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Spraaktechnologie 1n multimodale omgevingen
Inleiding
Spraaktechnologie werd overal ontvangen en besproken als een allesveranderende en
veelbelovende technologie met een uiteenlopend gamma van mogelijkheden voor de
toekomst. Toch zijn spraaktechnologie en zijn verschillende toepassingen nog niet
doorgesijpeld tot de breedste lagen van de markt.
Een aantal factoren die we hier zullen opsommen, liggen mede aan de oorzaak van dit
fenomeen.
We zijn ons er van bewust dater waarschijnlijk nog andere minder duidelijke oorzaken aan
de basis liggen van deze nog beperkte commercialisatie van spraaktechnologie. Een meer
menselijke reden zoals het nog niet klaar zijn van het grote publiek voor deze nieuwe
technologie, kan bijvoorbeeld ook een rol spelen. We zullen ons echter beperken tot de
situaties waarbij spraak als enige modaliteit faalt, en die vooropstellen als oorzaken van de
minieme rol van spraaktechnologie in het dagelijks leven. Daarbij concluderen we dat spraak
vaak meer effectief is wanneer het gecombineerd is met een of meer andere modaliteiten,
zoals gebaren en aanwijzen. In dat geval spreekt men van multimodaliteit (Buxton B.,
1995a).

Volgens Caelen zijn interacties multimodaal wanneer ze voldoen aan twee voorwaarden. Ten
eerste moet de interactie gebaseerd zijn op verschillende menselijke, zintuiglijke
modaliteiten, zoals het zicht, spraak (gesproken en gehoord) en gebaren (beweging,
aanduiden, tekenen, ... ) op een simultane en cooperatieve manier. Dit laatste is belangrijk
omdat het erop wijst dat men de verschillende modaliteiten ofwel tegelijk ofwel apart kan
gebruiken. De tweede voorwaarde is dat de machine, de informatie die door verschillende
input- en outputmodaliteiten wordt geleverd, moet begrijpen en interpreteren (Caelen J.,
1994)

In de vervaardiging van spraaktechnologie wordt er bij de meeste toepassingen naar gestreefd
om de mens-computer interactie zoveel mogelijk te laten lijken op de mensclijke face to face
conversatie. Deze voor ons triviale menselijke conversaties zijn in werkelijkheid een complex
geheel van verbale en non-verbale uitingen. Dat wil zeggen dat de menselijke dialoog
enerzijds op spraak en anderzijds ook op een groot deel van gebaren,
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gezichtsuitdrukkingen, ... gebaseerd is.
In de spraaktechnologie komen de natuurlijke taal herkennings- en generatiesystemen het
meest in de buurt van de menselijke dialoog. De face to face conversatie wordt met
spraaktechnologie best gesimuleerd door het gebruik van spraak als input en output, wat men
ook conversationele interfaces noemt.

1. Voordelen van spraak interfaces
Spraak heeft een aantal unieke karakteristieken in vergelijking met traditionele modaliteiten
(Buxton B., 1995a).
Hct gebruiken van de stem als input en het verkrijgen van spraak als output is voor de mens
het meest natuurlijke om mee te wcrken.
Een ander voordeel is dat spraak van op een afstand gebruikt kan worden, wat efficient is
voor situaties waarin de handen niet vrij zijn of de ogen afgewend zijn vb.:
bij bepaalde beroepssituaties (cfr. mecanicien, chirurg).
Ook voor mensen met een lichamelijke handicap kan spraak als modalitcit vaak efficienter
zijn dan andere modaliteiten zoals vb. directe manipulatie.
Een spraak interface leent zich goed voor toepassingen met een minieme omvang. Spraak als
modaliteit kan ingebouwd worden in steeds kleinere toepassingen, in vergelijking met andere
modaliteiten die meer plaats consumcrend zijn. De speech interface past aldus in de moderne
trend tot miniaturisatie van systemen (Krahmer E., 2000). Daarnaast is het een modaliteit
die nuttig is bij systemen waarbij mobiliteit vereist is (Schneiderman B., 1998) en in moeilijk
te verduren, harde situaties (onder water, op het strijdveld, ... ) (Voorbccld: Moore R.,
Dowding J., Bratt H., Gawron JM & Cheyer A. (1997) CommandTalk: A Spoken-Language

I11te1face for Battlefield Simulations. Fifth Conference on Applied Natural Language
Processing, Washington, D.C., April 1997)
of in ruimtes met een zeer kleine bewegingsvrijheid (cockpit van een vliegtuig) waarin het
gcbruik van een keyboard uitgesloten is (Schneiderman B., 1998).
Het gebruik van enkel spraak als interface is zeer nuttig als het gebruikt wordt in telephony

applications. Door middel van spraak kunnen verschillende services vcrleend worden over
de telefoon zoals bijvoorbeeld bankieren of informatie vragen.
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2. Nadelen van spraak interfaces
2.1 effectiviteit
Toch is het idealistisch om te verkondigen dat het gebruik van spraak als input en output van
systemen altijd foutloos verloopt en begrijpelijk is achteraf.
In talloze andere gevallen is spraak als enige modaliteit niet optimaal of wenselijk.
W anneer mensen met verschillende spreekstijlen of varierende accenten het
spraaksysteem hanteren kunnen er herkenningsfouten optreden bij het systeem. Voor
een aantal toepassingen is het gebruik van het systeem door meerdere personen noodzakelijk,
vb.: bij openbare telefoonsystemen of openbare informatiesystemen. Daarnaast is het
moeilijk voor het systeem om de spraak van de gebruiker te onderscheiden als hij zich
bevindt in lawaaierige situaties of situaties waarbij men af en toe gestoord wordt door geluid
afkomstig van de buitenwereld.
Menselijke spreektaal is zeer variabel. Hoewel we ons daar meestal niet van bewust zijn, is

ons taalgebruik tijdens interactie met andere personen vaak gefragmenteerd. Af en toe
herhalen we hetzelfde woo rd of corrigeren we onszelf. Daarnaast veranderen we ook snel van
onderwerp of gaan we plots dieper in op iets wat net werd gezegd,... Bij probleemoplossende
systemen, biedt het systeem een antwoorden op de vragen die de gebruiker stelt. Een
voorbeeld van dergelijk systeem is Shoptalk ( Cohen, 1992). Tijdens de probleemoplossing,
doen de antwoorden op de vragen vaak nieuwe vragen oprijzen, dit noemt men: follow-up
questions.

Een van de karakteristieken van follow-up questions zijn anaforen. Met anaforen bedoelt
men het refereren van een woord of zin naar een antler woord in een andere zin, of naar een
gehele andere zin. Het begrip anafoor is een zeer complex concept, dat een aanleiding is
geweest tot onderzoeken in verband met spraakherkenning. De interpretatie van anaforen is
contextafhankelijk, (Krahmer E., Piwek P., 2000) aangezien het een verwijzing is naar iets
anders. Het gevolg hiervan is dat het gebruik van anaforen is dan ook een moeilijkheid voor
het spraakverwerkingssysteem, en vereist speciale technieken om tot juiste spraakherkenning
te komen.
Wanneer we dus spontaan spreken als input voor computers, is het niet evident voor het
systeem om deze natuurlijke taal te verwerken. Deze besproken nadelen kunnen leiden tot
automatic speech recognition errors (ASR errors).
Een volgend nadeel kan zich voordoen bij spraak in de output fase. De verstaanbaarheid
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van de gesynthetiseerde spraak is niet steeds optimaal. Hieraan kunnen verscbillende
redenen ten grondslag liggen, die meestal onder te brengen zijn in een van de volgende
categorieen. Ten eerste kan er in bet systeem een verkeerde toekenning van accenten en
grenzen voorkomen. Dit komt erop neer dat een systeem, anders dan de mens met zijn
volwaardige taalbasis, niet weet waar de accenten en grenzen liggen bij taaluitingen.
Als tweede reden kan voorkomen dat bet systeem wel weet waar de accenten of grenzen bij
die bepaalde taaluiting moet liggen, maar dat bij bet verkeerd realiseert. Dit kan bijvoorbeeld
door verkeerde keuze van toonboogte, ...
Ten derde is er de segmentele kwaliteit. Daarmee bedoelen we de verscbillende manieren
waarop de taal door bet systeem tot stand kan komen. Hierbij is bet de bedoeling dat de
geuite klanken natuurlijk overkomen, wat afhankelijk is van de gebruikte metbode.

Al de tot nu toe bebandelde nadelen bebben betrekking op de effectiviteit van spraak als
modaliteit.

2.2 efficientie
Spraak als enige modaliteit is voor sommige toepassingen minder efficient dan andere
modaliteiten. Belangrijk is dat spraak bier wenselijk is maar niet voldoende. Dat wil zeggen
dat spraak in deze situaties aanwezig is maar dat er voor bet goed functioneren van de
toepassing best ook andere modaliteiten aanwezig zijn. Hier bespreken we dus niet zozeer de
nadelen van spraak als dusdanig maar de nadelen van spraak als bet gebruikt wordt als enige
modaliteit.

•

Dit kan bijvoorbeeld bet geval zijn bij systemen die door verscbillende gebruikers worden
gebruikt. Zoals we al eerder vermeldden kan men in dit geval soms te kampen bebben
met problemen door de verscbillende spreekstijlen en accenten van de gebruikers. Maar
daarenboven kan bet zijn dat de uiteenlopende gebruikers verschillende preferenties of

mogelijkheden bebben qua modaliteiten. Mensen met geboorproblemen verkiezen uit
noodzaak liever een scberm met tekst dan enkel spraakoutput. Personen met
spraakproblemen kiezen niet voor spraak als input maar voor een andere modaliteit. In
dergelijke situaties zou men dus snel en eenvoudig moeten kunnen overscbakelen van bet
ene navigatiemecbanisme naar bet andere, in plaats van enkel spraak als modaliteit te
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gebruiken.
•

Spraak als input is niet altijd het efficientste middel om uit te drukken wat je bedoelt. In
het bijzonder om concepten van plaats uit te drukken is spraak veel omslachtiger dan
andere modaliteiten. Wanneer je bijvoorbeeld een plaats aanwijst op een kaart komt hct
veel natuurlijker over dan wanneer je zou vertellen door middel van coordinatcn en
referentiepunten waar die plaats zich nu precies bevindt. (Buxton B., 1995a, l 995b)

•

Vreemde woorden kunnen veel makkelijker geschreven worden dan gesproken
bijvoorbeeld bij dicteersystemen.

•

Zoals we reeds aanhaalden is spraak het beste middel om de dialoog tussen mens en
computer zoveel mogelijk te laten lijken op de dialoog tussen mensen face to face. Bij
dialoogsystemen is spraak zeer belangrijk maar dit wel in combinatie van directe
manipulatie met de hand. Als men enkel spraak gebruikt als input kan men namelijk niet
gebruik maken van deictic gestures. Daarmee bedoelen we wanneer tijdens de menscomputer interactie de woorden: dit, dat, daar, ... worden gezegd, dat die enkel kunnen
begrepen worden in combinatie met gebaren, aanwijzingen. Zonder het gebaar zouden
deze woorden moeten vervangen door veel langere, meer complexe verbale uitingen. Op
die manier is dit een nadeel van het gebruiken van spraak alleen als input. Natuurlijke
taal interactie is toepasselijk voor beschrijvende technieken terwijl interactie door middel
van gebaren ideaal is voor directe manipulatie van objecten. De sterkte van de cne
modaliteit komt overeen met de zwakte van de andere modaliteit (Billinghurst M, 1998)

•

Wanneer spraak als enige modaliteit gebruikt wordt is er geen mogelijkheid tot

overschakeling naar andere modaliteiten. Dit is nadelig omdat mensen geneigd zijn over
te schakelen naar andere modaliteiten als er een herkenningsfout is voorgekomen, om
geen fouten meer te verkrijgen. Daarnaast komt nog dat gebruikers de inputmodaliteit
zullen verkiezen die zij in die situatie het minst foutresulterend achten (Oviatt S., 1999).
Deze nadelen hadden vooral te maken met de efficientie van spraak als modaliteit.

2.3 Andere
Spraak- en taalsystemen zijn meestal gebaseerd op instructies, training, en oefening van de
gebruiker met het systeem om te leren spreken in verhouding met de
verwerkingscapabiliteiten van het systeem. De tijd en moeite die men aan deze training moet
besteden kan als een nadeel beschouwd worden.
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Vaak kan het voorkomen dat men verschillende pogingen moet ondernemen om een vraag of
commando aan het systeem voor te stellen, dat het systeem correct kan interpreteren. Dit
heeft als gevolg dat spraakherkenningssystemen kunnen leiden tot frustratie en

teleurstelling bij de gebruiker (Cohen P., 1992)

3. Spraak in combinatie met andere modaliteiten
Na het opsommen van de nadelen gaan we niet over tot het afwijzen van spraak als modaliteit
in zijn geheel, maar wel tot het afwijzen van spraak als enige modaliteit bij alle systemcn. We
maken de overstap naar multimodaliteit. Hierbij warden de voordelen van spraak als
modaliteit behouden en warden de nadelen ervan gereduceerd.

3.1 Multimodaliteit: qeschiedenis
3.1.1 Kenmerken

Volgcns Oviatt zijn er enerzijds gebruikergerichte en anderzijds systeemgerichte redenen
waarom multimodale systemen het verbeteren van herkenningsfouten vergemakkelijken.
Deze rcdenen, die hierna opgesomd warden, vormen tevens een opsomming van kenmerken
in verband met multimodaliteit.
Een eerste gebruikergerichte reden is dat gebruikers van een multimodale interface de

inputmodaliteit zullen kiezen die zij zelf het meest geschikt vinden voor die lexicale
inhoud. Zij kiezen dus de modaliteit die volgens hen tot het minst fouten zal leiden. Dit leidt
sowicso tot minder fouten dan wanneer zij verplicht warden met een modaliteit te werken.

De taal die de gebruikers spreken wordt eenvoudiger als men meerdere modaliteiten kan
gebruiken om zich uit te drukken. Dit is een twcedc reden die leidt tot een reductie van de
herkenningsfouten bij multimodaliteit.
Uit ondcrzoek is gebleken dat gebruikers de neiging hebben om over te schakelen op een
andcrc modaliteit wanneer nadat er bij het gebruik van de vorige modaliteit fouten zijn
opgetreden in het systeem. Dit kan beschouwd warden als een derde reden. Als vierde reden
kan aangehaald warden dat de gebruikers minder frustratie ervaren wanneer ze met een
multimodaal systeem werken (Oviatt S. et al., 1999).
De laatstc reden is eerder systeemgericht. Volgens Oviatt is er bij een multimodaal systeem
sprake van mutual disambiguation. Dit wil zeggen: dat er een opheffing kan gebeuren van
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de onzekerheid van woordherkenning, voortkomend uit de modaliteiten apart, binnen het
multimodale systeem. Dit leidt tot een stabieler en sterker systeem. Mutual disambiguation is
een typisch kenmerk van multimodaliteit.

3.1.2 Onderzoek
Multimodaliteit van in- en output bij mens-systeem interactie, is een redelijk jong begrip. We
trachten hier bondig een overzicht te geven van de eerste onderzoeken die zich op dit terrein
bevinden.

•

Multimodaliteit bij input

Het pioniersonderzoek wat betreft multimodaliteit werd gedaan door Bolt in 1980 met het Put

That There systeem (Bolt R., 1980). Hij legde voor anderen de weg open voor het
onderzoek naar multimodale systemen.
Bolts systeem maakte het mogelijk dat gebruikers konden interageren met grafische objecten
op een landkaart op een groat scherm, door middel van spraak, gecombineerd met het

aanduiden met de hand. Een aantal taken werden uitgevoerd door de proefpersonen waarbij
de vergelijking werd gemaakt tussen enkel spraak als modaliteit (unimodaal) en spraak
gecombinccrd met aanduiden (multimodaliteit). Door middel van een rudimentaire set van
commando's wordt de verscheidenheid en eenvoud aangetoond van het behandelen van een
grafische ruimte via de stem en gebaren. De complexiteit van de commando's bij een
unimodale aanpak, kan vereenvoudigd warden door een multimodale aanpak. We
verduidelijken dit aan de hand van een voorbeeld uit het onderzoek. Het spraakcommando:
'Plaats de blauwe driehoek rechts van het groene vierkant' kan vereenvoudigd warden door de
combinatie van het spraakcommando: 'Plaats dit daar' met het aanduiden van dit en daar door
de handen. Men kan hierbij opmerken dat de gebruiker niet eens hoeft te weten 'wat' het het
object is of hoe het genoemd moet worden. Hij moet enkel weten 'waar' het is.
Het spraakcommando is veel minder complex wat de kans op spraakherkenningsfouten
vermindert.
Het aanpassen van een grafische ruimte (hier: landkaart) gebeurt bij Bolt door middel van een
basisset van commando's met de stem en gebaren. Dit onderzoek kan echter als een
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voorbeeld beschouwd worden, voor andere toepassingen in het dagelijks leven. Dit zijn
bijvoorbeeld: verplaatsen van schepen op een kaart van een haven, ... en andere plannen voor
het plaatsen van faciliteiten.
We moeten hierbij vermelden dat het commando: 'Plaats dit daar' wel kan zorgen voor
moeilijkheden. In deze zin zitten namelijk twee woorden die refereren naar twee
verschillende, opcenvolgende gebaren. Het tijdsverschil tussen de gebaren kan een
moeilijkheid voor de computer vormen. Hoe meer verwijzingen er in de spraak aanwezig
zijn, naar 1 of meer gebaren hoe moeilijker het wordt voor het systeem om te interpreteren.
Want er zou evengoed kunnen gezegd worden: 'Plaats dit en dit daar'. Hier ontwikkelt zich
de moeilijkheid dat het systeem onderscheid moeten kunnen maken, welk gebaar met welk
woord past.

CUBRICON (Neal J., Thielman C., Dobes Z., Haller S., Shapiro S., 1991) is een
onderzoeksproject dat als doel heeft: hct simultaan combineren van de natuurlijke taal

(gesproken of getypt) met gebaren voor de input van de gebruiker en ook de output van
het systeem. Dezc gebaren kunnen 'deictic' of 'graphic' zijn. Met 'deictic gestures' wordt
bedoeld: wanneer in een taalcommando een referent wordt gebruikt naar een object, en
tergelijkertijd het object wordt aangeduid op het scherm via een gebaar. Een voorbeeld van
'grafic gestures' is: tekenen op het scherm simultaan met taalcommando's, en andere
uitdrukkingsmiddelen die tijdens de face to face dialoog worden gebruikt om de natuurlijke
taal aan te vullen.
Het CUBRICON systeem heeft de bcdoeling spraak input, spraak output, natuurlijke taal in
tekst, geografische kaarten, tabellen, grafieken, en aanwijzcnde gebaren te integreren tijdens
mens- computer interactie.
Het onderzoeksdoel is om de gebruiker en het systeem te voorzien van verschillende
modaliteiten van expressie, die kunnen gecombineerd worden en gebruikt worden op een
efficiente manier, tijdens het presenteren of het opvragen van informatie. Een voordeel aan
het CUBRICON-systeem is dat ook hier de natuurlijke taal referenties naar entiteiten kan
bevatten en dat simultaan naar deze entiteiten kan verwezen worden via gebarcn. Belangrijk
is dat als input het keyboard of spraak kan gebruikt worden, of beiden tegelijk. Dit kan nog
gecombineerd worden met gebaren, en dit tijdens de input en de output. De combinatie van
natuurlijke taal en grafische bewegingen/gebaren wordt door de mensen vaak gebruikt bij het
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werken aan grafische displays. Via deze modaliteiten spelen de gebruikers met objecten die
zichtbaar kunnen gepresenteerd worden op een display.

Deze twee pioniersonderzoeken zijn belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van
multimodaliteit. Maar het nadeel bij beide multimodale interfaces is dat zij gebaren reduceren
tot het aanduiden met een cursor op een scherm, dus in twee dimensies.
Maar mensen gebruiken hun handen ook om driedimensionale relaties uit te drukken. Een
hand kan de rol van object overnemen. Dit nemen Koons, Sparrell en Thorisson op in hun
onderzoek.

Koons, Sparrell and Thorisson (Koons B., Sparrell C., K. Thorisson, 1993) deden relevant
onderzoek naar de integratie van spraak, gebaren, en oogbewegingen als

inputmodaliteiten bij mens-computerinteractie. Zij focussen zich vooral op het integreren
van informatie komend van deze inputmodaliteiten. Hierbij bouwden ze twee prototypen. Het
eerste prototype laat de gebruiker interageren met een simpele tweedimensionale kaart door
middel van een vrije mix van spraak, en oogbewegingen. Hij kan informatie vragen of
commando's geven om de inhoud van kaart aan te passen. De output van het systeem verloopt
via gesynthetiseerde spraak en manipulatie van het schermoppervlak. Het tweede prototype
breidt de deictic gestures uit tot iconische en pantomimische gebaren, en de
tweedimensionale kaart wordt vervangen door een driedimensionale blokkenwereld.
Iconischc gebaren verhullen meestal informatie over de grootte, vorm of orientatie van het
object van de disccussic. Pantomimische gebaren zijn gebaren die worden gebruikt bij het
aanduiden van een beweging van een onzichtbaar gebruiksvoorwerp of object in de hand van
de spreker (Buxton B., 1995a).
Verschillende bewegingen en posities van handgebaren werden bijeengezocht. Dit was
bijvoorbeeld de houding van de hand (recht, gesloten, ... ), de toestand (bewegend, gestopt, ... )
en zijn orientatie (naar boven gericht, naar beneden gericht, naar links, ... ).
Waarop men een classificatie maakte van de verschillende gebaren die gehanteerd werden.
Zo werden ook de verschillende oogbewegingen geclasseerd in verschillende categorieen.
Het systeem werkte goed voor deze categorieen van gebaren en van oogbewegingen. Als
gevolg daarvan trachten de auteurs in hun volgende experimenten het systeem uit te breiden
voor meerdere categorieen.
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Multimodaliteit bij output

Om niet de indruk te wekken dat multimodaliteit hoofdzakelijk bij inputmodaliteiten
voorkomt, halen we enkele onderzoeken aan waarbij de nadruk ligt op multimodaliteit in de
outputfase.

Gargan, Sullivan en Tyler: (Gargan R., Sullivan J., Tyler S., 1988) hebben een systeem
ontworpen dat selecteert uit verschillende modaliteiten voor de presentatie van informatie
aan de eindgebruiker. De multimodale 'response planner' selecteert een of meer modaliteiten
om de output te presenteren. Daama bepaalt hij een of meer technieken om de informatie te
presenteren binnen de vooraf geselecteerde modaliteit(en). Hierin kunnen we twee fasen
onderscheiden : de 'modality selection fase' en de 'technique selection phase'. Tijdens de
eerste fase analyseert de response planner de informatie die zal gepresenteerd warden. Daar
gaan drie stappen mee gepaard, die we vervolgens een na een toelichten.

•

Modality selection phase
1. Expressiviteit
Deze stap betekent dat de response planner nagaat welke modaliteiten in staat zijn om
de betrokken informatie weer te geven.
2. Effectiviteit
De response planner bepaalt welke informatie gepresenteerd moet warden in meer
dan een modaliteit, om het best verstaanbaar te zijn.
3. Adaptatie
In deze fase tracht de response planner na te gaan wat de voorkeur is van de
individuele eindgebruiker, en tot wat hij in staat is. Daarbij kijkt hij mede naar de
context en omgeving van de eindgebruiker. Met deze factoren houdt hij rekening bij
het kiezen van de outputmodaliteit voor de presentatie van de informatie.

Nadat de informatie toegewezen is aan de individuele modaliteiten, is de volgende taak: het
bepalen welke techniek de informatie het best kan uitdrukken binnen elke particuliere
modaliteit. Dit gebeurt in de 'technique selection phase' die ook uit drie stappen bestaat.

•

Technique selection phase
1. Expressiviteit
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Tijdens deze fase bepaalt de response planner welke techniek beschikbaar binnen een
modaliteit, in staat is om de informatie weer te geven.
2. Effectiviteit
Vervolgens maakt het een keuze voor een of mcerdere technieken die enkel ofwel in
combinatie, de informatie zo klaar en begrijpelijk mogelijk weergeven.
3. Adaptatie
De response planner heeft toegang tot informatie over de gebruiker, door middel van
modellen. Deze modellen bevatten uiteenlopende informatie over de individuele
gebruiker, die relevant kunnen zijn bij het bepalen hoe de informatie zal worden
weergegeven.
De auteurs kwamen tot de conclusie dat de response planner erin slaagde effectief en
dynamisch de informatie te presenteren. Een voordeel van dit systeem is: het systeem houdt
rekcning met de voorkeuren en karakteristieken van de gebruiker.

In het dagelijks !even zijn er vandaag al voorbeelden te vinden van multimodaliteit in de
outputfase van mens-systeem interactie. De alombekende virtuele nieuwslezeres Ananova
werd onlangs gecreerd door Ananova Limited in Groot-Brittanie.
Ananova is het menselijk gezicht, waarachtcr zich de real-time informatiesystemen bevinden.
Zij levert real-time nieuws en informatie.
Het sprekend gezicht dat zich op

he~

scherm bevindt, combineert spraak en

gezichtsbewegingen als output. Ananova kan op elk moment voor nieuws en informatie
geraadpleegd worden op haar website ( http://www.ananova.com ). De 28-jarige ,,vrouw" zal
binnenkort niet alleen op tv te zien zijn, maar ook op handcomputers en polshorloges met een
televisieschermpje. Met een W AP gsm kan je Ananova het nieuws laten lezen, speciaal
aangepast aan het kleinere schermpje ( http://wap.ananova.com)
Ze is reeds een groot succes in het Verenigd Koninkrijk, en in andere landen ontstonden
reeds verschillende virtuele nieuwslezeressen.
(http://www.ananova.com/about/about ananova.html)
Ook in anderc sectoren kan gelijksoortige technologie van pas komen. Een paar grote
modellenbureaus werken al enige tijd aan het perfecte virtuele fotomodel. Zo'n
computeranimatie heeft het voordeel dat ze altijd beschikbaar is, ze kan op verschillende
plaatsen tegelijk defileren en is niet onderhevig aan grillen.(De Standaard 08/02/2000 )
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Verschillende modaliteiten

Multimodaliteit kan zeer vele verscheidene input of outputmodaliteiten betreffen. We geven
hier een opsomming van de belangrijkste modaliteiten en hun voor- en nadelen. De
modaliteiten die het meest in aanmerking komen voor gebruik in multimodaal systeem,
worden uitgebreider behandeld dan andere modaliteiten.

3.2.1 Tekstingevingsmodaliteiten
Het toetsenbord is een van de meest alledaagse en meest verspreide inputmodaliteiten. De
grootte en de vorm van het toetsenbord is van invloed op de gebruiksvriendelijkheid. Er zijn
veel verschillen in de layout van een toetsenbord. Deze verschillen zullen hicr niet worden
behandeld. Opsommingen hiervan zijn te vinden in Schneiderman B. ( 1998) : Designing the
user interface p. 308, en in Dix A., Finlay J., Abowd G., en Beale R. (1993) : Human
Computer interaction p. 52. Voor tekstingeving kunnen vervolgens ook

handschriftherkenning en spraakherkenning gehanteerd worden.
Met de hand schrijven is voor ons een natuurlijke manier van tekstinput, en dus zeer
gebruiksvriendelijk. Toch zijn er vele nadelen verbonden aan het aanwenden van
handschriftherkenning voor tekstinput bij mens-computer interactie. De huidige technologie
is nog niet in staat om handschriften en letters correct te herkennen. We kunnen dit
ondermeer wijten aan de veel verschillende handschriften die individuen hebben, en aan de
verschillen in de vorm van een letter, afhankelijk van het woord waarin hij zich bevindt.
Voor spraakherkenning als inputmodaliteit verwijzen we naar het eerste gedeelte van de
paper, waar we de voor- en de nadelen van spraakinterfaces reeds behandelden.

3.2.2

Aanwijzingsmiddelen

Bij de modaliteiten die in staat zijn om aan te wijzen maken we onderscheid tussen
modaliteiten met directe controle en modaliteiten met een indirecte controle.
We starten onze uiteenzetting met de modaliteiten waarbij men directe controle over het
scherm geniet.
Het gebruik van een (licht-) pen heeft als voordeel dat de gebruiker direct op het scherm kan
ingrijpen. Spijtig genoeg kan dit leiden tot armvermoeidheid, en is de gebruiker steeds
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genoodzaakt om zijn hand te verplaatsen van het toetsenbord naar het scherm en om de pen
vast te nemen. Daarbij komt dat de hand van de gebruiker een deel van het scherm
verduistert, waardoor het onaangenaam is ermee te werken.
De touchscreens zijn een goede modaliteit in de toepassing van publieke
informatiesystemen, waarbij het scherm zowel een input- als een outputmodaliteit is. Het
gebruik van de vinger om aan te duiden kan het scherm bevuiligen, en kan ook uitputtend zijn
voor de gebruiker. De methode is vaak niet efficient om nauwkeurig kleinere zaken aan te
duiden.
In tegenstelling tot de vorige modaliteiten is de dataglove een driedimensionale
inputmodaliteit. Deze modaliteit is zeer gemakkelijk in gebruik. Enige nadelen zijn dat het
momenteel nog redelijk duur is, en moeilijk te gebruiken in combinatie met een toetsenbord.
Afgezien van beide nadelen is de dataglove een middel waar veel onderzoek aan gewijd
wordt, voor het exploreren van haar verschillende mogelijkheden.

We gaan over naar de modaliteiten waarbij men een indirecte controle bezit over het scherm.
Het voordeel van indirecte aanwijzingsmodaliteiten is dat ze de problemen van
handvermoeidheid en verduistering van een gedeelte van het scherm, voorkomen. Het
gebruik van de muis is zeer comfortabel voor de hand en verloopt vlot mits cnige gewenning
aan deze methode. De muis is plaatsconsumerend, en de draad kan verstrooiend zijn. De

trackball heeft het voordeel dat hij draadloos is, want hij is in het systeem geintegrecrd.
Joysticks daarentegen zijn vooral handig wanneer bewegende objecten gevolgd moeten
warden op het scherm, of een volgende beweging moet gcmaakt warden. Zij dienen
bijvoorbeeld als inputmodaliteit bij computerspelletjes.
Wij vermelden hier dat dit slechts een greep is uit de bestaande aanwijzingsmiddelen, en dus
niet volledig is.

3.2.3 Geharen
Tijdens face to face communicatie maken wij meer dan we denken gebruik van gebaren om
onze spraak aan te vullen, en ook van spraakonafhankelijke gebaren. Dit zijn hoofdzakelijk
gelaatsuitdrukkingen en handgebaren.
Rime en Schiaratura (1991) bepalen dater verschillende soorten van gebaren zijn.
Symbolische gebaren zijn conventioneel, context-afhankelijk en niet dubbelzinnig voor de
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interpretatie (vb.: vredesteken met de hand) . Deictische gebaren zijn aanwijzingen van
entiteiten (analoog aan deictische referenties in de natuurlijke taal). Iconische gebaren
warden gebruikt om objecten uit te beelden of de bewegingen van objecten en hun
ruimtelijke positie (vb.: aanduiden van de positie van de wagens bij een auto-ongeval)
Pantomimische gebaren beelden enkel een onzichtbaar object of gebruiksvoorwerp uit.
(Maybury M., X)
Voor een overzicht van de verschillende soorten handgebaren : zie Mulder A. ( 1996).

3.2.4 Het gebruik van oogbewegingen als modaliteit bij mens-computerinteractie

Het onderzoek van Koons, Sparrel en Tharisson maakt gebruik van drie inputmodaliteiten.
Oogbewegingen en gebaren maakten hier deel van uit. Om dit duidelijker en vollediger te
maken, breiden we even uit naar onderzoek dat zich specifiek met oogbewegingen bezig
houdt.
Wanneer we dieper ingaan op de het gebruik van oogbewegingen als input is het werk van

Jacob (Jacob R.,1990) relevant. Zijn onderzoek gaat uit naar de bruikbaarheid van
oogbewegingen als hulpmiddel bij mens-computer interactie. Hierbij warden de problemen
behandeld die rijzen bij de interactietechnieken om oogbewegingen te integreren als

inputmodaliteit op een natuurlijke manier.
In zijn paper beschrijft hij de belangrijkste karakteristieken van het menselijk oog. Hij gaat

over van de psychologie naar de technologie en beschrijft de technologie van het nagaan van
oogbewegingen (eye tracking). Daarna schrijft hij over oogbewegingen als interfaces en over
de problemen die hieromtrent optreden (zoals het "Midas Touch Probleem", zie verder).
Jacob beschrijft interactietechnieken om oogbewegingen op een natuurlijke manier te
betrekken bij de dialoog tussen mens en computer. Daarbij maakt hij een onderscheid tussen
verschillende technieken om menselijke oogbewegingen te verwerken.
Vervolgens bespreekt hij de toepassingen waarin deze technologie kan aangewend warden.

Een goed overzicht van het gebruik van oogbewegingen als modaliteit bij menscomputerinteractie werd gegeven door Velichkovsky, Sprenger en Unema. Zij gaan dieper
in op het "Midas Touch Probleem", dat als eerste door Jacob zo werd genoemd. Dit
probleem houdt in dat sommige oogbewegingen relevant zijn en een communicatieve intentie
uitdrukken maar andere niet. De moeilijkheid is dat computers in staat moeten zijn om een
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onderscheid hierin te maken. Dit heeft ertoe geleid dat sommige onderzoeken, die
oogbewegingen als informatie voor menscomputerinteractie gebruikten, niet volledig
succesvol waren (Velichkovsky B., Sprenger A. en Unema P., 2000). Een voorbeeld hiervan
is het onderzoek van Starker and Bolt (1990). Velichovsky, Sprenger en Unema trachten nu
na te gaan hoe de data afkomstig van het nagaan van de oogbewegingen van mensen, kan
gefilterd worden. Zij zoeken criteria voor het filteren van de data, en maken een hierbij
onderscheid tussen verschillende taken.

Daarnaast zijn er andere onderzoeken die werden gevoerd naar het gebruik van
oogbewegingen als interfaces bij systemen voor mensen met een handicap (Chapman 1991,
Gips en Olivieri 1996, ... )

3.3 Voordelen van multimodaliteit
3.3. J

Preferenties van de gebruiker

Een voordecl van multimodaliteit zou kunnen zijn dat de gebruiker zelf in bepaalde
omstandigheden graag meerdere inputmodaliteiten gebruikt, omdat het voor hem natuurlijker
overkomt in die bepaalde situatie. We illustreren aan de hand van onderzoeken hieromtrent,
of de gebruiker zelf spraak als modaliteit prefereert boven andere modaliteiten bij de input of
de output van mens-systeem interactie.
Ondcrzoek naar de voorkeur voor bepaalde modaliteiten door de gebruiker werd
ondermeer uitgevoerd door Hauptmann en MacAvinney. Aan de hand van een
gesimuleerde spraak- en gebarenherkenner tijdens een typische grafische taak trachtten zij de
voorkeur van de gebruiker te evalueren. (Billinghurst M., 1998). Tijdens een Wizard-of-Oz
studie, speelt een "man achter het gordijn" de rol van computer, in plaats van een heel
systeem op te bouwen. Zulke studies worden meestal aangewend om bepaalde typen van
responsen, die gebruikers natuurlijkerwijze zullen uitbrengen, te classificeren. Op die manier
hebben ontwerpers enig
idee van de onderwerpen dat een actueel systeem zal moeten behandelen. Hauptmann
gebruikte een Wizard-of-Oz studie om de mogelijkheden van spraak en gebaren na te gaan,
tesamen of in isolatie.
Drie verschillende groepen van proefpersonen werden gevraagd om te communiceren met
een computer terwijl ze ofwel enkel spraak, enkel gebaren, of beiden gebruikten als input.
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Er werd hun gevraagd te veronderstellen dat de computer hun handen kon zien, hun stemmen
kon horen en hun gebaren en hun spraak kon begrijpen zoals een normale mens. De opdracht
bestond uit het manipuleren van een driedimensionale kubus op het schcrm.
Het resultaat was dat wanneer een gecombineerde input mogelijk was, de proefpersonen
spraak en gebaren in 71 % van de gevallen ook combineerden. Er was dus een voorkeur te
merken voor een combinatie van spraak en gebaren als interface. (Hauptmann A.,
McAvinney P., 1993).
Er is wel enige relativering noodzakelijk bij dit resultaat. Dit ondcrzoek wees uit dat tijdens
een typische grafische taak de proefpersonen de combinatie van de twee modaliteiten spraak
en gebaren prefereren. Deze conclusie mag echter niet veralgemeend warden. Uit dit
onderzoek kunnen we niet afleiden dat menscn in alle omstandigheden kiezen voor de
combinatic van allle modaliteiten. Bij dit soort onderzoek is het belangrijk in het achterhoofd
te houden dat voorkeur voor multimodaliteit sterk taakafhankelijk is, en afhankelijk is van het
soort modaliteiten die kunnen gecombineerd warden.

In een onderzoek van Oviatt kwam tot uiting dat men bijna altijd multimodaal werkt tijdens
het beschrijven van informatie over locaties, getallen, grootte, orientatie en vorm van een
object. De proefpersonen gebruikten in 86% van de gevallen multimodale commando's,
wanneer zc ruimtelijke locaties moesten specifieren. Deze ruimtelijke informatie was
noodzakelijk omdat aan de proefpersonen opgedragen was om de afstand tussen
verschillende objecten op een kaart te verplaatsen, aan te passen of te berekenen.
Wat betreft de algemene opdrachten daarentegen, dus zonder dat ruimtelijke informatie nodig
was voor het uitvoeren van de taak, werden door de gebruikers slechts zeer zelden (in minder
dan 1% van de gcvallen) de commando's multimodaal uitgedrukt.
(Oviatt S., DeAngeli A., Kuhn K., 1997).

De combinatie van modaliteiten moet voor de proefpersonen natuurlijk overkomen. Dit
kunnen we bewijzen aan de hand van het onderzoek van Karl, Pettey en Schneiderman
(Karl L., Pettey M., Schneiderman B., 1993).

In dit ondcrzoek wordt het gebruik van spraakcommando's in combinatie met een muis als

input vergeleken met een muis alleen als input. Dit wordt getest voor het geven van
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commando's bij tekstverwerkingtoepassingen (het toetsenbord zorgt nog steeds voor de tekst
input). Een groep van 16 personen werd verdeeld in twee gelijke groepen. Groep 1 gebruikte
eerst de muis en later spraak en muis als input. De tweede groep gebruiken eerst de stem als
input en vervolgens spraak en muis gecombineerd.
Gemiddeld reageerden de proefpersonen positief op het hanteren van spraak input, en
verkozen zij dit boven het enkel gebruiken van de muis. Uit het onderzoek is gebleken dat
spraakherkenning 19% sneller was in het uitvoeren van de taak dan de muis als input.
Bij toeval had dit onderzoek een merkwaardig, onverwacht resultaat. Het is namelijk
gebleken dat de ratio van de fouten hoger lag bij de spraak-en muisgebruikers, bij taken die
een grote inspanning vereisten van het korte termijngeheugen. Psychologen hebben dit
resultaat verklaard door het korte termijngeheugen ook het 'acoustisch gehcugen' te noemen.
Spraakcommando's vragen een hogere inspanning van het korte termijngeheugen dan de
hand-oogcoordinatie die nodig is voor het aanduiden met de muis. Deze twee handelingen
worden in verschillende delen van het menselijk brein behandeld.
Deze studie leunt aan bij het feit dat multimodale systemen natuurlijk moeten overkomen
voor de gebruiker. Multimodaliteit kan voor de gebruiker in sommige gevallen te complex
zijn. Als hij verschillende taken moet combineren, in combinatie met vb.herkenningstaak ....
Dit kan aanleiding geven tot het maken van fouten door de gebruiker.

Weimer and Ganapathy (Weimer D., Ganapathy S., 1989) beschrijven een prototype dat de
ideeen van Hauptmann (cfr. supra) in een echt functionerend systeem integreert. Met dit
systeem hebben de gebruikers intcractie met een driedimensionale wereld, door middel van
spraak en gebaren als input (Buxton B., 1995a)
De gebruiker van het systeem neemt plaats aan een kleine tafel, die tegenover het scherm
staat. De bovenkant van de tafel functioneert als een virtuleel controlepaneel dat de gebruiker
met de dataglove kan bedienen (Weimer D., Ganapathy S., 1989). Die dataglove maakt het
mogelijk dat de computer de handbewegingen kan volgen. Spraak wordt aan dit systeem
toegevoegd voor het navigeren door middel van commando's, terwijl de handgebaren
informatie leveren over de vorm van de virtuele objecten

Weimer and Ganathapy rapporteren een dramatische verbetering van de interface nadat
spraakherkenning was toegevoegd. Het gebruiken van enkel handgebaren als modaliteit was
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niet adequaat want vaak gebruikten de proefpersonen de gebaren enkel als aanvulling van
hun spraak. De interface werd veel rijker wanneer spraak werd toegevoegd want de
onderzoekers observeerde dat handgebaren en spraak elkaar aanvullen. Spraak leverde de
oplossing (Weimer D., Ganapathy S., 1989).

3.3.2 Verminderen van herkenningsfouten door multimodaliteit

Oviatt deed een onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van het Quickset multimodale
systeem. (Oviatt S., 1999 en 2000). Quickset is een multimodaal systeem waarbij pen input
en spraakinput parallell kunnen aangewend worden voor interactie met kaarten. Het wordt
vooral gebruikt voor simulatie-oefeningen, zoals ook in dit onderzoek het geval is.
Acht proefpcrsonen met Engels als hun natuurlijke taal en acht proefpersonen, waarvan
Engels niet de natuurlijke taal is, gaven 100 commando's aan het Quickset systeem, met pen
en spraak. De bedoeling was een brand en vloed-simulatie-oefening op te stellen.
Een data-analyse systeem werd ontworpen om de systeemperformantie te meten, namelijk het
STAMP multimodal analysis tool. Dit systeem kan het ratio aangeven van multimodale
herkenning, en kan alle herkenningsfouten die optreden tijdens het verwerken van spraak en
peninputaangeven.
Uit dit onderzoek blijkt dat mutual disambiguation bij het Quicksetsysteem optrad.
Men stelde vast dat 1 op acht commando's het j uiste antwoord produceerden als gevolg van
'mutual disambiguation' tussen de inputsignalen. Bij de proefpersonen met Engels niet
als mocdertaal traden er meer spraakherkenningsfouten op, maar werden deze fouten mecr
opgeheven door middel van mutual disambiguation, dan bij de proefpersonen met Engels als
moedertaal.
Daarnaast trad er een reductie in de totale foutenratio van spraakverwerking, in
vergelijking met wanneer enkel spraak als input werd gebruikt.

•

Multimodale systemen bij verschillende sprcekstijlen/accenten

We komen hier nog even terug op het onderzoek van Oviatt met het Quickset systeem.
(Oviatt S., 1999 en 2000).
Een ander resultaat uit dit onderzoek was namelijk dat de spraakherkenningsratio veel kleiner
was voor proefpersonen met een accent. Zeer belangrijk is echter dat de ratio van mutual
disambiguation significant hoger was in vergelijking met de proefpersonen met Engels als
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hun moedertaal. Hieruit volgt natuurlijk dat de uiteindelijke multimodale herkenningsratio
voor sprekers met een accent niet langer significant verschilt van die van de sprekers met
Engels als moedertaal. Dus we kunnen concluderen dat in dit onderzoek de zwakte van
spraak als modaliteit (nl.: verschillende spreekstijlen) wordt opgeheven door de sterkte van
andere modaliteiten waar spraak mee wordt gecombineerd.

•

Multimodale prestatie in een mobiele omgeving

Een andere studie van Oviatt onderzocht of bij multimodaliteit een betere prestatie zou
warden geleverd in een lawaaierige, mobiele situatie, in vergelijking met een meer rustige
en minder tot fouten neigende situatie. Daarnaast gaat men na of de betere rcsultaten bij
multimodaliteit verkregen bij sprekers met accenten, enkel voor deze populatie gelden of ook
voor andere specifieke gebruikersgroepen en contexten (Oviatt S., 2000).
Ook hier resulteerde hct onderzoek in vermindering van de totale herkenningsratio in
vergelijking met enkel spraak als modaliteit. Maar in een mobiele lawaaierige setting daalde
de herkenningsratio voor de situatie met enkel spraak zowel als voor de situatie met spraak en
pen input. De mutual disambiguation was hoger in de mobiele conditie dan in de stationaire
conditie. Men conludeert uit het onderzoek dat spraakverwerking in mobiele condities en
lawaaierige condities nog zeer moeilijk is. Multimodaliteit kan hier een oplossing bieden en
minder fouten opleveren.

3.4 Open vragen
Ter afsluiting spitsen we ons toe op de open vragcn die nog bestaan rond multimodaliteit en
rond opdrachten voor de toekomst.
Bij Oviatt (Oviatt, 1995) wordt een opsomming gegeven van de opdrachten die zullen leiden
tot meer productieve multimodale systemen in de toekomst.
Volgens Oviatt is er ten eerste nood aan interdisciplinaire research. Daaronder verstaat men
empirisch onderzoek met mensen als subjecten, het bouwen van nieuwe prototypes en de
ontwikkcling van passende meetmogelijkheden om de multimodale systemen te evalueren op
verschillende punten.
Als tweede punt stelt Oviatt voorop dat er coordinatie moet zijn tussen de verschillende
modalitciten. We zullcn dus op zoek moeten gaan naar strategieen om input- en
outputmodaliteiten te coordineren en we zullen in staat moeten zijn de problemen in verband
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met integratie en synchronizatie tijdens input en output op te lossen.
Ten derde is er naar de toekomst toe meer nood aan onderzoek rand de verschillende
componentcn die deel uitmaken van multimodale systemen, en hun bijpassende technologie
vb.: gebarenherkenning, het simuleren van lipbewegingen en gezichtsuitdrukkingen, ...
Om in de toekomst goed functionerende multimodale systemen te creeren is het noodzakelijk
om eerst de structurele, lingu'istische en prestatie- eigenschappen van de individuele
communicatiemodaliteiten beter te begrijpen, en de eigenschappen die te maken hebben met
de interactie tussen de verschillende modaliteiten.
Aan de hand van deze informatie kan men communicatiemodellen opstellen die ons toelaten
voorspellingen te maken over de prestatie van verschillende types van unimodale en
multimodale systemen.
Een vijfde opdracht voor de toekomst van multimodaliteit is het opstellen van een algemene
theorie van communicatieve interactie. Dit is noodzakelijk om de interactieve dialoog mede
te kunnen evalueren en behandelen, onafhankelijk van de verschillende modaliteiten die er
deel van uitmaken. Zo kan men komen tot een succesvolle coordinatie tussen de input- en
outputmodaliteiten.
De laatste uitdaging voor de toekomst is het opstellen van betere simulatiemiddelen om
gegevens te verzamelen in verband met de taal en de prestatie van mensen tijdens
gesimuleerde multimodale opstellingen. Dat zal het in de toekomst mogelijk maken om de
multimodale systemen beter af te stemmen op de eigenschappen en de noden van
verschillende individuen.

Zoals blijkt uit deze uiteenzetting is er zeker nog werk voor de boeg in de toekomst.
Multimodaliteit is een redelijk onontgonnen terrein op bepaalde punten. Tijdens mijn
literatuuronderzoek kon ik vaststellen dat vele onderzoeken met dezelfde input- of
outputmodaliteiten werkten, en dat vaak enkel bepaalde accenten van onderzoeksvragen
verschilden van ondcrzoek tot onderzoek.
Desalniettemin is multimodaliteit een zeer boeiend onderwerp, en zal het in de toekomst
waarschijnlijk steeds een grotere rol spelen in het dagelijks !even. Multimodaliteit zorgt er
immers voor dat systemen meer natuurlijk overkomen voor de mens, in tegenstelling tot
sommige unimodale systemen, waarbij de nodige handelingen soms niet in de natuurlijke
aard liggen van de mens. Het gevolg is dat werken met multimodale systemen veel minder
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het besef zal opwekken bij mensen dat ze met een systeem interageren, waardoor het zeer
natuurlijk en bijgevolg comfortabel overkomt.
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