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Abstract 
In dit artikel rapporteren we over ons onderzoek naar het geven van assistentie aan bezoekers van virtuele, 3D werelden. In het bijzonder wordt 
gekeken naar navigatie, waarbij navigatie zowel betrekking heeft op de lokaties in de virtuele werelden als op het vinden van de gewenste informa-
tie. Hoe kunnen we een niet-professionele bezoeker daarbij assistentie verlenen? De omgeving die we als testomgeving gebruiken is een virtuele 3D 
representatie van een bestaand muziektheater. Dit virtuele theater kan gebruikt worden voor zowel exploratie van informatie als voor het uitvoeren 
van transacties, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een elektronische winkel op het Web. We presenteren enkele ontwerpprincipes voor navigatie-
assistentie en we beschrijven hoe deze principes gerealiseerd zijn in onze experimentele omgeving. Tot slot geven we een kort overzicht van enkele 
toekomstige onderzoeksplannen. 

Sleutelwoorden: Navigatie-assistentie, persoonlijke agents, virtuele omgevingen 

 

Inleiding 
Van niet-professionele gebruikers is bekend dat ze grote 
moeilijkheden ervaren bij het navigeren in virtuele 
omgevingen. Wanneer we het over virtuele omgevingen 
hebben dan bedoelen we niet zozeer een structuur van 
gekoppelde webpagina’s, als wel een verzameling van 
gekoppelde 3D omgevingen, die in ons geval overigens 
wel via het Web toegankelijk zijn. Dergelijke desktop 
virtuele omgevingen kunnen nuttig gebruikt worden 
wanneer visualisatie een belangrijke rol speelt bij de 
toepassing. Hoe ziet een bepaald gebouw eruit, hoe moet 
een bepaalde machine bediend worden, hoe ziet een 
produkt er van binnen en van binnen uit, hoe vind je je 
weg in een nog onbekende, maar wel 3D weergegeven 
winkel of stad, etc. In dit artikel kijken we naar het geven 
van assistentie aan bezoekers van zo’n omgeving, in ons 
geval een virtueel theater. Dit theater is gebouwd volgens 
de ontwerptekeningen van het MuziekCentrum in 
Enschede met behulp van VRML (Virtual Reality 
Modeling Language) en kan bezocht worden via World 
Wide Web. Tot nu toe is het theater gebruikt als een 
laboratorium voor onderzoek, in het bijzonder voor 
experimenten met gebruikers die op multimodale wijze 
(gebruikmakend van modaliteiten als spraak, natuurlijke 
taal, muis, toetsenbord, kijkrichting van de gebruiker) in-
teracteren met agents in de omgeving. 

In een dergelijke omgeving krijgen we te maken met doel-
gerichte bezoekers, maar ook met bezoekers die 
explorerend te werk gaan, terugkomen om te kijken wat er 
veranderd is, etc. Bezoekers kunnen informatie krijgen 
over voorstellingen en ze kunnen reserveringen maken 
voor voorstellingen, dat wil zeggen, kaartjes kopen. 

In dit artikel zullen we toelichten hoe in een dergelijke 
omgeving navigatiehulp aan bezoekers kan worden gege-
ven door middel van persoonlijke agents. Zulke agents zijn 
dynamisch, ze bieden assistentie die gebaseerd is op de 
meest recente informatie over de virtuele omgeving. Een 
ander specifiek kenmerk van persoonlijke agents is de 
kundigheid om assistentie te bieden die is aangepast aan de 
kenmerken van de bezoeker. We beschrijven kort een drie-
tal eigen projecten waar persoonlijke agents en andere 
vormen van navigatie-assistentie zijn geïmplementeerd. 
Tenslotte presenteren we enkele conclusies en ideeën over 
toekomstig werk. 

Navigatie en Assistentie 
World Wide Web maakt het mogelijk door middel van 
web-pagina’s voorgedefinieerde informatie in de vorm van 
tekst, tabellen, afbeeldingen, audio, video en animatie te 
presenteren. Navigatie-activiteiten op de traditionele twee-
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dimensionale pagina’s bestaan voornamelijk uit het zoeken 
van informatie. Met de ontwikkeling van virtuele werelden 
is de aandacht voor exploratie toegenomen. Meerdere on-
derzoekers categoriseren navigatie-activiteiten in 
exploratie (het zoeken van een weg zonder een specifiek 
doel, ‘slechts’ geïnteresseerd in rondkijken en uit te vinden 
wat er is) en doelgerichte zoekactiviteiten (onderverdeeld 
in naief zoeken - de navigator heeft geen a priori kennis 
waar het doel is - en gericht zoeken - de navigator heeft 
weet van de lokatie van het doel). Het is zinvol op te mer-
ken dat ofschoon die categorieën onafhankelijk van elkaar 
zijn, ze tijdens navigatie in elkaar kunnen overvloeien: ex-
ploratie kan leiden tot doelgerichte zoekactiviteiten en ook 
het omgekeerde is voorstelbaar. 

In het algemeen worden twee soorten van kennis nodig 
voor succesvol navigeren onderscheiden: 

• Overzichtskennis, kennis nodig om een cognitieve 
landkaart van de omgeving te construeren, en 

• Procedurele of route-kennis, welke volgorde van acties 
is nodig om een bepaalde route te volgen. 

Iemand die alleen procedurele kennis van een route heeft 
kan wel de route volgen door van de ene naar de andere 
plek te gaan maar herkent geen alternatieve routes. Daar-
voor is overzichtskennis nodig. Een deel van de 
overzichtskennis kan worden verkregen door het bestude-
ren van een kaart of een afbeelding, maar vaardigheid in 
oriëntatie en de vaardigheid om de eigen positie te bepalen 
in de virtuele omgeving vereist exploratie als een middel 
om persoonlijke ervaring te verkrijgen. 

Tal van principes voor het ondersteunen van navigatie in 
virtuele omgevingen zijn door Darken en Sibert (1996) 
afgeleid van navigatie-assistentie in de werkelijke wereld. 
Bijvoorbeeld principes die te maken hebben met de organi-
satie van de omgeving, maar ook met het toevoegen van 
richtinggevende visuele en auditieve aanwijzingen. Princi-
pes die betrekking hebben op de toevoeging van 
landkaartachtige informatie zijn bedoeld om een ruimtelij-
ke, oriëntatie-onafhankelijke representatie van de 
omgeving te geven en daarmee bezoekers te helpen de om-
geving te exploreren. Er wordt geadviseerd om een 
dergelijke kaart zodanig aan de gebruiker te presenteren 
dat deze altijd in voorwaartse kijkrichting (met de kaart als 
het ware voor zijn borst) kan rondlopen.  

In hun studie bespreken Darken en Sibert niet de mogelijk-
heid gebruik te maken van persoonlijke assistenten zoals 

gidsen en mentoren. In zowel virtuele als werkelijke om-
gevingen kunnen dergelijke assistenten een nuttige rol 
vervullen bij het helpen van mensen om hun weg te vinden 
of relevante informatie te verkrijgen. In virtuele omgevin-
gen kunnen persoonlijke assistenten adviseren en 
suggesties geven over interessante plekken om naar toe te 
gaan, hoe daar te komen, waar dingen te vinden of te ko-
pen of hoe voorkomende problemen op te lossen. Ze 
kunnen de gebruiker begeleiden (langs een weg/bij het op-
lossen van een probleem) of de gebruiker kan de controle 
overgeven aan de assistent. 

Persoonlijke assistenten – of, zoals wij ze noemen, per-
soonlijke agents – functioneren al in onze virtuele 
theateromgeving op een experimentele wijze. Hun aanwe-
zigheid en functioneren is onderwerp van voortdurende 
aanpassing en uitwerking. In de volgende sectie geven we 
een algemene beschrijving van eigenschappen van deze 
agents en iets over hun specifieke voorkomens en taken. 

Persoonlijke Agents 
Persoonlijke agents voor het assisteren bij het zoeken van 
een weg in virtuele omgevingen delen veel karakteristieken 
met persoonlijke assistenten in werkelijke omgevingen, 
maar er zijn ook veel verschillen. Een aantal verschillen 
worden veroorzaakt doordat virtuele omgevingen minder 
restricties opleggen wat betreft het aantal persoonlijke 
agents, hun vorm of zelfs hun kennis dan het geval is bij 
werkelijke omgevingen. Aan de andere kant, andere ver-
schillen worden veroorzaakt door de tamelijk beperkte 
vaardigheden van persoonlijke agents, bijvoorbeeld bij het 
combineren en integreren van een verscheidenheid van 
verschillende taken, bij het samenwerken met ‘collega’ 
agents, en bij het communiceren met gebruikers voorbij de 
grenzen van hun eigen taakdomein. Dus, in sommige op-
zichten bieden virtuele omgevingen meer hulp bij het 
vinden van een route dan in werkelijke omgevingen, maar 
in andere opzichten wordt minder hulp verschaft. Voor ge-
bruikers kan dit verwarrend of zelfs frusterend zijn. De 
grote hoeveelheid direct toegankelijke kennis van virtuele 
agents en een hoge kwaliteit graphics om die kennis te eta-
leren kan erg hoge verwachtingen bij de gebruiker 
opwekken die in daaropvolgende agent-gebruiker commu-
nicatie, noch in samenwerking tussen agents waargemaakt 
worden. 

Hieronder bespreken we de verschijningsvorm en de ken-
nis van persoonlijke agents in virtuele omgevingen en 
stellen daarbij drie ontwerpcriteria aan de orde. 
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Een eerste ontwerpcriterium betreft de agent’s visuele (en 
wellicht auditieve) verschijning: een agent kan belichaamd 
(‘embodied’) zijn of niet. Een belichaamde agent zal meer 
indringend aanwezig zijn (of minder onopvallend) dan een 
niet-belichaamde agent. Indien belichaamd, dan kan de 
verschijning bestaan uit een cartoon persoonlijkheid, een 
menselijk uitziend karakter of een ander bedacht karakter. 
Het is voorstelbaar het voorkomen van de agent 
afhankelijk te maken van de kenmerken van de gebruiker 
(bijvoorbeeld de leeftijd).  

Een tweede criterium heeft betrekking op het gedrag van 
de agent: pro-actief of re-actief. Een pro-actieve agent kan 
zich richten tot de gebruiker zonder dat deze erom 
gevraagd heeft, terwijl een re-actieve agent bewust door de 
gebruiker geactiveerd wordt, bijvoorbeeld door middel van 
een vraag of een muisklik. Merk op dat dit een verschil is 
dat refereert naar de perceptie van de gebruiker. Vanuit 
technisch oogpunt zullen vrijwel alle agents re-actief zijn, 
reagerend op een vraag of op geobserveerd 
gebruikersgedrag. Bijvoorbeeld, een agent die hulp biedt 
als de gebruiker in een rondje blijkt te lopen acteert re-
actief vanuit een technisch oogpunt, maar de gebruiker zal 
dat waarschijnlijk niet zo ondergaan. 

Een derde criterium heeft betrekking op de adaptiviteit van 
de agent, de mogelijkheid de assistentie aan te passen op 
grond van (veranderende) kennis over een bepaalde 
gebruiker. Een adaptieve agent is een dynamische agent, 
wiens gedrag geleid wordt door een in de tijd veranderende 
database. Een dynamische agent is niet zonder meer 
adaptief. Om adequate assistentie te verlenen moet de 
agent up-to-date kennis hebben van de virtuele omgeving. 
Die omgeving zal continu veranderen. In het virtuele 
theater bijvoorbeeld, zullen nieuwe voorstellingen 
opgenomen worden en eerdere voorstellingen zullen niet 
meer beschikbaar zijn. Bovendien kunnen voorstellingen 
uitverkocht zijn, afgelast worden of een andere begintijd 
krijgen. Een agent die gebruik maakt van deze recente 
informatie is dynamisch, maar niet adaptief: het soort 
assistentie is niet afhankelijk van gebruikersgerelateerde 
informatie.  

Maar niet elke agent die gebruik maakt van 
gebruikersgerelateerde informatie is dynamisch. Als een 
agent rekening houdt met gebruikersinformatie die op een 
of ander moment verzameld is – bijvoorbeeld, tijdens een 
eerste bezoek of aanmelding – en die informatie is niet 
onderworpen aan latere verificatie, revisie, of uitbreiding, 
dan is er geen gebruikersgerelateerde dynamiek. Ook in dat 
geval kiezen we ervoor de agent niet als adaptief te 

beschouwen, maar eerder de term gepersonaliseerde agent 
te gebruiken. 

Navigation Assistentie in de Virtuele 
Theateromgeving 

In de virtuele theateromgeving experimenteren we met 
verschillende navigatieprincipes. In de toekomst hopen we 
de resultaten te integreren in een omgeving met verschei-
dene gespecialiseerde persoonlijke agents, elk met een 
eigen taak en in staat met elkaar en met de gebruiker te 
communiceren.  

De informatie- en transactie-agent 

De eerste persoonlijke agent die we willen noemen is Ka-
rin, de receptioniste van het virtuele theater. Karin is een 
informatie-agent die zichtbaar is achter een balie bij de 
ingang van het gebouw. Ze geeft informatie over de voor-
stellingen die gegeven zullen worden in de lokale theaters 
van de stad (data, beschikbare plekken, informatie over 
voorstelling en artiesten, prijzen), en ze kan reserveringen 
verrichten. Karin ondersteunt niet de navigatie in de virtue-
le wereld, maar navigatie in de database die informatie 
over de komende voorstellingen bevat.  

Karin is een belichaamde agent (zie figuur 1) met een pra-
tend 3D cartoongezicht met enkele simpele 
gezichtsuitdrukkingen. De lipbewegingen zijn gesynchro-
niseerd met een tekst-naar-spraak systeem dat Karins 
antwoorden uitspreekt. Karin is re-actief en beantwoordt 
slechts vragen van de bezoeker. Ze is niet adaptief en heeft 
geen begrip van haar visuele omgeving. 

 

Figuur 1. Karin, de virtuele receptionist in ons virtuele 
theater 
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Navigatie assistentie in het U-WISH project 

In het U-WISH project (Neerincx et al., 1999) van het Te-
lematica Instituut worden verschillende ondersteunende 
functies voor web-gebaseerde gebruikersinterfaces ont-
wikkeld en getest met gebruikers. Ter ondersteuning van 
niet-professionele gebruikers zijn in dit project de volgen-
de navigatie-assistentie functies toegevoegd aan de virtuele 
theateromgeving: 

• Een kaart van de omgeving kan worden opgevraagd. 
Deze kaart wordt altijd in voorwaartse kijkrichting aan 
de bezoeker gepresenteerd en de positie van de bezoe-
ker is aangegeven. 

• Categoriserende ‘landmarks’ (verschillende kleuren 
voor verschillende delen van de omgeving) zijn toege-
voegd aan de kaart en aan de omgeving, om de 
bezoekers te helpen herkennen in welk deel van de 
omgeving ze zich bevinden. 

• Een persoonlijke agent geeft adviezen.  

Zie figuur 2 voor een blik in de hal van het virtuele theater 
met de gekleurde kaart en de persoonlijke assistant. 

De persoonlijke agent in de U-WISH omgeving is een on-
opvallende adviserende agent die de gebruiker helpt om 
relevante informatie te vinden en om plaatsen in de omge-
ving te vinden die waarschijnlijk voor hem/haar interessant 
zijn. Verder wordt assistentie verleend als de gebruiker in 
een rondje lijkt te lopen. Deze agent is niet belichaamd 
maar heeft de vorm van een smal venster dat op een werk-
balk lijkt en dat onder het venster van de browser past (zie 
figuur 2).  

Figuur 2. hal van het virtuele theater met persoonlijke 
agent en kaart 

Deze agent heeft kennis van de virtuele omgeving en van 
de huidige bezoeker (gebruikersprofiel, positie, bewe-
gingsgeschiedenis) en kan daardoor bezoekers-specifieke 

adviezen geven. Verder is deze agent pro-actief: hij geeft 
advies zonder dat daarom is gevraagd door de bezoeker. In 
de toekomst zal het ook mogelijk zijn deze agent te vragen 
om advies of suggesties. De agent is adaptief in de zin dat 
de (steeds veranderende) positie van de bezoeker gebruikt 
wordt bij het geven van advies. Adaptiviteit in de zin dat 
dynamisch veranderende gebruikersprofielen gebruikt 
worden zal binnenkort worden gerealiseerd. 

Een met natuurlijke taal toegankelijke naviga-
tie agent 

Een andere navigatie-agent die we ontwikkeld hebben 
geeft assistentie bij het fysiek/geografisch vinden van de 
weg in de virtuele wereld. Deze agent begeleidt bezoekers 
naar de plaats waar ze naar toe willen, gebruikmakend van 
kennis van de huidige positie van de bezoeker, van de vir-
tuele wereld, van mogelijke paden naar objecten en 
lokaties, van eerder door de gebruiker bezochte lokaties en 
routes, etc. 

De huidige omgeving biedt de gebruiker wat mogelijkhe-
den om in natuurlijke taal met de navigatie agent te 
interacteren. De gebruiker kan kiezen tussen interactie via 
spraak, toetsenbord, muis, of een combinatie daarvan. De 
navigatie agent is re-actief. De gebruiker kan vragen naar 
bestaande lokaties in het theater. De agent reageert door, 
naar keuze, de gevraagde plaats aan te wijzen op een kaart, 
of door het (gezichtspunt van) de gebruiker door de omge-
ving naar de bestemming te leiden. 

Omdat de bezoekers zich bewust zijn van de visuele con-
text, zullen ze in natuurlijke taal interactie waarschijnlijk 
gebruik maken van verwijzingen maar die context. Natuur-
lijk taal interpretatie van gebruikersuitlatingen is daarom 
gekoppeld aan wat er op het moment van uitspreken voor 
de gebruiker te zien was in de virtuele wereld en aan eer-
dere uitlatingen van de gebruiker. 

De navigatie agent is adaptief in de zin dat informatie over 
de dialooghistorie van de gebruiker, eerder bezochte loka-
ties of routes, en positie worden gebruikt, maar van een 
gebruikersprofiel wordt niet gebruikt. De navigatie agent is 
nog niet belichaamd. 

Conclusies en toekomstig werk 
In dit artikel bespraken we navigatie-assistentie in virtuele 
omgevingen en we gaven een overzicht van vormen van 
navigatie-assistentie in onze experimentele theateromge-
ving. In ons onderzoek ligt de nadruk op persoonlijke 
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agents, virtuele assistenten die advies geven op grond van 
beschikbare recente informatie. Persoonlijke agents kun-
nen zodanig ontworpen worden dat de assistentie in 
overeenstemming is met het gebruikersprofiel, ze kunnen 
belichaamd zijn of niet, en ze kunnen pro-actief, re-actief 
of beide zijn. Vanzelfsprekend kunnen persoonlijke agents 
verschillend in voorkomen, capaciteiten en functionaliteit 
zijn. In ons toekomstig onderzoek zal, nog meer dan nu, de 
studie van mens-machine interactie geïntegreerd worden in 
de technische en wetenschappelijke invulling van agent-
theorie en agentarchitectuur.  

Verder onderzoek op het terrein van mens-machine interac-
tie zal betrekking hebben op de invloed van de 
verschillende vormen van assistentie op het navigatiege-
drag van de bezoeker en de waardering door de gebruiker 
van de assistentie. De effecten van de afzonderlijke ont-
werpcriteria (bv. pro-actief of re-actief) zullen onderzocht 
worden, evenals de invloed van gecombineerde criteria. 
Zowel objectieve effecten (bv. het aantal succesvolle re-
serveringen, snelheid waarmee het doel bereikt wordt, 
aantallen bezoekers die terugkomen), als subjectieve effec-
ten zullen worden gemeten. Subjectieve effecten zijn 
vooral belangrijk ingeval het theater bezocht wordt voor 
exploratie.  
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