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Appendix A 

Nederlandse Samenvatting 

Vaak willen mensen een taak uitvoeren terwijl ze onvoldoende kennis bezitten om het 
werk optimaal uit te voeren.. Recentelijk is er steeds meer aandacht voor coöperatief 
probleemoplossen (Terveen, 1995), als alternatief voor expertsystemen die de ge
bruiker zoveel mogelijk uitschakelen. In coöperatief probleemoplossen wordt com
puterondersteuning beschouwd als het gezamelijk uitvoeren van taken waarin beide 
partijen elkaar aanvullen teneinde de taken sneller of beter uit te kunnen voeren. 

Dit proefschrift onderzoekt coöperatief probleemoplossen, beschrijft een aantal 
prototypes, en rapporteert conclusies omtrent zulke computerondersteuning. Door 
het hele proefschrift heen zijn telkens twee aspecten onderscheiden. Het eerste is de 
vraag wat voor type ondersteuning nuttig zou kunnen zijn voor gebruikers met gebrek 
aan taakkkennis. Het tweede is de vraag welke methode gevolgd kan worden om zulke 
ondersteuning in een bepaald toepassingsdomein te ontwerpen en te implementeren. 

Deel I: Automatisering van Consultatie 

Deel I van dit proefschrift exploreert het principe dat goede computerondersteun
ing gebaseerd kan worden op imitatie van mens-mens ondersteuning, dat wil zeggen, 
menselijke adviseringsdialogen. Voor het ontwerpen van het systeem baseert deel 
I zich op KADS, een software engineering benadering die omschreven kan worden 
als modelgebaseerd systeemontwerp. Er wordt een case study gedaan waarin twee 
prototypes worden ontwikkeld van een geautomatiseerde statistisch consulent (hoofd
stukken 2 en 4). 

Statistisch design is een lastige taak. Breuker (1994), onderscheidt drie soorten 
ontwerptaken: parametrisch ontwerp waarin alleen de waarde van een aantal param
eters bepaald hoeft te worden, configuratie ontwerp waarin een relatie of structuur 
bepaald moet worden, en echt ontwerp waarin zowel de keuze van de componenten 
als de structuur bepaald moet worden. Een statistisch design kan zelden met simpele 
parameters beschreven worden. Voor de allocatie van units in de steekproef aan ver
schillende condities moeten ingewikkelde structuren in aanmerking genomen worden. 
Omdat in een statistisch design nieuwe componenten kunnen worden geïntroduceerd 
behoort het tot de laatste, moeilijkste categorie. 

In de bespreking van designtaken hanteren we de volgende terminologie. Een 
ontwerpprobleem bevat: Eisen, Beperkingen, Oplossing en Gebreken. Laatste zijn in-
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consistenties of conflicten tussen de eerste drie. 

StatCons-0 Hoofdstuk 2 ontwerpt een bepaalde taakverdeling tussen systeem en 
gebruiker, in imitatie van consultatiedialogen uit de praktijk van de statistisch con
sulent. Het systeem gedraagt zich als criticus van het statistisch design van de ge
bruiker. De gekozen taakverdeling omvat drie stappen. Ten eerste, de gebruiker 
voert Eisen en Oplossing in. Ten tweede, het systeem identificeert Gebreken in dit 
ontwerp probleem van de gebruiker. Ten derde, het systeem meldt de gebreken aan 
de gebruiker en geeft tekst en uitleg. 

Voor het ontwerp van het ondersteunende systeem zijn gedetailleerde analyses 
gedaan, modellen opgesteld, en keuzes gemaakt over de kennisrepresenatie van de 
objecten in het statistisch domein. Deze vormen de basis voor de implementatie 
van het StatCons-0 prototype. Het systeem neemt het initiatief door het stellen 
van een vraag, de gebruiker geeft antwoord, waarop het systeem een volgende vraag 
stelt. Gebruikers hebben geen moeite met het protocol van een dergelijke dialoog. 
De moeilijkheden, naast het niet begrijpen van bepaalde vragen, zitten vooral in de 
rigiditeit van deze dialoog. Het is onmogelijk terug te gaan en iets te veranderen of 
fouten te herstellen; er is geen enkele mogelijkheid tot aanpassing of bijsturen. De 
rigiditeit brengt met zich mee dat de gebruiker in een vast taakkeurslijf geplaatst dat 
niet altijd aansluit bij de doelen van de gebruiker. 

Verder zou het commentaar van het systeem meer moeten zijn dan alleen een 
respons op gebreken, maar ook suggesties voor veranderingen van het statistisch 
ontwerpprobleem moeten bevatten, en deze wijzigingen zouden ook daadwerkelijk 
uitgevoerd moeten worden. Zulke veranderingen van de representatie van het statis
tisch designprobleem zijn lastig. In de representaties die we gekozen hebben kunnen 
natuurlijk wel wijzigingen aangebracht worden, maar het is niet duidelijk of dan de 
consistentie bewaard blijft. De gekozen representatie lijkt uiteindelijk niet het meest 
geschikt voor zo eenvoudig mogelijke wijzigingen. 
Verder valt het op dat zelfs voor een eenvoudig voorbeeldprobleem een aanzienlijke 
dialoog nodig is. De gekozen representaties zijn misschien niet de meest bondige. 

Welgedefinieerde mode l l en In hoofdstuk 3 wordt een fundament gelegd voor 
de kennisrepresentatie van de objecten in het statistisch domein. Als we hiervoor 
welgedefinieerde modellen van data sets gebruiken, hebben we een oplossing voor 
eenvoudige, consistente wijzigingen, welgedefinieerde modellen helpen ook om de mo
gelijke gezichtspunten voor taakuitvoering expliciet te maken en te ordenen. Modellen 
kunnen geordend worden naar specificiteit en naar mate van compressie. Samen geven 
deze een 'tweedimensionale' classificatie die toont welke gezichtspunten mogelijk zijn, 
en op wat voor verschillende manieren deze aan de gebruiker getoond kunnen worden. 
Ook is gewezen op de mogelijkheid om een minder gecomprimeerde vorm te gebruiken 
als uitleg voor een meer gecomprimerde vorm. 

StatCons-1 In hoofdstuk 4 doen we een hernieuwde studie van taak en taakverdel
ing in statistisch design en consultatie. Op basis van een nieuw propose-revise model 
voor ontwerp is een andersoortige taakverdeling tussen systeem en gebruiker uitgew
erkt. We zien de domeintaak nu als iteratief, ontwerp gaat niet rechtlijnig, op elk 
moment kunnen overal in een ontwerp probleem weer wijzigingen of aanpassingen 
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gedaan worden, zonder da t je overnieuw hoeft te beginnen. Dankzij welgedefinieerde 
modellen uit hoofdstuk 3 kan de domeintaak zo worden gemodelleerd dat modificaties 
of revisies een normaal onderdeel van de taakuitvoering zijn.. Hiermee kunnen sys
teem en gebruiker ieder op elk moment elke functie (ie, propose, evaluate, modify) in 
het ontwerpproces uitoefenen. 

Een nieuw prototype, StatCons-1, is geschikt voor een dergelijk coöperatief on
twerpproces, mede door het gebruik van een grafisch interface, waarmee de gebruiker 
middels editors een specificatie kan invoeren en naar keuze delen van de oplossing 
kan laten genereren of deze zelf invoeren en laten beoordelen door het systeem. Dit 
prototype is in principe zeer flexibel, de gebruiker kan op elk moment de probleem
beschrijving op elk punt aangepassen, maar er treedt nu een heel ander probleem 
op. De gebruiker wordt het initiatief gelaten en die weet niet wat te doen of waar 
te beginnen. Het systeem ondersteunt wel interactieve taakuitvoering, maar biedt 
te weinig ondersteuning voor de gebruiker die weinig weet. Met name initiatief in 
de taakuitvoering is belangrijk, In StatCons-1 ligt dat bij de gebruiker, en daarom 
ontbreekt elke directe hulp. 

Conclusions Part I 

Op dit punt hebben we wel een mooi flexibel systeem, maar we hebben nog geen ad
equate ondersteuning. We hebben onvoldoende rekening gehouden met de gebruiker, 
zijn werksituatie en mentale taken. 

Voor de gebruiker heeft computerondersteuning zeker niet alleen baten maar ook 
kosten en er is sprake van een gecompliceerde afweging (cf., Rouse, 1989). Ontwerp 
van ondersteuning gebaseerd op imitatie van mens-mens interactie houdt geen reken
ing met de toegenomen kosten in mens-computer interactie (cf., Woods & Roth, 1988). 
De extra 'overhead' ontstaat op alle nivo's van interactie. 

Ten eerste is er een gebrek aan bandbreedte van de interactie middels toetsenbord 
en scherm. Het tweede is de mismatch tussen de taal of ontologie van het systeem 
en van de gebruiker, waarbij gebruikers onderling nog sterk kunnen verschillen. Het 
derde is het gebrek aan onderlinge aanpasing, de mens moet zich maar aanpassen aan 
het systeemgedrag, en dat betekent extra werk voor de gebruiker. Meer algemeen, 
vergeleken met mens-mens ondersteuning brengt computer ondersteuning voor de 
gebruiker extra moeilijkheden en extra werk met zich mee, op verschillende nivo's, 
van toetsaanslagen tot het transformeren van het probleem. Dit zijn voor de gebruiker 
extra taken die op zich te moeilijk kunnen zijn of die aanleiding kunnen geven tot 
overbelasting. Imitatie van mens-mens samenwerking kan geen goede basis zijn voor 
ontwerp. Er worden te veel nieuwe elementen geïntroduceerd, en elk van deze draagt 
bij aan de werklast voor de gebruiker Om effectieve ondersteuning ontwerpen moet 
gezorgd worden dat de uitkomst van de afweging voor de gebruiker gunstig uitvalt. 

Dat is niet eenvoudig. Hoewel er toch heel veel architecturen en systemen zijn 
voorgesteld, nog slechts weinig empirisch onderzoek gedaan naar de condities waaron
der een gebruiker met gebrek aan taakkennis van computerondersteuning zou kunnen 
profiteren. We zitten dus met een echt probleem: aan de ene kant is er een ontwer-
pruimte van technologische middelen, en ontwerpkeuzes. Aan de andere kant zijn er 
gebruikers die taken willen uitvoeren, maar er is geen pasklare kennis beschikbaar 
die aangeeft hoe de prestatie van de mens, en daarmee het mens-computer systeem, 
afhangt van kenmerken van de mens en de taak, en het systeemontwerp. De ervarin-
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gen met de prototypes, en een gebruikerspsychologisc.he interpretatie van de resultaten 
suggereren dat initiatief en kennisnivo van de gebruiker belangrijke factoren zijn is 
voor de uitkomst van de afweging. Gebrek aan kennis kan de prestatie in een taak 
nadelig beinvloeden. Het kan ook het gunstig effect van ondersteuning verhinderen. 

Workbenches De ontwikkelingslijn in de prototypen is paradigmatisch voor de 
ontwikkeling in veel projecten. Men begint met een eenvoudig interface dat vragen 
stelt, het initiatief heeft en zo heel erg stuurt. Bijkomend nadeel is dat het ook 
heel rigide is. Vervolgens stapt men over op een extreem flexibele 'workbench' met 
grafische editors. De gebruiker heeft het initiatief om ontwerpdocumenten te maken en 
het systeem geeft daarbij geen enkele sturing of begeleiding. Zo ging dat in het KADS 
project met KADS Tools, Shelley en KEW (Anjewierden, Wielemaker & Toussaint, 
1992; Terpstra et ai, 1993). 

Deze workbenches hebben twee kenmerken die ze minder geschikt maken voor 
gebruikers met gebrek aan kennis. Ten eerste wordt de gebruiker verondersteld om 
op het scherm de objecten en operaties in het domein te herkennen. Ten tweede moet 
de gebruiker zelf bepalen wat er gedaan zal worden, dat wil zeggen, de gebruiker 
heeft het initiatief. Beide zijn moeilijk voor een gebruiker met gebrek.aan kennis. 
Een workbench is daarom meer geschikt voor experts dan voor novices. 

Fischer's systeem voor keukenontwerp (zie hoofdstuk 1), is a-typisch, omdat er 
geen enkele lezer is die geen expert is in keukenontwerp. Alle lezers kunnen de objecten 
herkennen en kunnen zich mogelijke operaties voorstellen. Bij een meer typische 
workbench is het niet direkt duidelijk, en zeker niet "intuïtief" wat de objecten op 
het scherm betekenen, laat staan dat het duidelijk is wat er vervolgens zou moeten 
gebeuren. 

De verklaring voor deze ontwikkeling is het beschikbaar komen van nieuwe tech
nologie voor grafische gebruikersinterfaces waarmee zulke workbenches voor het eerst 
mogelijk worden. In de wereld van onderwijssystemen gaf dit aanleiding tot open, 
exploratieve leeromgevingen. Hoewel ook daar algemeen erkend wordt dat er toch 
een zekere sturing of begeleiding nodig, is er nog geen oplossing gevonden voor een 
gebruikersinterface ontwerp dat adequate begeleiding geeft, maar niet rigide is. Een 
vraagstuk is bijvoorbeeld het nivo van specificiteit waarop de begeleiding gegeven 
moet worden: alleen een globale structuring van de taak of wellicht ook zeer gede
tailleerde instructie van specifieke domeinkennis. 

Gebrek aan kennis Het probleem van de gebruiker met gebrek aan kennis is zijn 
gebrek aan kennis. Deze gebruiker heeft doelen, maar weet niet hoe deze tot actie 
speciuficaties uitgewerkt kunnen worden. Daarom heeft hij advies en sturing nodig, 
maar verkeerde sturing of sturing die te rigide is kan in conflict raken met de doelen 
van de gebruiker. De vraag is of het mogelijk is om een vorm van ondersteuning 
te vinden die voldoende sturing biedt, zonder te rigide te worden. Om deze puzzel 
moeilijker te maken is de gebruiker met onvoldoende kennis minder bereikbaar voor 
informatie op het scherm. Er wordt minder herkend, minder begrepen, er is minder 
overzicht en minder oriëntatie. Dit reduceert de mogelijkheden voor indirecte sturing 
door informatieverschaffing of door een speciaal ontwerp van de 'omgeving' waarin de 
gebruiker zich kan bewegen. 

Oplossingen kunnen worden gezocht in hybride mengsels van, bijvoorbeeld, vraag-
antwoord dialogen met de mogelijkheid tot ontsnapping naar een grafische editor. Of 
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bijvoorbeeld een workbench met 'wizards', en zo voort. Echter, men moet misschien 
lang zoeken. Er kan gerichter worden gezocht, en enig inzicht in de ontwerpruimte 
kan worden verkregen door een betere analyse van de eisen en beperkingen vanuit het 
perspectief van de gebruiker met onvoldoende kennis. 

Deel II: Cognitieve Ondersteuning 

In deel I is wel duidelijk geworden hoe statistische kennis gemodelleerd kan worden, 
maar blijft onduidelijk hoe de gebruiker adequaat ondersteund kan worden. Er is vast
gesteld dat de taakuitvoering door de gebruiker zeer belangrijk is voor de prestatie van 
het mens-computersysteem. De afweging van kosten en baten verbonden met de aan 
de gebruiker toebedeelde rol is bepalend voor het effect van computerondersteuning. 
Bestaande human factors methoden en technieken zijn niet toegerust voor analyse en 
ontwerp van hoog interactieve gezamelijke uitvoering van een experttaak, en er is nog 
maar weinig empirisch onderzoek naar effecten van dit soort ondersteuning. 

Veel bestaande systeemontwerpmethoden, inclusief KADS, geven hulpmiddelen 
om de structuur en werking van het systeem te modelleren, maar geen middelen om 
de taakverdeling of de rol van de gebruiker te analyseren. Om een modelgebaseerde 
benadering voor systeemontwerp te blijven hanteren hebben we behoefte aan modellen 
voor het gezamelijke uitvoeringsproces. In deel II worden zulke middelen verzameld 
en worden de implicaties uitgewerkt van het centraal stellen van de gebruiker in 
modelgebaseerd ontwerp van ondersteuning. 

Analyse van coöperat ie Hoofdstuk 5 presenteert een eerste versie van een model-
gebaseerde ontwerpmethode. Er wordt een overzicht gegeven van een benadering 
en middelen voor analyse en ontwerp van coöperatieve systemen. Het zijn vooral 
modellen voor hierarchische analyse van taken en taakverdelingen, gekombineerd met 
onderzoek van gebruikers. 

Voor taakallocatie worden partities van datastroomdiagrammen gebruikt zodat 
meteen duidelijk is welke communicatietaken horen bij een bepaalde allocatie. Deze 
bekende modelleertechniek wordt aangevuld met toekenning van initiatief voor com
municatie van de datastroom, omdat de locus van de controle over de taakuitvoering 
zo belangrijk gebleken is. Hiermee kunnen betere, gedetailleerdere analyses worden 
gedaan dan met standaard technieken voor taak analyse en allocatie. 

Verder moet het ontwerpproces anders ingericht worden om beter rekening te 
kunnen houden met eigenschappen van de bedoelde gebruikers, en met het feit dat 
er nog veel onzekerheid bestaat over het effect van computerondersteuning. Deze 
onzekerheid komt voor een deel omdat we nog niet genoeg weten over de effecten 
van verschillende vormen van computer ondersteuning —dit proefschrift is een stap 
in de goede richting, een bijdrage aan een practische theorie—, maar ook omdat we 
nooit voldoende zullen weten om met volledige zekerheid te voorspellen of bepaalde 
gebruikers van een bepaalde applicatie in een bepaald domein zullen kunnen prof
iteren. Genereren van systeemontwerp en evalueren op bruikbaarheid zijn essentiële 
elementen in het ontwerpproces en zullen dat altijd blijven. Niettemin zal een verder 
uitgewerkte practische theorie helpen om de onzekerheid te reduceren en helpen om 
in een groter aantal gevallen sneller te komen tot een systeem waar gebruikers echt 
van kunnen profiteren. 
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De op hierarchische taakanalyse gebaseerde modellen voor rolverdelingen of 
taakverdelingen zijn nog tamelijk grofkorrelig. Men kan functionele decomposities 
definieren en daarbij de benodigde communicatietaken definieren, maar men kan 
nog niet gedetailleerd genoeg beschrijven hoe het gezamelijke proces verloopt. Er 
is nog gezocht naar oplossingen door ook samenwerkingsprocessen tot object van 
analyse te maken. Hiermee komen ook analyses van onderhandelingstaken en andere 
coöperatieve fenomenen binnen bereik, maar de uitdrukkingskracht van de taalmid
delen wordt niet groter. Er is meer greep nodig op de beschrijving van het samen
werkingsproces. 

Modelleren van coöperatief werk In hoofdstuk 6 vinden we houvast voor de 
beschrijving van samenwerkingsprocessen. Er worden middelen verzameld waarmee 
interactieve samenwerkingsprocesseen op verschillende nivos van specificiteit geanal
yseerd kunnen worden, en waarin ook protocollen die behoren tot het samenwerk
ingsproces zelf, geanalyseerd kunnen worden. Dit verschaft een brede en solide basis 
voor analyses van ingewikkelde samenwerkingsprocessen. We hebben nu wel mod
ellen voor rolverdelingen tussen gebruiker en systeem, maar we weten nog niet wat 
een goede rolverdeling voor ondersteuning is. 

Cognitieve ondersteuning: Aiding In hoofdstuk 7 gebruiken we de middelen 
uit vorige hoofdstukken om een taakverdeling te ontwerpen die niet gebaseerd is op 
imitatie van menselijke ondersteuning, maar die gebaseerd is op een simpel idee: als 
het probleem is dat de gebruiker gebrek heeft aan bepaalde kennis, dan is de meest 
directe interventie het aanbieden van die kennis. De baten van zulke Aiding liggen in 
de verbetering van de kennis waarover de gebruiker beschikt. De kosten zitten in het 
extra werk en werkbelasting in het gebruiken van de ondersteuning. 

De gedetailleerde eisen en beperkingen voor een dergelijke aiding functie werden 
afgeleid uit psychologische- en mens-computer-interactie literatuur. Er is een complete 
modelgebaseerde ontwerpmethode opgesteld voor ontwerp van aiding applicaties die 
hieraan voldoen. In deze methode voor systeemontwerp is de kennisacquisitie heel 
sterk gestuurd vanuit de psychologische eisen en beperkingen. Bestaande systemen, 
prototypes en zelfs Simulatoren van processen kunnen ingeschakeld worden voor een 
realistische simulatie van de werkomgeving van de gebruiker, en voor kennisacquisitie 
bij experts. 

Als men gebruikers wilt ondersteunen, dan kun je beter eerst zorgen dat je ge
bruikers hebt. In hoofdstuk 7 nemen we daarom gebruikers van een programma 
voor statistische analyse dat ter plaatse veel gebruikt wordt. We gaan dan eerst met 
moderne gebruikersinterface-technologie de mens-computer dialoog verbeteren. Ver
volgens gaan we binnen deze omgeving, dit basis systeem, ondersteuning ontwerpen 
en evalueren. Experimenten tonen dat gebruikers met een niet al te groot gebrek aan 
kennis van de aiding kunnen profiteren. 

Met het aiding interface is er nu een oplossing voor de probleemstelling, en deels 
ook voor het algemene probleem dat aan eind van deel I werd gesignaleerd: het 
dilemma tussen sturing en flexibiliteit. Met de aiding functie hebben we een inter
face dat sterke sturing biedt, maar dat als vrijblijvend instructie- of actie window 
is toevoegd aan een basissysteem. Op deze manier is het meer een steuntje voor de 
intelligente gebruiker dan een rigide harnas voor het handelen. En het is aangetoond 
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dat gebruikers met gebrek aan kennis, en zelfs gebrek aan capaciteit (Neerincx & De 
Greef, 1998), van zulke ondersteuning kunnen profiteren. 
Naast een ontwerp van computerondersteuning door het aanbieden van kennis (knowl
edge enhancement), zijn er een drietal afzonderlijke resultaten: 

Well-defined models . Een belangrijk neven resultaat van de StatCons case 
study is de aan de hand van de prototypes ontwikkelde modelleerbenadering 
als basis voor het ontwerp van statistische informatiesystemen. Het begrip 
welgedefinieerde modellen voor data sets uit hoofdstuk 3 is een bruikbaar con
cept in kennisrepresentatie, omdat daarmee consistente wijzigingen van verza
melingen modellen mogelijk wordt. Daarom zijn welgedefinieerde modellen een 
goede basis voor iteratief statistisch design. Ook krijgen we meer inzicht in de 
ontwerpruimte voor kennisrepresentaties. Implicaties van het welgedefinieerde 
modellen concept vormen een heel nieuw universum voor verder onderzoek. 

P r o p o s e - R e v i s e model . Het "propose-revise" model in hoofdstuk 4 vormt 
samen met welgedefinieerde modellen voor datase ts de basis voor het StatCons-
1 prototype. Het waardevolle van dergelijke KADS modellen zijn de rollen of 
meta-klassen zoals: Eis, Beperking of Oplossing, die gebruikt kunnen worden om 
extra betekenis toe te kennen aan een expressie of een formule, om zo aan te 
geven wat de rol is in de taakuitvoering. Zulke rollen of metaclassen kunnen 
gebruikt worden in een model voor de taakuitvoering. En dat is wat KADS 
modellen expliciet doen. 

Model l en voor coöperatief werk. Een derde nevenresultaat is zijn de mod
ellen voor systematische analyse en ontwerp van protocollen voor coöperatieve 
taakuitvoering in hoofdstuk 6. We hebben deze gebruikt voor ontwerp van on
dersteuning in hoofdstuk 7, maar de middelen zijn veel algemener bruikbaar. 
Het protocol voor vergaderingen in hoofdstuk 6 is een voorbeeld van een meer 
algemene toepassing. 

Hoofdstuk 8 bevat naast een engelse versie van bovenstaande samenvatting nog 
een korte bespreking van de huidige visie op het onderzoek naar de effecten en de 
werking van computerondersteuning. 
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