
Practicumopdracht 1: een geautomatiseerde helpdesk 
 
Inleiding 
In het hoorcollege van 7 mei heb je kennis gemaakt met Façade, het interactieve spel 
waarbij natuurlijke taal werd gebruikt. De herkenning van natuurlijke taal was daar met 
name gebaseerd op een pragmatische analyse van wat de gebruiker bedoelt, in plaats van 
semantische of syntactische kenmerken. Dit idee gaan we toepassen in deze 
practicumopdracht. Een van de doelstellingen van de opdracht is dat je inzicht krijgt in de 
mogelijkheden en beperkingen van zo’n aanpak. Daarnaast oefen je het omzetten van 
domeinkennis in regelverzamelingen en het werken met top-down en bottom-up 
inferentie. 
 
Omschrijving  
Ontwikkel, in een groepje van vier studenten, een Clips-programma voor een 
interactieve, geautomatiseerde helpdesk, waarbij de gebruiker in natuurlijke taal 
communiceert met de helpdesk. De nadruk ligt bij deze opdracht in het coderen van 
domeinkennis in regelverzamelingen, en het ‘parsen’ van natuurlijke taal (bij voorkeur 
Engels). In de opdracht modelleer je een deelterrein naar keuze, bijvoorbeeld 
‘printerproblemen’ of ‘verbinding met internet’. 
 
Deelopdrachten 

• Formeer een groepje van vier studenten. Bestudeer de opdracht aandachtig, 
bespreek met elkaar welk domeinmodel je wilt gaan modelleren, waar je de 
nodige informatie hierover vandaan haalt, hoe je regelverzameling er in grote 
lijnen uit gaat zien en hoe je het herkennen van zinnen aan wilt pakken. 

• Zorg voor een goede taakverdeling in de groep, zodat je de studielast kunt delen. 
Maak ook afspraken over een tijdsschema: sommige taken zijn beter parallel uit te 
voeren dan andere. 

• Stel het domeinmodel op van je gekozen deelterrein en codeer dit domeinmodel in 
regels. Maak het niet te triviaal maar ook niet al te uitgebreid: 25 regels is een 
redelijk richtsnoer. 

• Ontwikkel een module voor het herkennen van de invoer van de gebruiker. 
Probeer zoveel mogelijk de gebruiker zijn invoer (in eerste instantie) in 
natuurlijke taal te laten geven en zorg dat dit redelijk robuust is, d.w.z. dat op een 
yes/no vraag ook een antwoord als ‘Y’ herkend wordt, dat het programma naast 
‘hard disk’ ook ‘fixed disk’ en ‘disk drive’ kent en dergelijke. Als je een 
antwoord niet kunt parsen mag je een meerkeuze-alternatief geven. 

 
Voorbeeld interactie (deels) 
 
* Welcome to Dogbert's helpdesk. What is your problem? 
I can't connect to the Internet 
 
* Do you use a dial-in connection or a Local Area Network (LAN)? 
I use a LAN 
 
* Do you use a proxy server? 
No 



 
* Is the wiring O.K.? 
positive 
 
* I did not understand your last answer. Please answer (Y)es or (N)o? 
Y 
 
Je hoeft dus geen uitgebreide ‘walk-throughs’ of helpschermen te genereren. Het 
programma moet een ‘diagnose’ kunnen stellen en een korte oplossing kunnen genereren. 
 
Inleveren 
Je moet het volgende inleveren: 

• De clips source code, voldoende gedocumenteerd, met commentaar waar nodig, 
helder geschreven en consistent in gebruik van hoofdletters, underscore, tab e.d. 

• een kort verslagje met daarin de studenten in het groepje, de taakverdeling, een 
korte omschrijving over de manier waarop je het probleem aangepakt hebt en een 
demonstratie van de mogelijkheden van het programma (dus: een paar 
voorbeelden van interactie). 

 
Beoordelingscriteria 

• verslaglegging en taakverdeling: is er een heldere, goed afgebakende en 
afgestemde taakverdeling waarbij ieder een evenredige hoeveelheid werk heeft; 
geeft de demonstratie van interactie een goed inzicht van de mogelijkheden van 
het programma; is de werkwijze toegelicht? 

• foutvrijheid/robuustheid/gebruikersvriendelijkheid: worden fouten afgevangen, 
kan het programma omgaan met onverwachte situaties (in de input bijvoorbeeld), 
zitten er fouten in het programma, is het programma robuust? 

• leesbaarheid en netheid: is er gekozen voor duidelijke en consistente fact, rule, 
function namen, is de code goed gedocumenteerd? 

• domeinmodel/regelverzameling: is deze niet te triviaal, logisch opgebouwd etc. 
• interactie: waar van toepassing: wordt een ingevoerde zin efficiënt omgezet in 

voor het afleidmechanisme benodigde facts, wordt de gebruiker voldoende ruimte 
geboden om in natuurlijke taal te communiceren? 

• afleidmechanisme: worden er logische vragen gesteld om het casusmodel te 
genereren? 

 
Practicumbijeenkomsten 
Bij de bijeenkomsten van 7, 14 en 21 mei zijn de begeleiders aanwezig in de 
practicumruimten om vragen te beantwoorden en tips te geven. Je kunt je vragen ook per 
email aan de practicumbegeleider stellen: johank@cs.uu.nl  
 
Deadline 
De inleverdeadline is vrijdag 23 mei om 23.00 uur, via submit. 


