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samenvatting. 

Televisie kijken is een veel voorkomende bezigheid in onze 
samenleving. De ondertitelingen die we op de televisie zien 
blijken niet optimaal te zijn voor ouderen en slechtzienden. 
Bij de themagroep Communicatiehulpmiddelen van het Ins ti tuut 
voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven is men bezig met onder
zoek naar (verbetering van) de leesbaarheid van ondertiteling. 
Dit verslag behandelt de werkzaamheden en resultaten van een 
tweede stage die in het kader van het bovenstaande is ver
richt. Hierin is een uitbreiding gemaakt op de te gebruiken 
apparatuur(-opstelling) zoals die is voortgekomen als resul
taat van de eerste stage. Er is namelijk een tijdregistratie
systeem aangebracht die zeker niet hoogwaardig genoemd kan 
worden, maar binnen de gebruikte toepassing zeer zeker aan de 
eisen voldoet. 
Tevens is er uitvoerig met de te gebruiken software geëxperi
menteerd. Met de kennis hieromtrent is er een korte handlei
ding samengesteld die betrekking heeft op de mogelijkheden die 
op het onderwerp ondertiteling van toepassing zijn. 
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.L. Inleiding. 

In tegentelling tot de beginjaren van de nederlandse televisie 
worden onze televisieschermen overspoeld met buitenlandse pro
gramma's. In ons land worden {gelukkig) alle buitenlandstalige 
televisieprogramma's ondertiteld. 
In de praktijk blijkt de huidige ondertiteling van TV-program
ma's niet optimaal leesbaar voor ouderen en slechtzienden. Tot 
op heden is er weinig aandacht besteed aan dit probleem. Dit 
is deels te wijten aan het gebrek aan faciliteiten om op een
voudige wijze willekeurige ondertitels te genereren voor 
experimentele doeleinden. Thans is door het beschikbaar komen 
van ondertitelingssoftware met een aanvaardbare prijsstelling 
een dergelijk onderzoek te realiseren. 
Om die reden is men binnen de themagroep "Communicatie hulp
middelen van het Instituut voor Perceptie Onderzoek begonnen 
met het opzetten van een experiment m.b.t. leesbaarheid van 
TV-ondertiteling voor ouderen en slechtzienden. 
In dit experiment zal de benodigde presentatieduur van onder
titeling regels gemeten worden als functie van een aantal 
parameters die de leesbaarheid bepalen. Hierbij kunnen we den
ken aan lettertypen en grootten, aan helderheids- en kleur
contrasten en aan gekleurde balken achter de teksten. 
Bovendien spelen natuurlijk factoren die eigen zijn aan de 
proefpersonen een rol, zoals leeftijd, gezichtsvermogen, even
tuele visuele pathologie enz. 
Om deze metingen te kunnen verrichten en voor het ui tv oeren 
van experimenten zijn er enkele stages uitgeschreven. Dit 
verslag beschrijft een tweede stage als vervolg op een eerste. 
In deze eerste stage, verricht door M.P.J. Mohnen [1], is men 
tot de aanschaf van apparatuur gekomen. Ook heeft men een 
opstelling gerealiseerd waarmee men de ondertiteling kan maken 
en bewerken. Men is toen echter nog niet toegekomen aan de 
eerste pilot-experimenten, hoewel er wel over na is gedacht. 
De eerste en de tweede stage hadden enige overlapping {zij het 
niet veel). Zo hebben we gezamenlijk de eerste pilot-experi
menten opgezet. In deze tweede stage was het ook de taak om de 
opstelling te leren kennen en eventueel aan te passen, alsmede 
de aangeschafte software. Hiermee moesten uiteindelijk verdere 
experimenten opgezet en verricht worden. 
Over het hoe en waarom kunt u in dit verslag verder lezen. 
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~ Hoe kiiken wij naar ondertiteling? 

Op het moment is men wereldwijd zeer veel bezig met onderzoek 
naar zgn. visual attention ofwel hoe en waarmee de visuele 
aandacht kan worden getrokken. Dit soort onderzoek gebeurt 
o.a. aan de universiteit van Leuven. Een publicatie van Géry 
d'Ytewalle en Ingrid Gielen [2] leert ons met betrekking tot 
TV en -ondertiteling het volgende: 
Bij televisieprogramma's met ondertiteling hebben we te maken 
met drie informatie-bronnen die als aparte objecten kunnen 
worden gezien, namelijk beeld, geluid en tekst. Deze drie 
bronnen verschaffen ons gedeeltelijk redundante informatie die 
niet tegenstrijdig is, maar elkaar aanvullen of dezelfde in
houd in een andere vorm geven. 
Bij ondertiteling wordt de zogenaamde zes-seconden regel 
gehanteerd. Deze regel houdt in dat de presentatieduur van 
twee volledige tekstregels zes seconden is. Waar deze regel 
precies vandaan komt is niet duidelijk, maar onderzoek heeft 
uitgewezen dat bij aanbieding van twee volledige tekstregels 
volgens de zgn. vier-, zes- en acht-secondenregels de zes 
secondenregel het best geaccepteerd werd. 
Wanneer een eenzelfde programma met ondertiteling zowel met 
als zonder geluid wordt getoond dan is de fractie van de tijd 
die besteed word aan het lezen van ondertiteling in beide 
gevallen hetzelfde. Geluid speelt dus een ondergeschikte rol. 
Een hypothese in het artikel van d'Ytewalle [2] stelt dat het 
lezen van ondertiteling een vorm van automatisme is. Men is zo 
gewoon aan het fenomeen ondertiteling, dat men er niet aan kan 
ontsnappen om deze te lezen. Dit is int ui tief wel aan te 
voelen omdat het vaak juist moeilijk is om een ondertiteld 
stuk te kijken zonder de ondertiteling te lezen. Men blijkt 
zelfs de ondertitels te lezen indien het programma in de eigen 
taal wordt gesproken. 
Een tweede hypothese stelt dat het minder tijd kost en het 
efficiënter is om de ondertiteling te lezen dan naar het bij
behorende geluid te luisteren. 
Als we gaan kijken welk deel van het beeld van een ondertiteld 
programma het meest bekeken wordt, dan blijkt dit het gebied 
te zijn net boven de ondertiteling. Dit kan ons dan e.e.a. 
zeggen over de plaatsing van de ondertiteling. 
Over het antwoord op de vraag of de ondertiteling echt goed 
gelezen wordt kunnen we heel duidelijk zijn: "JA". Een test 
waarbij proefpersonen - die naar een ondertiteld programma 
hadden gekeken - achteraf geheel onverwachts werden gevraagd 
of bepaalde zinnen al dan niet in het programma voorkwamen 
werden 97% van de vragen correct beantwoord. 
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~ overwegingen bii de experimenten. 

Bij de experimenten die gedaan worden zijn er toch enkele 
zaken die overwogen moeten worden. 
In het verslag van Mohnen [1] is reeds een beschrijving opge
nomen over het fysische aspect van het zien. Dit behoeft ech
ter enige aanvulling. 
Zo is het luminantie-contrast tussen twee objecten van belang 
om deze twee van elkaar te kunnen onderscheiden. over het 
algemeen bevat kleur-contrast redundante informatie. Wanneer 
we echter naar een zwart-wit beeld kijken, dan kan kleur
contrast juist net die extra informatie geven waardoor we 
objecten kunnen onderscheiden die zonder die kleur-contrast 
(maar met hetzelfde luminantie-contrast) nauwelijks te onder
scheiden zijn. 
De tijd is de belangrijkste grootheid die gemeten moet worden. 
Nu kunnen we ons afvragen hoe we dat objectief kunnen gaan 
doen. We bedoelen hiermee niet het technische aspect, maar 
meer over de inkleding van de experimenten. Hieronder staan 
enkele opmerkingen die er mede voor kunnen zorgen dat de 
gemeten tijd een reëele waarde is. 
Zo kunnen we situaties tegen komen dat de proefpersonen echt 
te zeer op de ondertiteling gericht zijn en dat ze daardoor de 
beelden niet (genoeg) in zich op kunnen nemen. Dit is dan een 
gedrag dat niet overeenkomt met het normale kijk-gedrag. We 
moeten dan de experimenten zo inrichten dat er ook getest 
wordt op de inhoud van het beeldmateriaal (natuurlijk wel met 
medeweten van de proefpersonen). We moeten echter wel oppassen 
dat dit niet resulteert in een soort geheugen-test. 
Volgens Rabbi t [ 3) presteren oudere mensen het best wanneer 
zij geen prestatietaak hoeven uit te voeren. Men zegt hier:"Ze 
worden niet graag getest op de grens van hun kunnen en zijn 
vaak niet gemotiveerd tot het uiterste te gaan, vooral omdat 
de taak voor hen meestal totaal nieuw is en voor een buiten
staander - op z'n zachtst gezegd -vaak zinloos overkomt. 
Een tweede punt is het 'natuurlijk' verschil in leessnelheid. 
De ene persoon leest namelijk van zichzelf al sneller dan een 
ander. Dit resulteert in een soort offset-verschillen binnen 
de meetgegevens. Er moet dus een methode ingebracht worden om 
deze offset op te heffen. We kunnen denken aan het lezen van 
een stuk tekst van het beeldscherm door iedere proefpersoon, 
waarbij de benodigde tijd wordt gemeten. Van alle proefper
sonen nemen we dan die tijden en berekenen een gemiddelde 
waarde. Voor iedere proefpersoon bepalen we dan de relatieve 
afwijkig van het gemiddelde en nemen deze uitkomst als een 
schalingsfactor. Alle meet-waarden van die persoon worden dan 
vermenigvuldigd met die factor. 
Een derde punt is de keuze van het beeld-materiaal. Dit moet 
namelijk zodanig worden gekozen dat de beelden afwisselend 
genoeg zijn om zo zoveel mogelijk in de praktijk voorkomende 
situaties mee te kunnen nemen. Ook moet het zelf regelen van 
de aanbiedingsduur niet tot gevolg mogen hebben dat de teksten 
en het geluid niet overeen komen ofwel uit de pas lopen. 
Een laatste punt is de omgeving waarin de experimenten worden 
gedaan. Omdat we met proefpersonen werken is het belangrijk 
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dat we een omgeving creëren waarin de mensen zich op hun gemak 
voelen. Dit betekent dat de apparatuur zoveel mogelijk buiten 
hun directe omgeving moet staan. Vooral mensen die weinig met 
moderne techniek of met wetenschappelijke instanties te maken 
hebben raken nogal snel onder de indruk van alle apparatuur. 
Dit kan vervalsing van de meetresultaten tot gevolg hebben. 
Ook moeten hinderlijke spiegelingen, antenne-storingen en 
overmatig omgevingsgeluid zoveel mogelijk worden voorkomen. 
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~ Huidige ondertiteling •standaard•. 

De tegenwoordig veel gebruikte TV-ondertiteling bevat de 
volgende eigenschappen: 

Letterkleur: 

Lettertype: 

Wit (in enkele gevallen geel), vrij
wel altijd voorzien van een zwarte 
rand (outline). Soms alleen een scha
duw richting zuid-oost. 

schreefloos. 

letterbreedte 

\ • • • 
letterafstand 

/, 
! I : I r----H 

letterhoogteL __ --

' : 1 1 stokhoogte 

B
-.., --~ -------v I . 

X
1 g---- --1_romphoogte _____ j (x-hoogte) 

! : - - - - - - - ~ staarthoogte 
~ 

lijndikte 

i ____ .go_ed voorbeeld 
regelafstand j 

~-----d_oet goed volgen. 

Fig. 1: Definities voor letter-afmetingen. 

Lettergrootte: x-hoogte: ± 30 beeldlijnen (TV-scherm 
heeft 625 beeldlijnen). Bij een 70 cm 
beeldscherm is dit ± 20 mm. 
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Letterverhoudingen: 

Regelafstand: 

Regel indeling: 

Plaats ondertiteling: 

Contrast: 

Aanbiedingsduur: 

x-hoogte (romphoogte) 
letter-hoogte 
stok-hoogte 
staart-hoogte 
lijndikte 
letterbreedte 
letterafstand 

100% 
125% 

25% 
25% 
25% 
63% 
75% 

± 200% van de x-hoogte (zie letter
grootte). 

letterspatie 
woordspatie 

12% 
75% 

aant. karakter per 
aant. regels 

regel :5 32 

indien 1 regel, dan 
plaats van normaal 
geplaatst. 

onderaan het scherm. 

niet omschreven. 

:5 2 
wordt deze 
de tweede 

op de 
regel 

6 seconden voor twee volledige tekst
regels; bij minder tekst evenredig 
minder (met een minimum van ± o, 8 
sec.). 
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~ De hardware. 

5.1 De totale opstelling. 

Om wijzigingen aan de ondertiteling te kunnen aanbrengen moet 
men beschikken over de juiste apparatuur. In het verslag van 
Mohnen [1] hebt u kunnen lezen hoe men tot de keuze van de 
apparatuur is gekomen. Hieronder volgt een schema over de 
aansluitingen. 

Commodore 
Amiga 2000 

70 cm 
1V 

monitor 

Fig 2: 

Atari 1 04D-ST IVS 
Genloek 1 000 

Opstelling voor het genereren en 
wijzigen van TV-ondertiteling. 

Deze opstelling heeft een uitbreiding t.o.v. de oorspronke
lijke uit de eerste stage. Er is namelijk een computer bij
gekomen om de tijd-registratie te kunnen realiseren. Hier 
wordt uitgebreider op ingegaan in paragraaf 4.3. 
De uitgang van de Genloek waar het gecombineerde beeld uit 
komt kan worden gesplitst m.b.v. een 75 Ohm BNC-splitser zodat 
dit beeld eventueel kan worden opgenomen met een videorecor
der. 

N. B.: Het is belangrijk dat eerst de Genloek wordt aange
zet en daarna pas de Commodore Amiga. Wanneer dit 
niet gebeurt, dan gaat deze computer op tilt. Wan
neer dit onverhoopt toch mocht gebeuren, dan moet de 
Amiga eerst uitgezet worden. Het is dan aan te raden 
deze pas na ongeveer 30 seconden aan te zetten omdat 
dan het geheugen helemaal leeg (gereset) is. 
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5.2. Hardware uitbreidingen en leveringsproblemen. 

De Amiga is tijdens deze stage uitgebreid met een geheugen
kaart met daarop twee Mega-byte extra geheugen. Het programma 
Braadcast Titler 2 werkt namelijk alleen op Amiga-computers 
met minimaal 2 Mega-byte werkgeheugen. De levering van deze 
uitbreidingskaart - •verzorgd ' door de een firma te Eindhoven 
- heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Zo was de levertijd 
abnormaal lang. Na telefonische controle werd ons medegedeeld 
dat de kaart nog niet gearriveerd was en dat dat nog wel 
enkele weken kon gaan duren. Omdat we geen tijd hadden om 
daarop te wachten hadden we uiteindelijk maar besloten om uit 
te kijken naar een ander voorlopig programma dat redelijk aan 
onze eisen voldoet en wel kan functioneren met één Mega-byte 
geheugen. Toen we hiernaar informeerden bij een verkoper bij 
dit bedrijf bleek dat de geheugen-uitbreidingskaarten al 
enkele dagen aanwezig waren en zelfs al op de dag dat we hier
naar geïnformeerd hadden. Deze ervaringen en nog enkelen niet 
verder te noemen hebben ertoe geleid dat we niet graag meer 
zaken met deze firma doen. 
Ook is er een ander bedrijf uit Eindhoven dat niet op zijn 
best (zacht uitgedrukt) naar voren is gekomen. Bij hen was 
namelijk een harddisk besteld voor de Amiga 2000. Toen uitein
delijk na een lange periode deze disk gearriveerd was, bleek 
dat ze een harddisk voor een Amiga 500 hadden laten komen. 
Deze is niet geschikt voor gebruik met een Amiga 2000. Toen 
men dan uiteindelijk prijsopgaven ging doen voor een disk voor 
de Amiga 2000 liep het helemaal spaak. Er werden prij zen 
genoemd varierend van ± fl 1800,= tot ± fl 3400,=. De prijs 
bleek na navraag bij andere firma's uit te komen rond de 1400 
á 1500 gulden. Doordat er in het nog beschikbare budget niet 
op gerekend is laat de uiteindelijke bestelling van deze disk 
nog op zich wachten. 

5.3 De tijdregistratie. 

Bij het uitvoeren van de experimenten is de tijd dat een 
proefpersoon nodig heeft om de aangeboden regel ( s) te lezen 
een belangrijke te meten grootheid. De gebruikte software -
Braadcast Titler 2 - biedt de mogelijkheid om de te tonen 
pagina's pas te laten verschijnen als de muis-knop wordt 
ingedrukt. Ook kan dat geschieden met behulp van de zgn. 
vuur-knop van een joystick via de tweede joystick ingang. Als 
we nu de proefpersonen via een knopje deze laatst genoemde 
poort laten gebruiken, dan kan deze zelf bepalen wanneer de 
volgende pagina verschijnt. Het zou echter handig zijn om dan 
direct de tijd tussen twee pagina's te meten. Dit zou kunnen 
gebeuren door naast de proefpersoon te gaan zitten en met 
behulp van een stopwatch deze tijd te meten en op te schrij
ven. Dit is echter onpraktisch en verdient dus niet de voor
keur. De meest logische oplossing lijkt dan om deze tijd met 
een computer te meten. 
De commodore Amiga is een zgn. Multi-Tasking computer. Hiermee 
kunnen dus in principe meerdere programma's tegelijk draaien. 
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Het programma Braadcast Titler 2 'gooit' echter het oorspron
kelijke besturingssysteem van de Amiga uit het geheugen en 
daarmee ook de multi-tasking faciliteiten. Dit betekent dus 
dat er een tweede computer gebruikt zal moeten worden. 
Op de afdeling waar de stage wordt verricht - de themagroep 
Communicatiehulpmiddelen waren twee Atari 1040-ST computers 
becshikbaar, die we voor dit doel konden gebruiken. 

5.3.1. Proqrammeren van de Atari 1040-ST. 

De Atari 1040-ST bezit een zogenaamd intelligent toetsenbord. 
Deze functioneert geheel zelfstandig en zendt codes naar de 
hoofdcomputer als er een toets wordt ingedrukt. Ook kan een 
gebruikers programma commando's naar het toetsenbord sturen. 
Als reactie stuurt het toetsenbord weer gewenste informatie 
terug naar de hoofd-computer. De Atari bezit ook twee poorten 
waarvan de eerste gebruikt kan worden door zowel een muis als 
een joystick en de tweede alleen door een joystick. De Atari 
werkt standaard met een muis. Zonder deze is het zeer lastig 
om de computer te gebruiken. Het lag dus voor de hand om de 
tweede poort te gebruiken als ingang voor de tijd-registratie. 
Deze twee poorten worden bestuurd door de processor van het 
toetsenbord en kan niet rechtstreeks via de hoofdcomputer 
bestuurd worden. De pin-configuratie van deze poorten zijn 
hetzelfde als die van de genoemde Amiga-poorten en kunt u 
vinden in appendix 1. 
Zoals al vermeld voorziet het besturingssysteem van de Atari 
in een mogelijkheid om commando's naar het toetsenbord te 
zenden. Zo kan men een commano versturen die ervoor zorgt dat 
alle acties die er op de joystick optreden worden verzonden 
naar de hoofdcomputer. Het besturingssysteem onderhoudt een 
tabel waarin adressen staan van subroutines die die informatie 
verwerken. Het adres waar die informatie zich in het geheugen 
bevindt wordt via een register DO aan die routine doorgegeven. 

5.3.2. Modula-2. 

Om programma's te kunnen schrijven hebben we een editor en een 
compiler nodig. Binnen het IPO is slechts een Modula-2 compi
ler aanwezig voor programmeren op de Atari 1040-ST. Het pro
gramma moest dus in Modula-2 worden geschreven. 
Ik had echter nog nooit met Modula-2 gewerkt en moest dus deze 
taal eerst bestuderen voordat er geprogrammeerd kon worden. 
Dit bleek echter niet zo 1 n groot probleem. Modula-2 is een 
taal die is ontwikkeld door de bedenker van de taal Pascal -
Niklaus Wirth - in eind jaren 1 70. De kracht van de taal ligt 
vooral in de gemoduleerde opbouw. Deze is daardoor ui termate 
geschikt om decentraal programma 1 s te ontwikkelen. Een deel 
programma kan geheel zelfstandig geschreven enjof aangepast 
worden als van de andere deel programma's slechts de declara
ties aanwezig zijn. De gecompileerde deelprogramma's moeten 
echter wel centraal gelinkt worden. Verder lijkt de struktuur 
en de syntax van de taal zeer veel op die van de taal Pascal. 
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Bij de Modula-2 compiler die op het IPO aanwezig is ontbreekt 
echter uitgebreide dokumentatie. Het boek dat wel aanwezig is 
(User manual Modula-2) bevat te oppervlakkige informatie, 
vooral met betrekking tot het low-level programmeren van de 
Atari. Er trad namelijk een probleem op bij het installeren 
van de routine die de informatie moest verwerken van de acties 
op de tweede joystick ingang. Wanneer er een vuur-knop werd 
ingedrukt of de joystick handle werd bewogen, dan ging de 
computer op tilt. De sprong naar die routine werd wel gemaakt, 
maar de routine werd nooit bereikt. De gebrekkige informatie 
uit het Modula-2 boek en uit de boeken die er over het interne 
van de Atari aanwezig waren konden niet leiden tot de oplos
sing van dit probleem. 

5.3.3. GEM 

In het Amiga boek over het GEM-besturingssysteem ( GEM = 
Grapbic Environment Manager) las ik dat er standaard functies 
aanwezig waren omde status van de muis-knoppen op te vragen. 
Toen kwam ik op het idee om een knopje parallel te monteren 
met de linker muis-knop (de hoofd-knop van de muis). Ik kon nu 
testen op het indrukken en het loslaten van de muis-toets c.q. 
drukknopje. De tijd tussen twee keer indrukken van deze toets; 
knop kon dan gemeten worden en bewaard op disk. 
Via het GEM-besturingssysteem kan ook de tijd opgevraagd wor
den. Het leek dus logisch om hiervan gebruik te maken. In 
tegenstelling echter tot veel computers(ystemen) wordt de tijd 
slechts weergegeven met een nauwkeurigheid van twee seconden. 
Deze resolutie is niet geschikt voor ons doel. Het GEM-bestu
ringssysteem voorziet ook in een funtie waarmee het programma 
een door de gebruiker gespecificeerd aantal milliseconden kan 
worden onderbroken. We hebben van deze functie gebruik gemaakt 
door het aantal pauzes te registreren en daar een vaste offset 
bij op te tellen. 
Zo verkrijgen we een benadering voor de tijd tussen twee 
toets-drukken. Deze meetmethode is niet erg hoogwaardig. Het 
gebruik hiervan kan worden gerechtvaardigd met de onderstaande 
argumenten: 

De gewenste nauwkeurigheid van de metingen behoeft niet 
op honderdsten of duizendsten van seconden te liggen. 

De afwijking van de metingen - gemeten met behulp van een 
stopwatch - bleek minder te zijn dan één tiende van een 
seconde. 

De beschikbare tijd die aanwezig was voor de stage is te 
beperkt om dieper op het interne van de Atari in te gaan. 
Dit werd mede versterkt door de gebrekkige documentatie. 
Ook in de verschillende TU-bibliotheken bleek geen betere 
documentatie over deze computer aanwezig te zijn. 
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5.3.4. Proqramma-tekst. 

De Modula-2 tekst van het programma kunt u vinden in appendix 
2. 

5.3.5. Aansluitschema drukknopje. 

Atari 1040-ST 
House/ 
joystick 
poort 1 

naar 
llUiS 

naar 
:m.uis 

Amiga 2000 

joystick 
poort 2 

Fig. 3: Aansluitschema drukknopje t.b.v. tijdregistratie. 

N. B.: De twee diodes zijn aangebracht om stroompjes te 
voorkomen indien de twee 5 Volt niveau's van de twee 
computers niet geheel hetzelfde zijn. 
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~ Het software pakket Broadcast Titler 2 

6.1 Beperkingen van het programma. 

De software die gebruikt wordt heet Broadcast Titler 2 en 
wordt in Nederland geïmporteerd door het bedrijf Take 1 Pro
duct i ons te Heerlen. Als onderdeel van de stage was het de 
taak om deze software te bestuderen teneinde er presentaties 
me te kunnen samenstellen en te gebruiken. Tijdens dit bestu
deren kwamen er verschillende mankementen van het programma 
naar voren. Zo bevat het programma enkele standaard letter
typen (fonts). Deze fonts zijn echter allemaal vrij zwaar, 
d.w.z. dat de lijndikte vrij groot is. Nu bevat de programma
disk een tweede programma nl. een Font-Converter. Hiermee 
kunnen standaard Amiga-fonts worden geconverteerd naar een 
formaat waar Broadcast Titler 2 mee werkt. Deze font converter 
blijkt echter niet (goed) te functioneren. De fonts worden 
namelijk niet geconverteerd of indien dit wel mocht gebeuren, 
dan worden ze niet (of niet correct) naar disk geschreven. 
Andere problemen hebben weer betrekking op het hoofdprogramma 
zelf. Zo was ik bezig geweest een demonstratie te maken. Als 
onderdeel daarvan had ik een pagina waarbij van alle regels de 
achtergrond kleur van wit naar zwart varieerden (grijstinten) 
en de letters van zwart naar wit. Nadat de pagina opgemaakt 
was zag het er allemaal heel leuk uit, maar bij het tonen 
ervan ging er van alles fout. Er gebeurde allerlei vreemde 
dingen op het scherm, behalve datgeen dat gevraagd was. Nadat 
het tonen was beïndigd bleek de opgemaakte pagina op de onder
ste regels totaal verminkt. 
Nadat men een presentatie gemaakt heeft kan men deze op disk 
bewaren. Wanneer nu zo'n presentatie in het programma ingele
zen wordt blijkt het programma zijn standaard fonts eruit te 
gooien. Kiest men nu voor het zgn. Font-menu dan zien we de 
meest vreemde figuren op de plaats waar normaal de letter A 
van dat font wordt getoond. Het kan dan voorkomen dat het 
programma helemaal verkeerd loopt en uiteindelijk op tilt 
slaat. 

6.2. Take 1 Productions. 

Noot: Ik realiseer me dat het volgende stuk niet geheel 
past binnen een technisch stage-verslag, maar omdat 
het betrekking heeft op belangrijke opgedane erva
ringen tijdens de stage wil ik het hier toch in 
opnemen. 

Over het niet functioneren van de software hebben we uitvoerig 
contact gehad met de importerende firma uit Heerlen. We waren 
daarnaar verwezen door de leverancier van het programma. 
De importeur schreef de optredende fouten toe aan het ontbre
ken van een harddisk, terwij 1 er in de documentatie van de 
software staat dat deze helemaal niet noodzakelijk is. Omdat 
een harddisk nog in het verschiet ligt bedachten we tesamen 
met een medewerker van het bedrijf de volgende oplossing 
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m.b.t. de font-converter en het hoofdprogramma: 

Het IPO stuurt een disk met daarop de te converteren 
fonts MITS deze niet reeds bij Take 1 Productions aanwe
zig waren. De geconverteerde fonts zouden dan kosteloos 
retour gezonden worden. 

Take 1 Productions levert kosteloos een kopie van de 
laatste release van het programma Braadcast Titler 2. 

Bij ontvangst van de disks bleek er echter een factuur met een 
bedrag van fl 150,= excl. BTW bijgesloten te zijn. Dit was 
voor successie-rechten die betaald zouden moeten worden over 
een het Virumvirate font, een variant van het Helvetica font. 
Dit was echter zonder raadpleging van het IPO gedaan. We heb
ben het uiteindelijk voor elkaar gekregen dat deze factuur 
verscheurd kon worden. 

Achteraf bekende de bovengenoemde medewerker van het bedrijf 
dat ze min of meer van het programma Braadcast Titler 2 zijn 
afgestapt vanwege de fouten die er inzitten. 

Met een medewerker van de firma die het programma (en de 
Genlock) geleverd heeft (Jeroen van Deoren van MCM te Kuyck) 
is de afspraak gemaakt dat indien de nieuwe kopie van het 
programma Braadcast Titler 2 niet goed functioneert het pakket 
zal worden teruggenomen en men gezamenlijk zal uitkijken naar 
een beter en tevens geschikt pakket. 

6.3. Mogelijkheden van het programma. 

Het programma Braadcast Titler 2 biedt (afgezien van de fou
ten) talloze mogelijkheden om teksten op te maken en te tonen. 
Hier volgt een korte opsomming van de mogelijkheden voor zover 
van toepassing op de ondertiteling. In appendix 3 is een hand
leiding opgenomen voor het gebruik van deze mogelijkheden. 

Er kunnen verschillende lettertypen (fonts) worden ge
bruikt. Behalve de standaard fonts kunnen ook apart inge
lezen fonts worden gebruikt. Deze worden ingelezen met 
behulp van het geschikte commando uit het FILE-menu. 

De fonts kunnen worden vergroot of verkleind. Dit gebeurt 
echter door het inlezen van aparte font-files. Er zijn 
dus niet meer verschillende formaten beschikbaar dan die 
die op disk staan of al in het programma aanwezig zijn. 

Van de fonts kan de kleur worden veranderd. (Face-color, 
afgekort als FA) 

Van de fonts kan de omranding (Outline) worden verbreed 
of versmald. Tevens kan de kleur hiervan worden veran
derd. (Outline-color, afgekort als OL) 
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Van de fonts kan de schaduw (Shadow) vergroot of ver
kleind worden. Ook kan de richting veranderd worden 
alsmede de kleur hiervan. (Shadow-color, afgekort als SH) 

De regels kunnen op willekeurige hoogte worden geplaatst. 

De afstand tussen twee regels kan tot op één beeldlijn 
nauwkeurig worden ingesteld. 

De afstand tussen de letters (spatiëring) kan worden 
gewijzigd. 

De manier waarop de regels op hun plaats worden gezet kan 
worden gewijzigd. Zo kan men ze bijvoorbeeld •naar bene
den laten vallen 1 , van links naar rechts of van rechts 
naar links het beeld in laten schuiven of vanuit de ach
tergrond-kleur op laten komen. 

Er kan een balk achter de tekst zichtbaar worden gemaakt, 
waarvan de breedte, hoogte en kleur kunnen worden gewij
zigd. 

Het tonen van pagina's kan worden gestart en doorgestart 
met behulp van een knopje van de muis- of joystick-poort. 

De presentatie kan in een herhaal-modus getoond worden, 
d.w.z. dat de presentatie opnieuw vanzelf opstart als de 
vorige sessie is beïndigd. 

De houdtijd - de tijd dat een pagina wordt getoond - kan 
worden ingesteld. De instelling geschied met een nauwkeu
righeid van 1/50 seconde (een 1/2 beeld-tijd volgens het 
PAL systeem). De minimale houdtijd wordt echter naar 
beneden begrensd door de tijd die nodig is om de volgende 
pagina in het geheugen van de computer op te bouwen. 
Gemiddeld komt dit neer op bijna één seconde. Worden de 
pagina's getoond in de mode waarbij het drukknopje wordt 
gebruikt, dan wordt de volgende pagina niet getoond 
indien het knopje wordt ingedrukt voordat de houdtijd is 
verstreken (of de minimale houdtijd indien de houdtijd 
van die pagina op nul staat). 

De vertraging van het te tonen beeld kan worden inge
steld. 
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~ Experimenten. 

Het doel van de experimenten is te bepalen welke invloed de 
verschillende parameters hebben op de leesbaarheid van onder
titeling, vooral voor ouderen en een bepaalde groep slecht
zienden. Uiteindelijk kunnen de resultaten worden doorgespeeld 
naar de programma-makers. 
De belangrijkste graadmeter om de leesbaarheid te kunnen bepa
len is de tijd die nodig is om de ondertiteling te lezen. Het 
is dan ook vanzelfsprekend dat de tijd in de experimenten een 
belangrijke rol speelt. 
Samen met M. P.J. Mohnen hebben we een opzet gemaakt voor de 
eerste Pilot-experimenten, zoals hieronder beschreven. 

vaste qrootheden. 

Rustige neutrale achtergrondkleur, bij voorkeur een 
grijstint. 
Witte letters. Indien de luminantie van de witst mogelij
ke kleur te hoog is, kan voor een zeer lichte grijstint 
worden gekozen. 

Het beschikbare Helvetica-achtig lettertype Tirumvirate. 
Dit lettertype lijkt het meest op het lettertype van de 
huidige ondertitelingen. 

Groot beeldscherm, bijvoorbeeld 70 cm. 

Huiskamer-achtige sfeer, zonder teveel storende invloe
den. 

Kunstlicht. Dit is een controleerbare en constante be
lichting. 

variabele qrootheden. 

Lettergrootte: 
Spatiëring: 
Contrast: 
Tijdsduur: 

in enkele stappen in te stellen. 
in drie stappen in te stellen. 
in enkele stappen in te stellen. 
interactief met behulp van het drukknopje 
al eerder beschreven. 

Indien er gekozen wordt voor drie verschillende lettergrootten 
en drie verschillende contrasten geeft dit 27 mogelijke in
stellingen. Met elk van deze mogelijkheden worden er een 
aantal ondertitelings-pagina•s getoond met in totaal 10 regels 
(natuurlijk niet meer dan twee regels per pagina). 

Het is wel belangrijk dat de proefpersonen de regels ook daad
werkelijk gelezen hebben. Er zouden achteraf eventueel vragen 
gesteld kunnen worden over de inhoud van de teksten, of men 
zou de proefpersonen de tekst hardop kunnen laten voorlezen. 
(Zie hoofdstuk 3. •overwegingen bij experimenten') 
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Met behulp van de uitkomsten van deze eerste experimenten moet 
het mogelijk zijn om enige conclusies te trekken omtrent de 
keuze van de vaste grootheden enjof verbanden tussen de varia
bele grootheden en de leessnelheid c.q. leesbaarheid. Deze 
kennis kan gebruikt worden in volgende (uitgebreidere) experi
menten. Door nu steeds meer variabelen vast te leggen m.b.v. 
conclusies uit de diverse experimenten kan men een uiteinde
lijk advies samenstellen m.b.t. de parameters voor beter lees
bare ondertiteling voor ouderen en een bepaalde klasse van 
slechtzienden. 
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L. Resultaten. 

Als gevolg van enkele opgetreden problemen, zoals vertraagde 
leveringen, niet goed functionerende software, oponthoud als 
gevolg van het zoeken naar een mogelijke oplossing voor de 
problemen bij het lew-level programmeren van de Atari 1040-ST 
en het verbeteren van de beeldkwaliteit van de opstelling zijn 
we niet toegekomen aan het daadwerkelijk uitvoeren van de 
(eerste) experimenten. · 

Wel zijn er enkele andere resultaten behaald. zo is de beeld
kwaliteit sterk verbeterd door de gebruikte bedrading (die 50 
Omhs bleek te zijn) te vervangen door 75 Ohm kabels. 
Ook is het gelukt om een tijdregistratie-systeem(pje) in 
elkaar te zetten. Dit is wel een tijdrovende zaak geweest 
doordat eerst de taal Modula 2 bestudeerd moest worden en 
daarna de aanwezige en beschikbare documentatie onvoldoende 
bleek. 
Ook is er genoeg inzicht vergaard die nodig is om de software 
goed en efficient te gebruiken. Die kennis is tevens op papier 
vastgelegd, zodat opvolgers hiervan direct gebruik kunnen ma
ken. 

-17-



~ conclusies en aanbevelingen. 

Het doel van deze stage - Het realiseren van een opstelling 
voor het genereren en wijzigen van ondertiteling en het uit
voeren van experimenten teneinde de ondertiteling voor ouderen 
en slechtzienden te verbeteren - is 'slechts' gedeeltelijk be
reikt. Zo zijn we niet toegekomen aan het uitvoeren van enig 
experiment, maar wel is de opstelling gecompleteerd en de kwa
liteit van het beeld verbeterd. Tevens is het nu mogelijk om 
de tijdregistratie automatisch te laten verlopen. 
De gehele opstelling is nu geschikt om de experimenten uit te 
voeren en zodoende te komen tot een goed advies inzake de ver
betering van de leesbaarheid van ondertiteling. 
Uit de opgedane ervaringen met de diverse bedrijven kunnen we 
opmaken dat er nog veel moet gebeuren om de 'wereld rond de 
Commodore Amiga' uit de hobby-sfeer te halen. 

Als laatste is het aan te bevelen om te zorgen dat er toch zo 
snel mogelijk een harddisk beschikbaar komt. Verder is het aan 
te raden dat indien de software nog teveel problemen geeft 
deze via de firma M.C.M. te Kuyck om te ruilen voor een ander 
pakket. 
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Appendix 1. 

House/ 
joystick 
poort 1 

1 op 
2 neer 
3 links 
4 rechts 
5 niet gebruikt 
6 linker muisknop/ 

vuurknop 
? +5 Volt 
8 massa 
9 rechter muisknop 

joystick 
poort 2 

1 op 
2 neer 
3 links 
4 rechts 
5 niet gebruikt 
6 vuurknop 

? niet gebruikt 
8 massa 
9 niet gebruikt 

Fig. Al: Aansluit gegevens muis/joystick poorten Amiga 2000 
en Atari 1040-ST 
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Appendix 2. 

Deze appendix bevat de programma-tekst voor de Atari 1040-ST, 
waarmee de tijdregistratie wordt gerealiseerd. Het programma 
is geschreven in de programmeertaal Modula-2. 

MODULE TimeVals; 

FROM AESApplications IMPORT 
(* proc *) Applinitialise, 
(* proc *) ApplExit; 

FROM AESEvents IMPORT 
(* proc *) EventTimer; 

FROM GEMVOlbase IMPORT 
(* type *) VDIWorkinType, 
(* type *) VDIWorkOutType; 

FROM InOut IMPORT 
(* var *) termCH, 
(* pree *) WriteString, 
(* proc *) Writecard, 
(* proc *) WriteLn, 
(* proc *) WriteHex, 
(* pree *) Write; 

FROM Keyboard IMPORT 
(* proc *) Status; 

FROM Streams IMPORT 
(* type *) Streams, 
(* type *) StreamKinds, 
(* proc *) Openstream, 
(* proc *) CloseStreams; 

FROM Strings IMPORT 
(* type *) String, 
(* proc *) InitStringModule, 
(* proc *) Cencat, 
(* proc *) Copy, 
(* proc *) Length; 

FROM TextiO IMPORT 
(* proc *) Readstring, 
(* proc *) WRiteString, 
(* proc *) WRite, 
(* proc *) WRitecard, 
(* proc *) WRiteLn; 
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FROM VDIControls IMPORT 
(* proc *) OpenVirtualWorkstation, 
(* proc *) CloseVirtualWorkstation, 
(* proc *) ClearWorkstation; 

FROM VOlEscapes IMPORT 
(* proc *) cursorHome; 

FROM VOlinputs IMPORT 
(* proc *) SampleMouseButtons, 
(* proc *) HideCursor; 

VAR ApplHandle: INTEGER; 

(* VDI vars *) 
VDIHandle: INTEGER; 
Workin: VDIWorkinType; 
WorkOut: VDIWorkOutType; 

(* MouseButton vars *) 
BmX, BmY, BButton: INTEGER; 

(* Stream vars *) 
FileStream: Stream; 
FileName: ARRAY [1 •• 11] OF CHAR; 
StreamReply: INTEGER; 

(* General purpose vars *) 
Count: CARDINAL; 
FileNameinput, TPName: String; 
Timer: CARDINAL; 

BEGIN 
ApplHandle := Applinitialise(); 
OpenVirtualWorkstation(Workin, VDIHandle, WorkOut); 
CursorHome(VDIHandle); 
HideCursor(VDIHandle); 
ClearWorkstation(VDIHandle); 

WriteLn (); 
Writestring("Geef de naam van de output file (zonder 

extentie): "); 
ReadString(FileNameinput); 
Count := Length(FileNameinput); 
Writeln(); 
IF Count > 8 

THEN 
Copy(FileNameinput, o, 8, FileName); 

ELSE 
Copy(FileNameinput, 0, Count, FileName); 

END; 
Concat(FileName, ".TVL", FileName); 
WriteLn(); 
OpenStream(FileStream, FileName, READWRITE, StreamReply); 
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IF StreamReply < 0 THEN 
WriteString("File kan niet geopend worden. (druk op 

een toets) "); 
REPEAT UNTIL Status(); 
CloseVirtualWorkstation(VDIHandle); 
ApplExit(); 
RETURN 
END; 

Writestring("Geef de naam van de proefpersoon plus 
eventuele gegevens: "); 

WriteLn(); 

ReadString(TPName); 
WRiteString(FileStream, TPName); 
WRiteLn(FileStream); 
WRiteLn(FileStream); 
Writeln(); 
WriteLn(); 
WriteString("Druk op het knopje om de eerstejvolgende 

regel te tonen."); 
WriteLn(); 
Writestring("Druk op een toets om de sessie te beïndigen."). 
WriteLn(); 
Count := O; 
Timer := O; 

REPEAT 
REPEAT 

SampleMouseButton(VDIHandle, BButton, BmX, BmY); 
EventTimer(100, O); 
INC(Timer); 
UNTIL BButton <> O; (* BButton = 0 => knop gedrukt *) 

IF Count = 0 
THEN 

Writestring("Sessie gestart ..•. "); 
WriteLn(); 
WriteLn(); 

ELSE 
WRiteString(FileStream,"Presentatie-tijd beeld no. "); 
WRitecard(FileStream, Count, 2); 
WRite(FileStream, ':'); 
WRiteCard(FileStream, (Timer+1) DIV 10, 2); 
WRite(FileStream, ','); 
WRiteCard(FileStream, (Timer+1) MOD 10, 2); 
WRitestring(FileStream, "s."); 
WRiteLn(FileStream); 
Writestring("Presentatie-tijd beeld no. "); 
Writecard(Count, 2); 
Write(':'); 
Writecard((Timer+1) DIV 10, 2); 
Write(','); 
Writecard((Timer+1) MOD 10, 2); 
Writestring(" s."); 
WriteLn(); 

END; 
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Timer := O; 
REPEAT 

SampleMouseButton(VDIHandle, BButton, BmX, BmY); 
EventTimer(lOO, 0); 
INC(Timer); 
UNTIL BButton = O; (* BButton = 0 => knop los gelaten *) 

INC(Count); 
UNTIL Status() (* IF Status = TRUE THEN toets op 

toesenbord is ingedrukt *) 

CloseStream(FileStream, StreamReply); 
CloseVirtualWorkstation{VDIHandle); 
ApplExit{); 

END TimeVals; 
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Appendix 3. 

Beknopte handleiding 

BROADCAST TITLER 2. 



voorwoord. 

Deze beknopte handleiding voor Braadcast Tilter 2 is samenge
steld aan de hand van bevindingen bij het experimenteel ge
bruik van dit programma. Het is slechts bedoeld als leidraad 
bij het gebruik in het kader van het onderzoek naar de lees
baarheid van ondertiteling. Voor uitgebreidere informatie over 
de gebruiksmogelijkheden van het programma moet worden verwe
zen naar de bij het programma behorende handleiding. 

F.A.M. van Meir. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Inhoudsopgave. 

Opstarten Broadcast Titler 2 • • • 

Laden/bewaren van een presentatie. 

Kiezen van een lettertype. • • • • • • . . • . 
3.1 Standaard lettertypen •••••.•••.•• 
3.2 Externe lettertypen • • ••••••. 

Indelen van een pagina . • • • • • • • . • • • 
4.1 Plaats en spatiëring van de tekst-regels ... 
4.2 Plaats en grootte van de kleur-regels .•.• 

Kleur-instellingen . 

Effecten . . • . • • . • . . • . . . . . . 
6.1 Pagina-effecten . • ••......... 
6.2 Regel-effecten. . • . . • • • • . •. 
6.3 Een gekleurde achtergrond-balk .. 

Afspeel mogelijkheden. . • • • • . • • 
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~ Opstarten Broadeast Titler 2. 

Vanwege de speciale structuur en beeldscherm-afhandeling van 
het programma Broadcast Titler 2 dient de computer eerst uit
gezet te worden. Plaats de Broadcast Titler 2 programma-disk 
in het diskette-station en schakel de computer in. Controleer 
of de Genloek aan staat alvorens de computer wordt ingescha
keld. Indien dit niet het geval is, dan zal ten eerste het 
beeld niet verschijnen en ten tweede de computer op tilt slaan 
zodra de Genloek wordt ingeschakeld. 
Er verschijnt een mededeling omtrend het opstarten van het 
programma Broadcast Titler 2 of het hulp-programma voor het 
converteren van Amiga-fonts naar Broadcast Titler 2-fonts. 
Druk op Fl om Broadcast Titler 2 op te starten. 
U komt nu direct in de EDIT-MODE terecht. Druk op <ESC> om 
naar het hoofdmenu te gaan. 

Opm. : om van het ene menu naar het andere te gaan kunt u 
zowel de muis als de cursor-toetsen gebruiken. Bij 
gebruik van de muis plaats u de gele muis-cursor op 
de gewenste menu-omschrijving en drukt u op de lin
ker muisknop. Bij gebruik van de cursor-toetsen 
drukt u op de gewenste richting-toetsen totdat de 
juiste menu-omschrijving is opgelicht. Druk dan op 
de <ENTER> toets. In beide gevallen kunt u terugke
ren naar het bovenliggende menu door middel van de 
<ESC>-toets. 

~ Laden/bewaren van een presentatie. 

Om presentaties te kunnen laden enjof bewaren moet u vanuit 
het hoofdmenu naar het FILES-menu gaan. 
Voor het laden van een presentatie kiest u voor LOAD SEQUENCE. 
Op het scherm verschijnt tevens een lijst met de op disk aan
wezige presentaties, die ooit eerder zijn aangemaakt. Dan 
volgt de mogelijkheid om de naam van de presentatie op te 
geven. Dit kan met de muis of handmatig gebeuren. Druk op 
ENTER om het laden te starten. 
De procedure om een presentatie te bewaren verloopt op dezelf
de manier. Kies echter in het FILES-menu voor SAVE SEQUENCE. 

~ Kiezen van een lettertype. 

Binnen Broadcast Titler 2 zijn er standaard al enige letter
typen aanwezig. Indien u gebruik wilt maken van andere letter
typen dan de standaard aanwezigen, dan kunt u deze apart in
lezen. De in te lezen lettertypen moeten wel in het juiste 
formaat (Broadcast Titler 2 formaat) op disk staan. Met behulp 
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van een correct-werkende versie van de font-converter kunnen 
standaard amiga-lettertypen omgezet worden naar Braadcast 
Titler 2 lettertypen. We gaan er vanaf dit punt vanuit dat de 
fonts reeds in het goede formaat aanwezig zijn. 

3.1 standaard lettertypen. 

Standaard lettertypen kunnen direct gekozen worden vanuit het 
FONTS-menu. Door met de muis-cursor op het achterste gedeelte 
van de font-omschrijving te staan en dan op de linker muis
knop te drukken kunt u voorwaards door de lijst met aanwezige 
lettertypen lopen totdat het gewenste type en grootte gevonden 
is. Als u de muis-cursor vooraan op de omschrijving plaats dan 
loopt u achterwaards door de lijst. 
Als u tevreden bent met het (d.m.v. de letter A) getoonde let
tertype, drukt u dan op <ESC>. 
U komt nu weer in de EDIT-mode terecht. 

3.2 Externe lettertypen. 

Indien u niet tevreden bent met de aanwezige lettertypen, kunt 
u nog andere op disk aanwezige lettertypen inlezen. Dit werkt 
als volgt: 
Ga vanuit het hoofdmenu naar het FILES-menu en kies voor de 
optie LOAD FONTS. U kunt nu naar de gewenste disk-directory 
gaan en het juiste lettertype aangeven. Druk nu op OK en het 
gewenste lettertype wordt geladen. Ga nu terug naar het hoofd
menu en volg de procedure voor het kiezen van een standaard
lettertype. 
Voor elk lettertype hoeft dit slechts eenmalig te gebeuren. 
Wilt u namelijk later weer kiezen voor een extern lettertype 
dat reeds een keer is ingelezen, dan gebeurt dit volgens de 
procedure voor het kiezen van een standaard lettertype. 

~ Indelen van een pagina. 

Braadcast Titler 2 onderscheid twee regel-typen. Ten eerste de 
tekst-regels en ten tweede de kleur-regels. De tekstregels 
hebben betrekking op de plaats en vorm van de te tonen tekst
en. De kleur-regels hebben betrekking op de kleur-indeling van 
de pagina. Indien u niets veranderd aan de plaatsing van één 
van beiden dan vallen deze regels precies samen. 

Opm.: Indien u meerdere pagina's met dezelfde indeling en 
kleuren wenst, is het aan te raden eerst heel de 
pagina zonder tekst in te stellen. Dan gaat u naar 
het PAGE-menu en kiest u voor de optie APPEND PAGE. 
Nu wordt een kopie van de laatste pagina indeling 
(zonder tekst) overgebracht op een nieuwe lege pa
gina. Dit moet evenveel keren herhaald worden als 
het aantal pagina's die u in die opmaak nodig hebt. 
U hoeft nu slechts de tekst in te voeren. 
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4.1 Plaats en spatiëring van de tekst-regels. 

Met behulp van de cursor-toetsen kunt u door een pagina lopen 
en de tekst-cursor op de gewenste plaats zetten. U kunt vanaf 
dat punt de tekst intypen. 
Behalve dat het programma een vaste regelindeling geeft (die 
trouwens afhankelijk is van de grootte van het gekozen letter
type) kunt u ook nog een fijn-plaatsing toepassen. 
Tijdens het intypen van de tekst kunt u de volgende karakters 
verplaatsen t.o.v. de reeds ingetypte door de <SHIFT> toets 
ingedrukt te houden en dan met behulp van de pijl opjneer 
toetsen de juiste plaats te kiezen. 
Een geheel of gedeeltelijk ingetypte regel kunt u in zijn 
geheel fijn- (ver) plaatsen door de <SHIFT> toets ingedrukt te 
houden en dan met behulp van de pijl op/neer toetsen op het 
numeriek gedeelte (toetsen 8 en 2) de juiste plaats te kiezen. 
Op deze manier kan men de regel-afstand veranderen. 

Door de <SHIFT> toets ingedrukt te houden en de pijl links/ 
rechts in te drukken kan men de karakter-spatiëring verklei
nen/vergroten. 

4.2 Plaats en grootte van de kleur-regels. 

In het algemeen vallen de kleur-regels samen met de tekst
regels. Deze kunnen echter ook apart van elkaar worden gewij
zigd. Om een kleur-regel te verplaatsen enjof te vergroten/ 
verkleinen moet u vanuit het hoofdmenu naar het LINE-menu en 
van daar naar het PATTERN-menu gaan. In dit menu staan de 
afmetingen van de regel waar de tekst-cursor op het moment 
staat. Met behulp van de muis of de cursortoetsen links/rechts 
kunt u op deze opties gaan staan. Met behulp van de cursor
toetsen opjneer kunt u de waarden van de items verhogen of 
verlagen. Wanneer u dit aan het doen bent ziet u op het 
beeld-scherm enkele dunnen lijntjes., die de grootte en plaats 
van de kleur-regel aangeven. Wanneer de regel het juiste for
maat bezit, verlaat u het menu doormiddel van de <ESC> toets. 
Van iedere kleur-regel kunnen alle specifieke kleuren worden 
veranderd, zoals achtergrond- en voorgrondkleuren. Wanneer de 
scheiding van twee opeenvolgende kleur-regels op een tekst
regel valt en de voorgrondkleuren zijn verschillend, dan heeft 
de tekst op de tekst-regel ook inderdaad twee kleuren. 

~ Kleur-instellingen. 

Per kleur-regel zijn alle voorkomende kleuren apart in te 
stellen. Hiervoor dient het PALETTE-menu geselecteerd te 
worden. Dit kan vanuit verschillende andere menu • s zoals het 
LINE- en het PAGE-menu. 
Bovenaan de het scherm staat een balk met kleuren, waarboven 
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enkele symbolische namen staan vermeld. Hieronder staan er en
kele met hun betekenis: 

Color 0 

Color 1 

FA 

OL 

SH 

Standaard achtergrond-kleur. 
Deze kleur wordt op het gemengde beeld dat uit 
de Genloek komt slechts zichtbaar indien de in
tensiteit van de kleur (Zie de VAL-schuif op 
het beeldscherm) hoger is dan de waarde 7 volg
ens deze schaal. Kleuren met een lagere inten
siteit resulteren in een transparante kleurloze 
achtergrond. 

In het PATTERM-menu (submenu van het LINE-menu) 
kan er gekozen worden voor het pattern COLOR 1. 
Dit patroon fungeert voor die kleur-regel als 
achtergrond-kleur, met het verschil dat de 
kleuren met intensiteit lager dan 7 (zie Color 
O) wel zichtbaar worden op het gemengde-beeld 
van de Genlock. 

Face color. 
Deze kleur is de voorgrond-kleur van de tekst. 

outline color. 
Deze kleur is de kleur van de rand om de let
ters. De dikte van de rand is in het FONT-menu 
in te stellen. 

Shadow color. 
Deze kleur is de kleur van de schaduw die aan 
de letters kan worden aangebracht. De zwaarte 
en de richting van de schaduw kunnen in het 
FONT-menu worden ingesteld. 

Nu Z1Jn hierboven nog een aantal kleuren niet beschreven. Dit 
komt doordat deze voor de ondertiteling niet van toepassing 
zijn. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt bij de verschillende 
achtergrond patronen (zie het LINES/PATTERN menu). Door de 
verschillende kleuren in het PALETTE-menu te wijzigen ver
andert de verschijning van de mogelijke patronen. 

Opm.: De kleur-instellingen kunnen behalve voor 1 slechts 1 

één regel ook voor een hele pagina geldig gemaakt 
worden. Dit doet men door in het PALETTE-menu te 
kiezen voor de optie AFFECT PAGE. Vanaf het moment 
dat deze optie wordt gekozen worden alle kleur-wij
zigingen doorgevoerd naar alle keur-regels op de 
betreffende pagina. 

h Effecten. 
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Wanneer eenmaal de teksten Z1Jn ingevoerd, weten we nog niets 
over de manier waarop deze op het beeldscherm worden weerge
geven. Dit wordt in Braadcast Titler 2 aangegeven door middel 
van EFFECTEN. Er bestaan twee soorten effecten namelijk die 
voor individuele regels en voor gehele pagina's. Wanneer men 
nog niets aan het effect heeft veranderd staat deze standaard 
op •cut' voor de hele pagina ingesteld. Met •cut' bedoelt men 
het eenvoudigweg in één keer plaatsen van de tekst. 

6.1 Pagina-effecten. 

Pagina-effecten zijn de effecten die betrekking hebben op de 
gehele tekst-pagina. Men kan deze wijzigen in het PAGE/EFFECT
menu. Zoals u in dit menu kunt zien zijn er vele effecten die 
slechts verschillen in de richting waarin zij werken. Ook 
lijken veel effecten hetzelfde, maar zijn ze het niet. De ver
schillen tussen het SLIDE en het EASE effect worden pas duide
lijk wanneer men de effect-snelheden wat langzamer instelt. 
Het SLIDE effect schuift de tekst gelijkmatig het beeld in 
vanuit een aangegeven richting. Het EASE effect is een SLIDE 
effect die op het laatst in snelheid afneemt zodat de tekst 
niet in één keer stilstaat, maar geleidelijk aan. De beste me
thode om de effecten te leren kennen is er even mee te spelen. 
Bij het verslag van deze stage is een kleine demonstratie toe
gevoegd waarin men enige effecten kan aanschouwen. 

In het PAGE/EFFECT-menu kunnen ook de parameters die aan de 
verschillende effecten verbonden zijn gewijzigd worden. De 
belangrijkste zijn wel de SPEED en de HOLD-tijd. 

SPEED Deze parameter bepaalt de snelheid waarmee het ef
fect wordt afgewerkt. Op het cut effect heeft dit 
geen invloed, maar op het eerder genoemde SLIDE ef
fect wel . De snelheid waarmee de tekst wordt ver
schoven wordt hiermee beïnvloed. 

HOLD Deze parameter bepaalt de tijd dat een pagina wordt 
getoond nadat het effect geheel is afgewerkt. Bij de 
presentaties waarbij de proefpersonen zelf de pre
sentatietijden bepalen d.m.v. een knopje moet de 
hold-tijd minimaal worden gemaakt. Dit betekent ech
ter niet dat een pagina direct kan worden 'doorge
drukt'. De minimale hold-tijd wordt namelijk bepaald 
door de tijd die nodig is om de volgende pagina in 
het computergeheugen voor te bereiden verschilt dan 
ook per effect. In de praktijk komt dat neer op een 
minimale presentatie-tijd van ± o,s seconde. (Zie 
hoofdstuk 7, PLAY KEY-WAIT optie) 

6.2 Regel-effecten. 

Regel-effecten zijn effecten die betrekking hebben op slechts 
één tekst-regel. Deze kunnen via het LINE/EFFECT-menu worden 
ingesteld. In principe kunnen alle regel-effecten door elkaar 
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op een pagina worden gebruikt. Toch zijn er verschillende 
regel-effecten die niet door elkaar te gebruiken zijn. Voor 
het gebruik bij ondertiteling zijn deze effecten slechts op 
één manier interessant. Bij enkele regel-effecten is er de 
mogelijkheid om een vertraging tussen de regels onderling aan 
te brengen. Dit is ondermeer mogelijk bij het •cut• effect 
voor regels. Deze vertragingen zijn relatief ten opzichte van 
het tijdstip dat er begonnen wordt met het weergeven van de 
pagina. 
Nadat een pagina met daarop regel-effecten in zijn geheel op 
het scherm staat treed ook hier de HOLD-tijd in werking die 
weer in het PAGE/EFFECT-menu kan worden ingesteld. 
Ook hier geldt dat enig experimenteren meer helderheid ver
schaft dan vele woorden. 

6.3 Een gekleurde achtergrond-balk. 

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om een gekleurde 
balk als achtergrond van een tekst te gebruiken. Wanneer men 
dit zou willen bereiken met behulp van de standaard achter
grond-mogelijkheden dan komt men vaak bedrogen uit. zoals 
namelijk al beschreven is, kan dit alleen wanneer de intensi
teit van de achtergrond-kleur hoger is dan 7 op de in Broad
cast Titler 2 gehanteerde schaalverdeling. Deze intensiteit 
zal in de praktijk vaak te hoog zijn. 
Een andere manier om een balk te realiseren is met behulp van 
een achtergrond-patroon. Hiervoor moet men naar zijn in het 
LINE/PATTERN-menu. Hier moet worden gekozen voor het CO LOR 1 
patroon. Zoals in paragraaf 4. 2 beschreven staat kunt u de 
maten en de plaatsing van het patroon-veld (ofwel kleur-regel) 
instellen, zowel in de hoogte als in de breedte. 
Door nu in het PALETTE-menu COLOR 1 te wijzigen, kunt u de 
gewenste achtergrond-kleur verkrijgen. 

~ Afspeel mogelijkheden. 

Er bestaan een aantal manieren waarop men de teksten met hun 
bijbehorende effecten kan afspelen. De verschillende mogelijk
heden kunt u vinden in het PLAY-menu. Voor de verschillende 
mogelijkheden staan funtie-toets omschrijvingen. Het indrukken 
van één van deze toetsen vanuit de editor of vanuit het hoofd
menu stelt de betreffende optie in werking. 
Twee van deze opties behoeven enige opmerkingen: 

GPI-START ON Als u voor deze optie kiest, dan zal bij het 
afspelen van de pagina's eerst de linker muis
knop of een op Amiga-poort 2 aangesloten knopje 
moeten worden ingedrukt. Dan pas begint het ei
genlijke afspelen. 

PLAY KEY-WAIT Deze afspeel-mode houdt in dat iedere pagina 
pas wordt getoond als één van hierboven genoem
de knopjes wordt ingedrukt. In combinatie met 
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het in het verslag beschreven tijdregistratie
systeem biedt deze modus de mogelijkheid om de 
proefpersonen zelf de presentatie-tijden te la
ten regelen. 
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