinvolle multimedia-toepassing (geografische informatie en tekst),
• zich aangetrokken voelen tot een belangrijke toepassing als communicatie tussen

overheid en burger.

Contactpersoon: Jan Schaake, schaake@cs.utwente.nl

Stage- D-Opdracht: Machine-assisted riddle generation

Supervisors: Graeme Ritchie/Anton Nijholt
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Principal goal of the project: At present, the JAPE-2
computer program produces punning riddles from a large,
fixed lexicon with a narrow range of types of information.
The project would involve constructing a variant of the
program which interacted with the user to obtain
information about words and phrases, and then used
JAPE’s rules to construct riddles about those items. This
allows customised joke-creation and also permits a wider
range of information types to be used, thus widening the
possible joke types.

Description: JAPE-2 is a large Prolog program, which
contains a general purpose publicly available online
dictionary (WordNet), and various other sources of
information about words. The unique aspect of the

program is that it also contains symbolic rules which allow it to construct punning riddles.

At present, it is invoked via Prolog, supplying suitable parameters. It will then produce
punning riddles according to its rules and the lexical information that it has. There are certain
drawbacks to this.

Firstly, the WordNet dictionary has only certain types of information about words and the
relations between them, which restricts the sorts of jokes that can be built. Although the
semantic patterns of various joke-types can be coded up in JAPE rules, the lexical resources
do not supply sufficient data for the rules to work. Secondly, there is no way to guide JAPE,
for example to produce jokes on a certain topic or using certain words. It simply produces
hundreds of jokes in an arbitrary manner.

Both of these deficiencies could be remedied by adding a user-guidance module to the
system, with the following facilities:

- the user can specify a word or compound nominal which is to appear in the final joke, and if
the lexicon contains that item, the system will attempt to produce such a joke.

- the user can suggest a semantic topic, and the system will attempt to produce a joke on
that topic.

- the user can define new lexical information to augment the basic WordNet, thereby allowing
a wider range of joke types, or allowing jokes which use very idiosyncratic lexical data. The
aim of the project is to design, implement and test such a module.

Resources Required: The JAPE-2 program and Prolog.

Degree of Difficulty: The student has to understand the workings of JAPE-2, carry out
original design work, and do some awkward implementation. Medium to hard.

Suitability for students with specific backgrounds: A high level of competence in Prolog
programming is ESSENTIAL. Some natural language/linguistics knowledge is desirable.

References
Binsted, K. (1996). Machine humour: an implemented model of puns. PhD thesis.
Department of Artificial Intelligence, University of Edinburgh.

K. Binsted and G. Ritchie (1994). An Implemented Model of Punning Riddles. Pp. 633-638 in
Proceedings of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence/Sixth Conference on
Innovative Applications of Artificial Intelligence (AAAI-94). Edited by B. Hayes-Roth and R.
Korf; published by MIT Press, Cambridge, Mass; ISBN 0-262-61102-3.
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K. Binsted and G. Ritchie (1997). Computational rules for generating punning riddles.
HUMOR 10, 1.

SETI-Stage of Externe Afstudeeropdracht op het gebied van
Automatische Zoutstrooiers

Nido B.V. produceert zoutstrooiinstallaties, die door Rijkswaterstaat worden ingezet om
gladheid op de wegen te bestrijden. Met behulp van moderne informatica-ontwikkelingen
probeert men een overmaat aan gestrooid zout te voorkomen. Dit ter bescherming van het
milieu en om kosten te minimaliseren. Enerzijds wil men zich door een neuraal netwerk op
basis van een veelheid van soorten informatie laten adviseren over de hoeveelheid te
strooien zout, anderzijds wil men visuele sensoren gebruiken om het strooien af te stemmen
op de vorm van de weg en de aanwezigheid van obstakels op de weg.

Voor studenten die geinteresseerd zijn in neurale netwerken en met name de integratie van
multimodale informatiestromen of beeldbewerking is er de mogelijkheid in de vorm van een
bedrijfsstage of externe afstudeeropdracht te werken aan verschillende onderdelen van
nieuwe strooiinstallaties. De stage of afstudeeropdracht is onderdeel van activiteiten die
verricht worden in het kader van het Neuro-Fuzzy Centrum. Daardoor wordt een heel
redelijke stagevergoeding geboden.

Geintereseerden kunnen voor inlichtingen terecht bij Drossaers (INF 2031, tel. 4893745,
mdrssrs@cs.utwente.nl), Nijholt (INF 2055, tel. 4893686, anijholt@cs.utwente.nl) of Mannes
Poel (INF 2102, tel. 4893920, poel@cs.utwente.nl).

SETI-Stage of Externe Afstudeeropdracht op het gebied van
Neurale Netwerken

Remeha B.V. (Apeldoorn) is een producent van centrale verwarmingsinstallaties voor grote
gebouwen. Via een telefoonverbinding kan op deze installaties worden ingelogd om het
functioneren van de installatie te meten en te besturen. Op basis van (het verloop van) deze
gegevens en te modelleren ervaringskennis wil men zich door een neuraal netwerk laten
adviseren over het al dan niet laten uitvoeren van een onderhoudsbeurt. Hierbij moet het
functionaliteitsverlies tegen de kosten en de overlast van onderhoud worden afgewogen.
Voor studenten die geinteresseerd zijn in neurale netwerken en met name optimalisatie is er
de mogelijkheid in de vorm van een bedrijfsstage of externe afstudeeropdracht te werken
aan een onderhoudsstatus-monitor. De stage of afstudeeropdracht is onderdeel van
activiteiten die verricht worden in het kader van het Neuro-Fuzzy Centrum. Daardoor wordt
een heel redelijke stagevergoeding geboden.

Geintereseerden kunnen voor inlichtingen terecht bij Marc Drossaers (INF 2031, tel.
4893745, mdrssrs@cs.utwente.nl), Anton Nijholt (INF 2055, tel. 4893686,
anijholt@cs.utwente.nl) of Mannes Poel (INF 2102, tel. 4893920, mpoel@cs.utwente.nl).

Allerhande
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WieWatWaar
Er studeren veel studenten af binnen ParleVink. Jan Schaake en Hugo ter Doest zijn AiO bij
Parlevink geworden, Marc Lankhorst in Groningen, Willem-Olaf Huijsen in Utrecht, Aarnoud
Hoekstra in Delft, Henk Harkema in Los Angeles, Mark Moll bij Carnegie Mellon, Pittsburgh
en Margriet Verlinden in Tilburg. Dennis Bijwaard werkt bij het NLR in Amsterdam. Femke
Heemels is de SDU gaan versterken en Leonard Thierry is bij BSO, Utrecht gaan werken.
Gerald Kruizenga is een eigen bedrijfje begonnen. H.-E. van Elburg werkt inmiddels bij
Ericson R&D, Rijen. Danny Kersten is in dienst getreden bij IPO, prioriteitsprogramma Taal
en Spraak en Rudie Ekkelenkamp werkt bij TNO in Delft (Documentaire Informatietechno-
logie). Frank Wiersma heeft een aanstelling bij KPN Research in Groningen gekregen.
Sandor Spruit vervolmaakt bij OTS (Universiteit Utrecht) zijn afstudeerwerk. Anne Veling
gaat door bij MediaLab, Schellinkhout (onderdeel van Origin). Rene Steetskamp is na een
kort verblijf in Nijmegen ingelijfd door HSA in Hengelo. Ook Theo van der Geest werkt daar.
Rene Bos is bij CMG in dienst getreden. Martijn Dashorst en Machiel van der Bijl zijn naar
Utopics gegaan en Renald Buter naar CWTS in Leiden. Boris van Schooten doet inmiddels
werk voor het NFC. Djoerd Hiemstra en Thijs Westerveld werken binnen Parlevink.
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Parlevink Stages en D-Opdrachten
Wat betreft stages zijn er de volgende mogelijkheden:

Alfa-informatica (Groningen) Bolesian (Helmond)
CAP Gemini/Lingware (Utrecht) Carnegie Mellon University
Digital Equipment (Nieuwegein) NeuroFuzzy Centre, Twente
Getronics (Amsterdam) Coopers & Lybrand
Human Inference (Arnhem) KPN Research (Groningen)
KPN Research (Leidschendam) Lernout&Hauspie (België)
Max Planck Instituut (Nijm.) MediaLab, Schellinkhout
NICI (Nijmegen) Océ (Venlo)
Philips (Aken) Rank Xerox, Grenoble
SMR (Amsterdam) VDA, Hilversum
TNO/Technische Informatica (Delft) University of Texas (Austin)

Dit is geen volledige lijst. Taal- en beeldverwerking en neurale netwerken
(soms in combinatie) zijn vaak voorkomende onderwerpen. Er zijn (vrijwel)
immer stages en D-opdrachten mogelijk bij het Nijmeegse Max Planck
Instituut, bij Océ-Venlo en bij Sentient Machine Research (Amsterdam). Bij
TNO (Delft) liggen taken op het terrein van documentaire informatie-
technologie en information retrieval. Bij CAP Gemini Lingware krijg je meestal
te maken met vertaalsoftware. Philips Aken vraagt informaticastudenten met
belangstelling voor spraak. Er zijn ook stageplaatsen op het gebied van taal
en spraak bij KPN Research te Leidschendam en op het gebied van neurale
netwerken te Groningen. Voor interne D-opdrachten wordt vaak gekeken naar
Parlevinkwerk op het gebied van een via natuurlijke taal toegankelijk theater
informatie- & reserveringssysteem (SCHISMA), naar toegankelijkheid van
Internet en binnen het 21-project naar multimedia information retrieval.

Op dit moment wordt door de volgende studenten afstudeerwerk verricht:

Petra Hoekstra Layout Grammatica’s
Danny Lie Interactieve Samenvattingen
Miklos Donders NN Onderhoudsmonitor
M. de Louwere Spraak
Jurgen ter Stroet NN Zuivelvraagvoorspeller
Sjoerd Ennema Robotspecificatie
Maurits Acket Dialogen & Wittgenstein
J. Feenstra Ongedefinieerheid
M. van den Berk Virtuele mensen
E. Barten Audio Retrieval

Informatie over stages en D-opdrachten:
Anton Nijholt, kamer 2055, INF Gebouw of
Mannes Poel. Je kunt ook bij anderen
binnenstappen: Franciska de Jong, Gerrit van
der Hoeven, Rieks op den Akker, Peter
Asveld, Jan Schaake, Marc Drossaers, Betsy
van Dijk, Jan Kuper, Job Zwiers.
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RECENTE PUBLICATIES (1997)

N. Sikkel. Parsing Schemata. A Framework
for Specification and Analysis of Parsing
Algorithms. XVI, 398 pp. (Texts in

Theoretical Computer Science. An EATCS Series) Hardcover; ISBN 3-540-61650-0,
Springer-Verlag, Berlin, 1997.

A. Nijholt. Foreword. In: N. Sikkel. Parsing Schemata. EATCS Monograph Series, Springer-
Verlag, Berlin, v-ix, 1997.

N. Sikkel & A. Nijholt. Parsing of context-free languages. Chapter 17 in Handbook of Formal
Languages., Part II. A. Salomaa & G. Rozenberg
(eds.), Springer-Verlag, 61-100, 1997.

A. Nijholt and T. Andernach. The Robust Analysis
of User Utterances in a Mixed-initiative Dialogue
System. Fifth International Symposium on Social
Communication, Santiago de Cuba, 1997, p.31.

Dj. Hiemstra. Deriving a bilingual lexicon for cross
language information retrieval. GRONICS ’97:
Proceedings of the fourth Groningen International
Information Technology Conference for Students,
M. Heemskerk & M. Diepenhorst (eds.), 21-26.
ISBN 90-367-0729-3.

A. Nijholt. Dichter bij oneindig. In: Oneindig.
Jaarboek 1997, Wiskundige Studievereniging
“Christiaan Huijgens”, Technische Universiteit
Delft, 94-96.

T. Andernach, M. Poel and E. Salomons. Finding
Classes of Dialogue Utterances with Kohonen
Networks. In: Proceedings NLP workshop of the
European Conference on Machine Learning
(ECML), Prague, April 1997.

D. Hiemstra, F. de Jong & W. Kraaij. A domain
specific lexicon acquisition tool for cross-language
information retrieval. Proceedings RIAO’97
Conference: Computer-Assisted Searching on the
Internet, June 1997, Montreal, Canada.

P.R.J. Asveld: Controlled fuzzy parallel rewriting.
In: Gh. Paun & A. Salomaa (eds.): New Trends in
Formal Languages -- Control, Cooperation, and
Combinatorics''. Lecture Notes in Computer
Science 1218 (1997), Springer, Berlin, etc. [invited
paper], 49-70.

R. Leenes & J. Schaake. OLE2000: A study in
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21 Media Information Transaction and Dissemination is een Europees project waarbinnen
Parlevink participeert. Het project wordt vanuit Parlevink
gecoordineerd door Franciska de Jong. Bij haar zijn ook nadere
inlichtingen te krijgen over D-opdrachten binnen dit project.

Parlevink participeert in een MEWO-project van de Universiteit
Twente. MEWO staat voor Maatschappelijke Effecten van
Wetenschappelijk Onderzoek. Het thema van het project is ‘De
Digitale Stad’. Gekeken wordt naar maatschappelijke aspecten en
effecten van zoiets als een DS en hoe onderzoekers op het gebied van
telematica- en informatietechnologie op een systematische wijze weet
kunnen krijgen van die aspecten en effecten en die vervolgens mee
kunnen nemen in hun onderzoek. Voor D-opdrachten: Jan Schaake.

Het Neuro-Fuzzy Centre is een regionaal project waarin Parlevink
participeert. Binnen dit project worden kleine opdrachten uitgevoerd
op het gebied van neuro-fuzzy technologie voor het MKB in de regio
Twente-Münster. Voor D-opdrachten/stages: M. Poel of M. Drossaers.

Pop-Eye is ook een Europees Parlevinkproject. Het houdt zich bezig
met onderwerpen als het indexen van ondertitels van film- en video-
materiaal om retrieval te plegen. D-opdracht of stage bij TROS?

Met financiering van Binnenlandse Zaken wordt vanuit Parlevink
gekeken naar het via taal en spraak meer toegankelijk maken van
overheidsinformatie: TeleLoket. Een typisch Parlevinkproject met tal
van invalshoeken zo mag blijken uit de deelnemers: INF (Parlevink),
BSK, Gemeente Enschede, Binnenlandse Zaken en een aantal
bedrijven. D-opdrachten?: Jan Schaake of Anton Nijholt.

SCHISMA is een regulier Parlevinkproject dat zich toespitst op het
gebruik van spraak- en taaltechnologie (en natuurlijk software
engineering, etc.) voor een schouwburg-informatie & -
reserveringssysteem. Invalshoeken: taal, spraak, specificatie, evaluatie,
ergonomie, virtual reality, animatie, etc. zijn onderwerpen die
bijvoorbeeld in afstudeeropdrachten aan bod kunnen komen.

Virtueel Muziek Centrum (VMC) is een intern project waarbij we het
Enschedese Muziekcentrum met behulp van VRML modelleren. Niet
alleen het gebouw en de omgeving, maar ook een informatrice, de
voorstellingen en de artisten.

D-opdrachten?: Kom eens langs!


