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Taal is een uniek kenmerk van menselijke intelligentie. Ons taalsysteem is niet 
enkel uitermate geschikt voor onze communicatieve noden, het is ook zeer 
robust, flexibel en kan efficiënt geleerd worden. Een van de grote uitdagingen 
binnen de Artificiële Intelligentie bestaat uit het ontwikkelen van intelligente 
autonome agenten met bidirectionele communicatiesystemen die dezelfde 
robuustheid, flexibiliteit en efficiëntie als menselijke talen bezitten. Idealiter 
zijn deze communicatiesystemen ook transparant en verklaarbaar in menselijke 
termen, aangezien dit de interpretatie en verificatie van de interne werking 
van deze systemen vergemakkelijkt en daardoor vertrouwen uitlokt bij mensen. 
Vandaag is het ontwerpen van representaties en leermechanismen die leiden 
tot zulke communicatiesystemen nog steeds een onopgelost probleem. In deze 
doctoraatsthesis presenteer ik nieuwe representaties en leermechanismen die 
geschikt zijn voor de communicatiesystemen van autonomone agenten en de 
gewenste eigenschappen van menselijke talen tentoonstellen. Deze 
representaties en leermechanismen worden gevalideerd door casestudy's die de 
‘visual question answering’ taak aanpakken. ‘Visual question answering’ omvat 
het beantwoorden van vragen, gesteld in natuurlijke taal, over afbeeldingen en 
vereist perceptie, linguïstische vaardigheden en redenering. Ik presenteer vier 
bijdragen die een agent toelaten om linguïstische structuren op het 
conceptuele, morfosyntactische en semantische niveau voor te stellen en te 
leren. De eerste bijdrage bestaat uit een computationale 
constructiegrammatica die voldoende representatieve capaciteit heeft voor de 
dataset van de casestudy. Specifiek voorziet deze grammatica bidirectionele 
mappings tussen alle vragen uit de dataset en hun onderliggende procedurele 
semantische representatie. De andere bijdragen bestaan uit experimenten 
waarbij de agent deze grammatica leert door middel van taak-gebaseerde 
communicatieve interacties. In het eerste experiment leert de agent om 
betekenisvolle concepten te abstraheren uit continue sensomotorische 
observaties. Hiervoor bouw ik verder op eerdere experimenten binnen het 
taalspel-paradigma en introduceer ik een nieuwe representatie voor concepten 
die gebaseerd is op prototype theorie. Het tweede experiment bestaat uit een 
alternatieve hybride aanpak voor het leren van concepten, waarbij symbolische 
en subsymbolische technieken gecombineerd worden om concepten te vatten 
in de vorm van een hybride procedurele semantische representatie. In het 
laatste experiment introduceer ik een mechanistisch model van twee cognitieve 
processen die centraal staan in gebruiksgebaseerde theoriën van 
taalverwerving: ‘intention reading’ en ‘pattern finding’. Door middel van deze 
processen kan de agent een grammatica leren via taak-gebaseerde 
communicatieve interacties. In het bijzonder laat ‘intention reading’ de agent 
toe om hypotheses te maken over de bedoelde betekenis van een geobserveerde 
uitdrukking en laat ‘pattern finding’ de agent toe om abstracte schema's te 
construeren die generalisaties over mappings tussen vorm en betekenis vatten. 
De bijdragen die ik in deze doctoraatsthesis presenteer stuwen de state-of-the-
art in de ontwikkeling van autonome agenten met communicatiesystemen met 
mensachtige eigenschappen vooruit. De methodologische vernieuwingen die ik 
introduceer zijn relevant voor een brede waaier aan applicatiedomeinen, zoals 
mens-robot interactiesystemen, conversationele agenten en intelligente 
leermeestersystemen. 
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