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2 Inleiding 

Dit verslag is gemaakt in opdracht van mijn stageplaats, het Centrum voor Onderzoek naar 
Mens-Systeem interactie (IPO) waar ik mijn 2e stage heb gelopen voor de opleiding Hoger 
Informatica. Om dit verslag volledig te kunnen begrijpen heeft u kennis nodig over het 
programmeren onder C++. 

We beginnen het verslag met een bedrijfsprotiel van het IPO te geven zodat u een beeld krijgt 
uit welke afdelingen deze bestaat en waar deze afdelingen zich mee bezig houden. Vervolgens 
zal ik de onderwerpen Spengi en Microsoft Speech API beschrijven waarna u genoeg kennis 
heeft om mijn beschrijving van de stageopdracht te begrijpen die hierop volgt. 

Voor het begrijpen van de uitwerking van mijn stageopdracht heeft u kennis nodig van het 
misschien nu nog onbekende onderwerp Component Object Model (COM). Hier is dan ook 
een vrij groot hoofdstuk aan toegewijd met allerlei sub-hoofdstukken die elk een bepaald 
aspect van COM uitleggen. In de inleiding van het hoofdstuk COM vindt u precies welke 
onderwerpen er behandeld zullen worden. 

Na de kennis die u heeft opgedaan na het lezen van het hoofdstuk COM zult u m.b.v. het 
hoofdstuk SAPI Spengi een duidelijk idee krijgen hoe de uitwerking van mijn stageopdracht 
in elkaar steekt en zou u in staat moeten zijn om mijn stageopdracht verder uit te voeren. Ook 
het hoofdstuk SAPI Spengi begint met een inleiding die vertelt wat er kan worden verwacht in 
dit hoofdstuk. 

Tenslotte zal het verslag worden afgesloten met een aantal hoofdstukken waarin staat waar ik 
tegenaan ben gelopen tijdens het uitvoeren van mijn stageopdracht en wat hiervoor mijn 
oplossingen waren èn wat mijn mening is over de stageopdracht en stageplaats. We sluiten het 
verslag af door te vertellen wat er wel en niet bereikt is en wat er nog moet gebeuren om tot 
een complete uitwerking van de stageopdracht te komen. 

Zou u meer willen weten over bepaalde onderwerpen die in dit verslag aan bod zijn geweest 
dan verwijs ik u naar het hoofstuk Referenties. 

Ik wens u veelleesplezier toe. 
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3 Bedrijfsprotiel 

Het Centrum voor Onderzoek naar Mens-Systeem Interactie (IPO) bestaat al xx jaar en 
bevindt zich op het terrein van de Technische Universiteit in Eindhoven (TUE). Het IPO is 
gestart als instituut voor perceptie-onderzoek en richt zich nu, samen met het bedrijfsleven en 
de overheid, op het ontwerpen en realiseren van gebruikersvriendelijke interacties tussen 
mensen en technische systemen. 

Binnen het IPO zijn er vier programma's gedefinieerd namelijk: 

+ User-Centred Design 

+ Information Access and Presentation 

+ Multimodal Interaction 

+ Spoken Language Interfaces 

De kennisgebieden die deze programma's voeden zijn: 
• Perceptie en cognitie 
• Taal- en spraaktechnologie 
• Informatie- en communicatietechnologie 

Bij 'User-Centred Design' ontwerpt een multidisciplinair team, in nauwe samenwerking met 
potentiële gebruikers, stap voor stap een product of systeem. Bij het ontwerpen van een 'user
interface' wordt onderzocht wat de gewenste eigenschappen zijn en hoe deze formeel kunnen 
worden beschreven. Zo worden de resultaten van het onderzoek zo goed mogelijk 
overgedragen aan productontwikkelaars. 

Om wegwijs te worden in het overstelpende aanbod van informatie, zijn slimme en goed 
doordachte user interfaces nodig die aansluiten op de manier waarop mensen denken. Oftewel 
aansluiten op hun perceptieve en cognitieve processen. Dit is waar het programma 
'Information Acces and Presentation' zich mee bezig houd. 

Binnen het 'Multimodal Inteaction' -programma wordt onderzocht hoe de fundamentele 
principes van menselijke communicatie kunnen worden geformaliseerd en toegepast bij de 
ontwikkeling van nieuwe producten, systemen en diensten. Dankzij dit onderzoek is het IPO 
in staat om multimodale mens-systeem interactie op een geavanceerde manier vorm te geven. 
Dat betekent dat de bruikbaarheid en het gebruikersgemak van producten, systemen en 
diensten toeneemt. De gebruiker kan er immers op een normale manier mee communiceren. 

Bij de communicatie tussen mensen spelen taal en spraak een uiterst belangrijke rol. Mensen 
zijn ermee opgegroeid en zijn zeer bedreven in het gebruik ervan. Spraak gebruikt men om 
dingen uit te leggen, bespreekbaar te maken en tot actie aan te zetten. Spraak maakt mensen 
dus buitengewoon handig in communicatie. Het ligt dan ook voor de hand om spraak ook te 
gebruiken tussen mens en product. Hoe dit kan worden verwezenlijkt wordt onderzocht door 
het programma 'Spoken Language Interfaces'. 
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Het IPO is niet alleen een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat ingeschakeld wordt door 
het bedrijfsleven en de overheid, maar het is ook intensiefbetrokken bij diverse opleidingen. 
Het IPO verzorgt diverse keuzevakken voor studenten, onder andere van de TUE. Bovendien 
wordt aan de studenten de mogelijkheid geboden om binnen het IPO stage- of afstudeerwerk 
te doen, veelal in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven. 

Dominique van Roon Pagina4 
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4 Spengi 

De afdeling Spoken Language Interfaces (SLI) houdt zich zoals u heeft kunnen lezen in het 
bedrijfsprotiel van het IPO bezig met het ontwerpen van interfaces waar spraaksynthese en 
spraakherkenning gebruikt worden. Er is bij het IPO in het kader van spraaksynthese ooit de 
behoefte ontstaan om een stuk software te schrijven dat tekst om kon zetten in spraak en deze 
weer te geven m.b.v. een geluidskaart en luidsprekers. De afdeling SLI heeft hier aan gewerkt 
en het resultaat de naam Spengi gegeven. 

De naam Spengi is een samenvoeging van de eerste letters van de woorden Speech Engine 
wat vertaald kan worden met het woord spraakmodule. Spengi is in de programmeertaal C 
geschreven en zet fonetische tekst om naar spraak en kan dit weergeven via de geluidskaart en 
luidsprekers. Voor de uitspraak zijn er verschillende aspecten te regelen zoals bijvoorbeeld de 
snelheid en toonhoogte en het is mogelijk om verschillende stemmen te gebruiken. De talen 
waar Spengi mee kan werken zijn Nederlands en Duits en er zijn plannen om meerdere talen 
te ondersteunen. 

5 Microsoft Speech API 

Microsoft heeft de groeiende interesse naar spraaksynthese en spraakherkenning 
waargenomen en hierop gereageerd door een Application Programming Interface (API) te 
maken. Een API is een definitie van een groep functies waar programmeurs programma's mee 
kunnen bouwen. 

De API die door Microsoft ontwikkeld is t.b.v. spraaksynthese en spraakherkenning heeft de 
naam Speech API (SAPI) gekregen. De SAPI is op zich geen werkend geheel maar moet eerst 
door een programmeur geïmplementeerd worden. Pas daarna kan een willekeurige 
programmeur gebruik maken van de functies om spraakherkenning en spraaksynthese te 
gebruiken in z'n programma. Microsoft levert standaard bij de System Developers Kit (SDK), 
waarin documentatie van de SAPI en de SAPI zelf staan, een geïmplementeerde SAP I. Een 
geïmplementeerde SAPI wordt ook wel een "Speech engine" genoemd. Uiteraard zijn er al 
wat verschillende versies uitgekomen en op dit moment zijn we aan versie 4. 

6 Stageopdracht 

IPO gebruikt Spengi al enige tijd intern en wilde deze gaan standaardiseren zodat deze ook 
buiten het instituut makkelijk te gebruiken was. Aangezien Microsoft een API ontworpen had 
voor spraaksynthese en spraakherkenning en daarbij Microsoft het grootste deel van de 
gebuikte software op een PC vertegenwoordigt was de keuze niet moeilijk om Spengi aan de 
SAPI te laten voldoen. 

De opdracht die ik had gekregen was dan ook om een spraakmodule te maken die voldeed aan 
de SAPI en gebruik maakte van Spengi. De doelstelling was om een zogenaamde minimale 
spraakmodule te maken die ten minste fonetische tekst om kon zetten naar spraak en genoeg 
gedocumenteerd zou zijn voor iemand die er aan verder zou willen werken. 
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7 Component Object Model (COM) 

Ik zal dit hoofdstuk beginnen te vertellen waarom het Component Object Model (COM) zo'n 
belangrijk onderwerp in mijn stageverslag is en hoe ik tot deze conclusie ben gekomen. 
Hierna zal inhoudelijk op het onderwerp COM worden ingegaan. Na het bestuderen van dit 
hoofdstuk zou u genoeg kennis moeten hebben om het hoofdstuk SAPI spengi te kunnen 
begrijpen. 

Aan het begin van mijn stageperiode was al duidelijk dat ik zou gaan programmeren onder 
Windows m.b.v. Microsoft Visual C++ en heb mezelf daarom deze programmeertaal 
aangeleerd. Ik had al enige kennis van C++ en kon hierdoor vrij snel door de stof heen gaan. 
Omdat na deze studie vele zaken omtrent het Windows programmeren toch nog onduidelijk 
bleven heb ik me ook nog het programmeren onder Windows 95 m.b.v. C++ aangeleerd, 
zonder gebruik te maken van de faciliteiten die Visual C++ biedt, zoals wizards. 

In de tussentijd had ik al geprobeerd om de documentatie, die bij de SAPI geleverd werd, te 
lezen maar werd hier niet echt wijzer van. De reden hiervoor was dat de SAPI volgens een 
voor mij nieuwe methode van programmeren ging, COM genaamd, ontwikkeld door 
Microsoft. Het was mij duidelijk dat ik hierover meer moest weten om verder te kunnen gaan 
met mijn stageopdracht Na het bestuderen van de boeken over het Windows programmeren 
m.b.v. Visual C++ en C++ heb ik een boek, Inside COM genaamd, geleend van mijn 
bedrijfsmeutor en ben dit gaan bestuderen. Omdat COM een belangrijk onderwerp is voor het 
begrijpen, gebruiken en eventueel aanvullen van de spraakmodule heb ik de belangrijke 
dingen uit dit boek gehaald en deze in dit hoofdstuk samengevat. 

Het hoofdstuk zal beginnen met het uitleggen waarom COM nu zo "geweldig" is en dit te 
verklaren door COM te relateren met C++ libraries en DLL bestanden. Voordat we werkelijk 
beginnen met inhoudelijk over COM te vertellen, zullen we een aantal onderwerpen die 
verder gebruikt zullen worden in dit hoofdstuk moeten uitleggen. 

De kennis die u nodig heeft van COM, heeft u te danken uit het feit dat de SAPI geheel 
bestaat uit COM interfaces en de spraakmodule die gemaakt is voor deze stage bestaat uit 
COM componenten. Wat COM interfaces en componenten zijn en hoe deze gemaakt worden 
kunt u lezen in het hoofdstuk Interfaces en Componenten. 

Tenslotte zal er worden verteld hoe we de COM componenten bruikbaar kunnen maken voor 
een willekeurige programmeur m.b.v. een COM interface, IClassFactory genaamd, en hoe 
deze componenten dan gebruikt kunnen worden in een programma. 
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7.1 Verband tussen C++ Library, DLL en COM component 

Zoals al eerder is aangekondigd zal in dit hoofstuk aan de orde komen waarom COM zo'n 
"geweldige" methode is om mee te programmeren. Door te kijken welke voordelen een 
Dynamic Link Library (DLL) boven een C++ library en een COM component weer boven een 
DLL heeft, zal dit hopelijk duidelijk worden. 

Met de eis, die gesteld is aan het begin van dit stageverslag, dat voorkennis van de 
programmeertaal C++ vereist is, zouden we aan kunnen nemen dat iedereen die dit leest weet 
wat een C++ library is. Voor de zekerheid wordt hieronder toch nog een beknopte definitie 
gegeven van een C++ library: 

Het nadeel van een C++ library is bij een Dynamic Link Library (DLL) verdwenen. Dit komt 
doordat deze pas wordt gelinkt aan een programma tijdens runtime als het programma de 
DLL echt nodig heeft. Hierdoor hoeft het programma niet opnieuw te worden gecompileerd 
als de DLL verandert, wat dus het nadeel was bij deC++ library. Eén van de twee nadelen 
van een DLL is dat de locatie bekend moet zijn. Als een programma tijdens runtime vraagt 
naar een DLL dan wordt er eerst gekeken of de DLL in de directory staat waarvan het 
programma is opgestart en als dat niet het geval is in de ".\WINDOWS\SYSTEM" directory. 
Dit brengt met zich mee dat de DLL op de computer moet staan waar het programma op 
draait, m.a.w. de DLL moet lokaal zijn voor het programma. Het tweede nadeel is dat een 
DLL platform-afhankelijk is. Een DLL is specifiek voor de Microsoft Windows omgeving en 
kan dus niet zonder veranderingen overgedragen worden naar een andere platform. Hieronder 
wordt ook voor een DLL een beknopte definitie gegeven. 
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Om niet meteen diep in te gaan op COM is hieronder een definitie gegeven die de voordelen 
van COM weergeeft. Hoe COM werkt zal hopelijk duidelijk worden in de rest van dit 
hoofdstuk. 

Voor de duidelijkheid wordt hieronder nog een tabel gegeven dat de voordelen en nadelen 
overzichtelijk weergeeft. 

COM interfaces krijgen een GUID en moeten geregistreerd worden in de Windows registry. 
Vandaar dat we eerst even iets over de registry en de Globally Unique Identifier (GUID) gaan 
vertellen voordat we ons gaan concentreren op COM. 

Dominique van Roon Pagina 8 
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7.2 Windows Registry 

De Registry van Windows is een soort database waar allerlei software instellingen worden 
opgeslagen. Deze instellingen worden door de software zelf of door een setup programma in 
de registry geschreven. Dit kunnen allerlei instellingen zijn zoals specifieke instellingen m.b.t. 
de kleur en lettertype die door een programma gebruikt worden, de locatie van een bestand 
dat gebruikt wordt door een programma, enzovoorts. Hoe de registry gebruikt wordt door 
COM zal verderop in dit hoofdstuk uitgelegd worden. Wat nu echter belangrijk is, is dat u een 
idee krijgt hoe de registry is opgebouwd. 

Figuur 1. Opbouw van registry in Windows 95 

Figuur 1 toont het hoofdscherm van het programma "regedit.exe", een registry editor. Bedenk 
wel dat één verandering in de registry fataal kan zijn voor de software op de computer! Het is 
daarom niet verstandig om zelf m.b.v. een registry editor de registry te veranderen. 

Zoals u kunt zien in de linker kolom van Figuur 1 is de opbouw van de registry te vergelijken 
met een directory structuur op een harde schijf. Een typische directory structuur bestaat uit 
een aantal mappen die zelf ook weer mappen of bestanden kunnen bevatten. In de registry 
worden er ook mappen gebruikt die zelfweer mappen kunnen bevatten, maar i.p.v. bestanden 
bevat de registry instellingen. De mappen worden "sleutels" genoemd en de instellingen 
"waarden". 

De sleutels worden gebruikt om dezelfde redenen als mappen in een directory structuur, 
namelijk om een aantal waarden die bij elkaar horen te groeperen en om sneller toegang te 
krijgen tot deze waarden. Een waarde kan een aantal vormen aannemen, nl. een tekenreeks 
waarde, een binaire waarde of een 32-bits waarde. Dit is gedaan om verschillende soorten 
instellingen op te kunnen slaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld bij een tekenreeks waarde een 
bestandslocatie bewaren. In de rechterkolom van Figuur 1 ziet u nog een 
toepassingsvoorbeeld van een tekenreeks waarde nl. het opslaan van een lettertype. De linker 
waarde in de rechterkolom is de naam van de waarde en de rechter waarde in diezelfde kolom 
is de inhoud van de waarde. 
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We beginnen dit hoofdstuk door ten eerste een definitie van de Globally Unique Identifier 
(GUID) te geven waarna er zal worden uitgelegd hoe we een GUID voor C++ kunnen 
definiëren en declareren zodat deze bruikbaar wordt. 

Hogeochalen 

Er bestaan programma's die een GUID voor u kunnen maken. Deze worden meestal bij een 
programmeertaal geleverd, zoals guidgen.exe bijvoorbeeld bij Microsoft Visual C++ 5.0 
wordt geleverd. De GUID die in Figuur 2 staat hebben we gecreëerd m.b.v. guidgen.exe en 
de naam GUIDO 1 gegeven. Het formaat van de GUID zoals die hier wordt weergegeven is 
speciaal bedoeld voor C++. 

!/ i7 C2 C9800 - 0B67 - ll d2 - 8620-9714E 42FD748} 
DEFINE_GUID(GUIDOl, 
Ox7c2c9800, Oxb67, Oxlld2, Ox86, Ox20, Ox97, Oxl4, Oxe4, Ox2f, 
Oxd7, Ox48); 

Figuur 2. Voorbeeld van een GUID In C++ 

Om de GUID zoals die gecreëerd is door guidgen.exe te kunnen gebruiken in een programma 
moeten we de GUID definiëren en declareren. We kunnen het principe van definiëren en 
declareren vergelijken met de functie definitie en declaratie. In de functie definitie, die in een 
programmacode-bestand staat, wordt de functie daadwerkelijk geïmplementeerd en in de 
functie declaratie, die meestal in een "header" -bestand staat, wordt alleen de functie kop 
gedefinieerd waarin de functienaam en alle bijbehorende parameters staan zodat een andere 
functie van het bestaan van deze functie afweet. Zo wordt in de GUID definitie de GUID 
daadwerkelijk geïmplementeerd en in de GUID declaratie alleen de naam en het type van de 
GUID gedefinieerd. We gebruiken echter wel hetzelfde stukje code voor de GUID definitie en 
declaratie. Het onderscheid wordt gemaakt door een file die ge-"include" moet worden. 

Hieronder vindt u een tweetal afbeeldingen die gebruikt worden om dit principe te 
verduidelijken. 

#include <objbase.h> 
#inc l ude <initguid.h> 

1/ {7C2 C9800 - 0B67 - ll d2 - 8620 -9714E42FD748} 
DEFINE_GUID(GUIDOl, 
Ox7c2c9800, Oxb67, Oxlld2, Ox86, Ox20, Ox97, Ox14, Oxe4, Ox2f, 
Oxd7, Ox4 8) ; 

Figuur 3. GUID definitie (GUIDDef.cpp) 
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#include <objbase.h> 

// i7C2C 980 0- 0B67 - l l d2 - 8620 - 97 1 4E42FD748} 
DEFINE_GUID(GUIDOl, 
Ox 7 c 2 c 9800, Oxb67, Ox lld2, Ox86, Ox20, Ox97, Oxl4, Oxe4, Ox 2f, 
Oxd7, Ox48); 

Figuur 4. GUID declaratie (GUIDDecl.h) 
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In Figuur 3 ziet u dat na het "includen" van het objbase.h bestand, het speciale bestand 
initguid.h wordt ge-"include" waarmee u verteld dat de macro DEFINE_GUID de GUID 
moet implementeren. De volgorde is hier belangrijk want "includen" we eerst initguid.h en 
dan objbase.h dan zal de macro DEFINE_GUID de GUID declareren. In Figuur 4 zit u hoe 
een GUID normaal gesproken wordt gedeclareerd. Beide stappen zijn nodig als we een GUID 
willen gebruiken in C++. 

7.4 HRESUL Ten stdca/1 

HRESUL T en _stdcall zijn functietypes die gebruikt zullen worden voor functies die later 
aan bod zullen komen in het hoofdstuk "Interfaces en Componenten". In dit hoofdstuk zullen 
we uitleggen waarvoor de twee functietypes voor worden gebruikt. 

We zullen beginnen met de makkelijkste van de twee types nl. "_stdcall". Met "_stdcall" 
zeggen we dat de functie alles wat in het stapelgeheugen, wat dient als tijdelijk geheugen, na 
het beëindigen van de functie automatisch verwijderd mag worden. 

Het type HRESUL T heeft een heel andere betekenis, deze wordt nl. gebruikt om een foutcode 
terug te geven om zo bepaalde fouten netjes afte handelen. Met de macro's "SUCCEEDED" 
en "F AILED" kunnen we in een if-expressie kijken of de waarde wel of niet een fout is. 
Hieronder volgt een voorbeeld dat dit verduidelijkt. 

HRESULT hr = FunktieA(); 

if (SUCCEEDED (hr)) 
{ I/ funktieA is goed d oorl open 

el se 
I/ f unk t i eA i s fou t d oo r l open 

hr FunktieS () ; 

i f (FAILED (hr)) 
{ I/ funktieS is fou t d oorl open 

el s e 
/I funktieS is goed d oor l open 

Figuur 5. SUCCEEDED & FAILED 

In bijlage I. HRESUL T codes, vindt u een tabel met de meest gebruikte HRESUL T codes en 
hun betekenis. 
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7.5 Interfaces en Componenten 

Het is onmogelijk om de onderwerpen "Interface" en "Component" uit te leggen, als we deze 
helemaal gescheiden houden. Daarom vindt u hieronder eerst een plaatje met de bijbehorende 
uitleg die het verband tussen een interface en component weergeeft. Hierna zullen de 
onderwerpen apart verder worden uitgelegd. 

Gebruiker 

Televisie 

A fstandsbedi en i ng 

Figuur 6. Verband tussen Interface & Component 

In Figuur 6 ziet u een gebruiker die m.b.v. de afstandsbediening de televisie bedient. De 
gebruiker kan gezien worden als een programma, de afstandsbediening als de interface en de 
televisie als een component. Hieronder volgen de vergelijkingen tussen gebruiker, 
afstandsbediening & televisie en programma, interface & component. 

• Als we er vanuit gaan dat de televisie zelf geen bedieningspaneel heeft dan is deze door de 
gebruiker zonder de afstandsbediening niet te gebruiken. Dit geldt ook voor een 
programma dat op zijn beurt een component zonder interface niet kan gebruiken. 

• Een afstandsbediening zonder televisie is ook zinloos en dit geldt ook voor interfaces 
zonder componenten. 

• Stel dat we een afstandsbediening van een andere televisie nemen dan zal deze niet goed 
werken op onze televisie. Zo zal een component niet goed werken als we een interface van 
een andere component gebruiken. 

• De fabrikant komt erachter dat er een fout in de beeldbuis van de televisie zit en zal dit 
gratis repareren voor de klanten. De televisie wordt in de fabriek gerepareerd en retour 
gestuurd aan de gebruiker. De gebruiker kan nu zonder probleem met zijn 
afstandsbediening de televisie bedienen want er is niets veranderd aan de bediening van 
de televisie. Zo zal een component waar een programmeur een aantal fouten uit heeft 
gehaald, mits de bediening van de component niet veranderd is, zonder probleem met de 
interface bediend kunnen worden. 
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• Natuurlijk zijn er vandaag de dag afstandsbedieningen die gebruikt kunnen worden op 
verschillende televisies. Het enige wat dan meestal gebeurt is dat de voor een televisie 
specifieke functies wegvallen, maar de televisie kan gebruikt worden. Een interface kan 
ook een aantal functies van een component niet bevatten. Dit komt bijvoorbeeld voor als 
een component wordt uitgebreid met een aantal functies en je de oude component 
vervangt door de nieuwe. Alle programma's die de oude interface gebruiken kunnen 
zonder meer de nieuwe component bedienen maar hebben geen toegang tot de nieuwe 
functies. Hiervoor is een nieuwe interface nodig die overigens niet probleemloos gebruikt 
kan worden voor de oude component. 

7.5.1 Interface 

In dit hoofdstuk zullen we dieper op interfaces ingaan en met name hoe een interface gemaakt 
wordt m.b.v. C++. Een interface wordt gemaakt door een pure abstracte klasse te definiëren. 
Een pure abstracte klasse heeft alleen maar pure virtuele functies en geen member-variabelen. 
Hieronder volgt een voorbeeld van een definitie van een abstracte klasse, die de naam 
"InterfaceA" krijgt. 

class InterfaceA 

} ; 

vi rtual int FunctieA( vo id) = 0; 
virtual void FunctieB(void) = 0; 

Figuur 7. Interface definitie in C++ 

"InterfaceA" is een pure abstracte klasse met twee functies nl. "FunctieA" en "FunctieB". Het 
woord virtual voor de functie zegt dat de functie virtueel is en de karakter-cijfer combinatie 
"= 0", achter de functie, geeft aan dat de functie puur is. Als we in C++ een pure abstracte 
klasse declareren neemt het in het geheugen de vorm aan zoals het COM dat wil, daarom is 
het gebruik van C++ bij het maken van COM interfaces een groot voordeel. 

Zoals u kunt zien is het maken van een interface niet zo moeilijk. De interface dat we nu 
hebben, InterfaceA genaamd, is echter nog geen 100% officiële COM-interface. Hiervoor 
moet nog wat extra's gebeuren waar we later op terug komen. 

Dominique van Roon Pagina 13 



c!ntys 
Hogescholen 

7.5.2 Component 

Het gebruik van componenten bij het programmeren is niet nieuw en er zijn veel 
verschillende methodes waar COM er één van is. Het voordeel van het programmeren m.b.v. 
componenten is dat de ontwikkelingsproces van een programma sneller gaat t.o.v. het 
programmeren waar geen componenten gebruikt worden. Wij zullen een component maken 
m.b.v. een C++ klasse en wel een klasse die van een interface is afgeleid. Stel dat we een 
component willen maken voor InterfaceA dan ziet deze er als volgt uit. 

class ComponentA : public InterfaceA 

} ; 

v irtual int FunctieA(void) { // implementa t ie FunctieA } 
v irtua l void FunctieB(void) { // implementatie FunctieB } 

Figuur 8. Component voor lnterfaceA 

In Figuur 8 zien we een klasse, ComponentA genaamd, die afgeleid is van InterfaceA. Dit 
wordt gedaan door achter "class ComponentA", ": public InterfaceA" te zetten. Een 
component zorgt ervoor dat een interface echt functionaliteit krijgt. Hiervoor moeten de 
functies worden geïmplementeerd. 

Het maken van een component is net als het maken van interfaces niet moeilijk, maar ook 
ComponentA is niet een 100% officiële COM component. In het volgende hoofdstuk kunt u 
lezen wat er nodig is om van een interface en een component een 100% officiële COM 
interface en component te maken. 

7.5.3 Een COM interface en component 

Zoals we gezien hebben is een component een klasse die afgeleid is van een pure abstracte 
klasse, hier interface genoemd. De interface die we tot nu toe besproken hebben is echter nog 
niet compleet, en dus ook de afgeleide component niet. Een interface moet nl. eerst afgeleid 
worden van een speciale interface, "IUnknown" genaamd, die de declaraties van drie functies 
in zich heeft. Deze functies regelen de levensduur van een component en zorgen ervoor dat de 
functies benaderd kunnen worden. Hieronder volgt een voorbeeld van een 1 00% officiële 
COM interface en component. 

class InterfaceB : public IUnknown 

} ; 

1/ I nterfaceB functies 
virtual HRESULT s tdcall FunctieA(void) 0; 
virtual HRESULT stdcall FunctieB(void) 0; 

Figuur 9. COM interface 
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class ComponentB 
{ 

public InterfaceB 

} ; 

public: 
/1 IUnknown functies 
virtual HRESULT stdcall Queryinterface(const IID& iid, 

void** ppv) { // i mp l ementatie } 
virtual ULONG stdcall AddRef(void) { //impl ementatie } 
virtual ULONG stdcall Release(void) { //implementatie } 

/1 InterfaceS functies 
virtual HRESULT stdcall FunctieA(void) 
virtual HRESULT stdcall FunctieB(void) 

/1 FunctieA 
/1 Funct i eB 

long m_cRef; 1/ referentie t elling van componen t 

Figuur 10. COM component 
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We kunnen in Figuur 9 zien dat de interface een pure abstracte klasse is die van IUnknown is 
afgeleid. Deze klasse, c.q. interface, zal in een apart hoofdstukje besproken worden omdat 
deze een belangrijke rol speelt voor elke andere interface. Aan de manier waarop een 
component wordt gemaakt is eigenlijk niets veranderd. De klasse wordt nog steeds afgeleid 
van een interface. Door de verandering aan de interface moeten er nu echter drie extra 
functies worden geïmplementeerd. In ons voorbeeld hebben we bij de component de 
constructor en destructor weggelaten, hetgeen echter niet verplicht is. 

In het bovenstaande voorbeeld hebben we een component gemaakt die maar van één eigen 
gedefinieerde interface werd afgeleid. Het is echter ook mogelijk om een component te maken 
die van meerdere interfaces zijn afgeleid. Deze interfaces samen vormen dan eigenlijk één 
interface. De interfaces moeten wel voldoen aan de COM standaard, dus zelf afgeleid zijn van 
IUnknown. Het afleiden van meerdere interfaces gaat als volgt. 

class ComponentC public InterfaceBl, InterfaceB2 // etc ... 

} ; 

Figuur 11. Component afgeleid van meerdere interfaces 

7.5.4 IUnknown 

Zoals al eerder is verteld, is de IUnknown interface een belangrijke interface en daarom 
behandelen we deze met z'n drie functies in een apart hoofdstuk. De IUnknown interface is 
nl. de basisklasse van alle COM interfaces en heeft de volgende drie functies: 

• 
• 
• 

virtual HRESULT _stdcall Queryinterface(const liD iid, void ** ppv); 
virtuallong _stdcall AddRef( ); 
virtuallong _stdcall Release( ); 
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Voordat we elke functie apart gaan bespreken moeten we het eerst hebben over de 
identificatie van een interface. De identificatie van een interface wordt, zoals al eerder is 
aangekondigd, gedaan m.b.v. GUID's. Elke interface die we maken krijgt een andere GUID. 

De GUID voor een interface wordt Interface Identifier (liD) genoemd. Het is gebruikelijk om 
een liD net boven de bijbehorende interface definitie te declareren. Hoe het declareren gaat 
kunt u terug vinden in het hoofdstuk "Globally Unique Identifier (GUID)". Let er op dat u 
niet vergeet de IID's te definiëren als u deze wil gaan gebruiken. Als we de declaraties van de 
interface en IID' s in een h-bestand, "interfaces.h" genaamd, hebben staan dan gaat het 
definiëren als volgt. 

11 di~ bestand (cpp- bestand) all een voor d ef initie van IID 

#i nc l ude <objbase.h> 
#include <initguid . h > 

#inc l ude <interfaces.h> 

Figuur 12. liD definitie (guidinilcpp) 

/1 zorgt dat makro DE FINE_GUID def ine e rd 
1/ i.p. v . d ec l areerd 

virtual HRESULT_stdcall Querylntetface(const liD iid, void ** ppv) 

Querylnterface is een functie die kijkt of een component een bepaalde interface ondersteunt 
en, zo ja, een pointer naar deze interface terug geeft. De parameter iid van het type liD, die 
gebruikt wordt voor identificatie van een interface, geeft aan voor welke interface we een 
pointer willen hebben. De parameter ppv is die pointer. Voor de duidelijkheid is hieronder een 
typisch voorbeeld van een implementatie van Querylnterface gegeven. 

virtua l HRESULT s t dcall ComponentB: : Queryinterface 
(cons t IID iid, vo i d ** ppv) 

11 foutconLrole op p aramete r s i s wegge l aten 

i f ( (iid == IID_IUnknown) 11 (iid 
{ 

*ppv = (Int e rfaceBl*) th i s ; 

else if (iid == IID_InterfaceB2 ) 

*ppv = (InterfaceB2 * ) th i s ; 

e l se 

*ppv = NULL; 
return E_NOINTERFACE; 

(( LPUNKNOWN)*ppv )->AddRef(); 
retur n NOERROR; 

Figuur 13. Querylnterface implementatie 

Dominique van Roon 
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In het bovenstaande stuk code kunnen we zien hoe de parameter iid vergeleken wordt met de 
IID's van de ondersteunde interfaces. Zijn ze beide aan elkaar gelijk dan wordt ppv gevuld 
met de pointer naar de interface die gevraagd is. 

De "this" pointer wordt gebruikt om de pointer naar de juiste interface te verkrijgen. De cast 
die in het bovenstaande afbeelding gemaakt wordt over de this pointer is heel belangrijk. Als 
we de cast weglaten, dan wijst de this pointer altijd naar de eerste interface in de structuur van 
interface-pointers, in ons voorbeeld zou dat InterfaceB 1 zijn. De cast "(InterfaceB 1 *) this" 
hadden we in Figuur 13 dus ook weg kunnen laten, maar uit netheid gewoon gebruikt. Willen 
we echter de pointer naar interface "InterfaceB2" laten wijzen dan moeten we deze cast-en 
met "InterfaceB2*". Omdat elke interface afgeleid is van de IUnknown interface maakt het in 
principe niet uit met welke interface we de pointer cast-en als we toegang willen naar een 
IUnknown functie. 

Hieronder is ter verduidelijking nog eens een afbeelding gegeven die aangeeft welke interface 
pointer we krijgen als we de this pointer cast-en met "InterfaceB1 *"en "InterfaceB2*" . 

this 

(Interface 

(Interface 

.... 

B1 *)this::::; 

B2*)this 

InterfaceS 1 pointer 

lnterfaceB2 pointer 

Variabelen van 
ComponentB 

Figuur 14. Cast-en met mterface pointers 

/ 

~ 

Queryinterfac e ...... 
==' 

AddRef 
...... 
~ .... 

Release S> 
(") 
~ 

And e r e f uncties tJj -
...... Queryinterfac e ==' 

AddRef 
...... 
~ 

Release ;, 
(") 
~ 

And e r e func ti es tJj 
N 

In Figuur 14 ziet u een schematische weergave van hoe een COM component er in het 
geheugen uitziet. Op de plaats van de functienamen staan geen implementaties van functies 
maar pointers naar de implementatie. De drie functies van IUnknown komen in beide 
interfaces voor, wat nodig is om een echte COM component te zijn, maar wijzen bij beide 
interfaces naar dezelfde implementatie van IUnknown. Dat is de reden dat het niet uitmaakt 
met welke interface je de this-pointer cast, we komen toch bij dezelfde IUnknown 
implementatie terecht. Wat we ook kunnen zien maar niet zo belangrijk is, is dat de variabelen 
van het component direct na de interface pointers in het geheugen komen. 

virtuallong_stdcall AddRef() & virtuallong_stdcall Release() 

De levensduur van een component wordt bepaald door een teller, referentie teller genaamd. 
V oor elke variabele die met een pointer naar een interface wordt gevuld, wordt de teller met 1 
opgehoogd. De functie AddRef zorgt voor het ophogen van de referentieteller. Hebben we de 
variabele met de pointer naar een interface niet meer nodig dan kunnen we de Release functie 
aanroepen die de teller dan met 1 verlaagt. De Release functie kijkt na het verlagen van de 
teller of deze gelijk aan nul is en verwijdert de component uit het geheugen als dat zo is. 
Houd er ook rekening mee dat er meerdere programma's een variabele met een pointer naar 
een interface kunnen hebben die dan allemaal dezelfde referentie verhogen en verlagen. 
Hieronder staan typische voorbeelden van implementaties van AddRef en Release. 

Dominique van Roon Pagina 17 



virtual long 
{ 

stdcall ComponentB::AddRef() 

Interlockedincrement(&m_cRef); 
return m_cRef; 

Figuur 15. AddRef implementatie 

virtual l ong 
{ 

s tdcall ComponentB::Release() 

if (InterlockedDecrement(&m_cRef) == 0) 
{ 

de lete this; 
return 0; 

return m_cRef; 

Figuur 16. Release implementatie 
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De code in beide figuren is vrij makkelijk te begrijpen en het enige wat misschien niet bekend 
is, zijn de InterlockedDecrement en Interlockedlncrement functies. Deze functies worden 
gebruikt om een variabele, hier de referentie teller, veilig te verlagen en te verhogen. Veilig 
wil zeggen dat tijdens het uitvoeren van één van beide functies niemand anders toegang heeft 
tot de variabele die verlaagd of verhoogd wordt. De implementatie van Release en AddRef zal 
voor de meeste componenten exact hetzelfde zijn als hierboven gegeven is. 

Nu we kennis hebben van alle onderwerpen die nodig zijn om een COM interface en 
component te maken kunnen we gaan kijken hoe we de componenten met hun interfaces 
bruikbaar kunnen maken. We gebruiken hiervoor een DLL bestand waarin een aantal 
standaard DLL functies zijn opgenomen en de implementaties van de componenten. We 
besteden speciale aandacht aan een nieuwe standaard interface, IClassFactory genaamd. Het 
DLL bestand zal niet compleet worden weergegeven maar in delen aan u worden voorgelegd. 
Een compleet DLL bestand kunt u vinden in de bijlage die gebruikt zal worden in het 
hoofdstuk "SAPI Spengi". 
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7. 6 IC/assFactory 

Alle componenten die gemaakt worden moeten uiteindelijk in een DLL bestand komen. 
Hiervoor moeten een aantal maatregelen worden genomen. Zo moet er bijvoorbeeld een 
speciale COM component in de DLL staan, die ervoor zorgt dat een programma gebruik kan 
maken van de andere componenten. De component die hiervoor wordt gebruikt is afgeleid 
van de COM interface IClassFactory dat in dit hoofdstuk wordt besproken. Verder zijn er nog 
een aantal functies nodig die na dit hoofdstuk aan bod komen. 

De IClassFactory interface bestaat uit slechts twee functies die we hieronder zullen bespreken. 
De voomamelijkste taak van de IClassFactory Component is om een instantie te maken van 
de gevraagde COM component uit de DLL. Hierdoor wordt de IClassFactory Component ook 
wel de "maak component" genoemd. Voor de volledigheid is hieronder eerst de definitie van 
een IClassFactory component gegeven waarna de functies apart worden besproken. 

class CFactory 
{ 

public IClassFactory 

} ; 

public : 
11 IUnknown f unc t i es 
virtual HRESULT stdcall 

Que ryinterface( const IID& iid, vo i d ** ppv; 
v i rtu a l ULONG stdcall AddRef( void ); 
virtua l ULONG stdcall Release( void ); 

1/ IClas sFac t ory f uncties 
virtua l HRESULT s t dcall Createinstance(IUnknown* 

pUnknownOuter, const IID& iid, void** ppv ); 
virt ua l HRESULT stdcall LockServ e r( bool bLock) ; 

long m_c Ref; 11 re fe ren t ie te lling van component 

Figuur 17. ICiassFactory Component 

virtual HRESULT_stdcall CFactory: :Createlnstance(IUnknown * 
pUnknownOuter, const liD& iid, void** ppv) 

Deze functie wordt gebruikt om een instantie van een interface aan te maken en vervolgens de 
pointer naar de desbetreffende interface te verkrijgen zodat de component gebruikt kan 
worden. De parameter "iid" dient om aan te geven welke interface we willen gebruiken en als 
de component succesvol is gemaakt en de interface door deze component wordt ondersteunt 
zal de parameter "ppv" gevuld worden met een pointer naar de interface van deze component. 
De parameter "pUnknownOuter" wordt gebruikt voor iets wat aggregation wordt genoemd 
en waar wij geen aandacht aan besteden omdat we het niet gebruiken. Hieronder wordt een 
typische implementatie gegeven van een Createlnstance functie. 
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virtual HRESULT stdcall CFactory: :Creatinstance(IUnknown* 
PUnknownOuter, const IID& iid, void** ppv) 

I / c ont role of er ag g r egat ion wordt t oegepast 
if (pUnknownOuter != NULL) 

return CLASS E NOAGGREGATION; 

1/ maak component e n cont r o leer of d i t g e l ukt is 
ComponentB* pComponentB = n e w ComponentB; 
if (pComponentB == NULL) 

return E_OUTOFMEMORY; 

11 v r aag naar de inter fac e en con t roleer of dit gelukt is 
HRESULT hr = pComponentB->Queryinterface(iid, ppv); 
if (FAILED(hr)) 
{ *ppv = NULL; 

pComponentB->Release(); 

return hr; 

Figuur 18. Createlnstance Implementatie 

A 
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Zoals u hierboven kunt zien wordt er na de controle op aggregation meteen een component 
gecreëerd. Dit is mogelijk als er maar één component door een DLL bestand wordt 
ondersteund. Als we meerdere componenten hebben zal eerst moeten worden gekeken welke 
component er gemaakt moet worden waarna we dan naar de interface pointer kunnen vragen. 
Houd in de gaten dat er maar één IClassFactory component in een DLL bestand kan staan. 

virtual HRESULT_stdcall LockServer(bool bLock) 

Deze functie is een hulpmiddel dat ervoor kan zorgen dat het DLL bestand wel of niet uit het 
geheugen wordt verwijderd als we deze respectievelijk niet of wel willen gebruiken. De 
functie die LoekServer heet is te vergelijken met de functie die de AddRef en Release functies 
in de IUnknown interface hebben. LoekServer heeft één parameter en dat is bLock. Als bLock 
de waarde TRUE heeft dan wordt er een variabele verhoogd, is bLock F ALSE dan wordt deze 
verlaagd. Het verschil tussen de twee functies van de IUnknown interface en LoekServer is 
dat als de teller nul is bij de Release functie de component uit het geheugen wordt verwijderd 
en bij de LoekServer functie niet. Hier moet expliciet een standaard functie van een DLL, 
"DllCanUnloadNow" genaamd, aangeroepen worden die kijkt of het DLL bestand uit het 
geheugen kan worden verwijderd en aan de hand van het antwoord de bijbehorende actie 
uitvoert. Deze functie zal verderop worden besproken. Om het geheel nog af te ronden wordt 
er nog een implementatie gegeven van "LockServer". 
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v ir t ual HRES ULT 
{ 

stdcall CFactory: :LockServer( boo l bLo ck) 

if (bLock) 
I n terlockedincrement(&g_cServerLocks); 

el se 
InterlockedDe c rement( &g_cServerLocks); 

r e turn S_OK; 

Figuur 19. LoekServer implementatie 

7. 7 De relatie tussen Programma en DLL 

Om de relatie aan te geven tussen een programma en een DLL met hierin de standaard 
functies, de IClassfactory component en een andere interface is hieronder een afbeelding 
weergegeven met bijbehorende uitleg. 

Programma Win32 API DLL 

1 2 
Calls CoGetCiassObject 

... I CoGetClassObject J .I DllGetClassObject I ... 

I 4 
3 

+ 5 ~, 

piClassFactory I IClassFactory I 
7 I 6 

~ 8 
~, 

J lnterfaceB I plnterfaceB 

Figuur 20. Relatie programma en DLL 
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In Figuur 20 ziet u nummers aangegeven op plekken waar iets gebeurt. Deze punten worden 
hieronder allemaal beschreven in de volgorde waarin ze gebeuren. 

1. Het programma roept de functie CoGetClassObject aan om een pointer te krijgen van de 
IClassFactory interface. De functie CoGetClassObject is een functie van de Win32 API. 

2. De CoGetClassObject functie roept zelf de DLL functie DllGetClassObject aan voor het 
maken van een component met de IClassFactory interface. 

3. Het component met de IClassFactory wordt gemaakt. 
4. CoGetClassObject geeft een pointer naar de interface van de zojuist gemaakt 

IClassFactory component terug aan het programma. 
5. M.b.v. deze pointer roept het programma de Createlnstance functie aan van de 

IClassFactory component die de InterfaceS component moet maken. 
6. De InterfaceS component wordt gemaakt. 
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7. Een pointer naar de interface van de zojuist gemaakte component wordt aan het 
programma teruggegeven. 

8. M.b.v. van de Interface pointer kan er een functie van de component met interfaceB 
aangeroepen worden. 
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De functies CoGetClassObject en DllGetClassObject hebben we nog niet besproken. De 
CoGetClassObject functie is een standaard functie van de COM functies en de 
DllGetClassObject functie is een standaard DLL functie die alleen voor COM doeleinden 
wordt gebruikt. De laatste van beide wordt in een apart hoofdstuk besproken en we zullen ons 
nu concentreren op de CoGetClassObject functie. 

HRESULT_stdcall CoGetClassObject(const CLSID& clsid, DWORD 
dwClsContext, COSERVERINFO* pServerlnfo, const liD& iid, void** ppv) 

De functie wordt hier vrij globaal besproken en voor een meer gedetailleerde uitleg wordt u 
verwezen naar de online help van Visual C++ 5.0. Het doel van de functie is om m.b.v. van 
een CLSID en een liD een DLL file te laden en de pointer naar de interface die wordt 
geïdentificeerd m.b.v. de liD te verkrijgen. Een CLSID is een GUID maar identificeert nu een 
DLL file met hierin één of meerdere COM componenten. De CLSID's van deze DLL' s staan 
als tekenreeks waarde op een vaste plek in de registry nl. in 
"\HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ .... ". Let er ook op dat deze CLSID's tussen accolades 
staan. Zie hieronder in Figuur 21. 

Figuur 21. CLSID in registry 

Onder de CLSID, in vorm van een sleutel, vinden we meestal2 andere sleutels nl. 
InProcServer32 en ProgiD. Omdat we de ProgiD niet gebruiken zal deze niet besproken 
worden, het enige wat u kunt onthouden is dat de ProgiD ook een vorm is voor de 
identificatie van een COM component in Visual Basic. De InprocServer32 sleutel bevat twee 
waarden de eerste waarde, "Standaard" genaamd, geeft de locatie aan van het DLL bestand 
waaruit de functie DllGetClassObject aangeroepen wordt. De tweede waarde, 
"ThreadingModel" genaamd, geeft aan hoe de componenten zich moet gedragen in het 
geheugen en zal bij ons altijd de waarde hebben die in Figuur 21 te zien is nl. "Apartment". 
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De functie CoGetClassObject heeft nog enkele andere parameters. De parameter 
"dwClsContext" is er hier één van. De betekenis van deze parameter zal niet worden uitgelegd 
maar u kunt aannemen dat deze altijd de waarde "CLSCTX_INPROC" krijgt. De betekenis 
van de parameter pServerlnfo is ook niet van belang voor de opdracht en heeft altijd de 
waarde NULL. Tenslotte hebben we de parameter ppv nog die wel van belang is voor de 
opdracht. Hierin wordt nl. de pointer naar de "maak-component" -interface, meestal de 
IClassFactory, geplaatst als dit kan. Het is gebruikelijk om voor de "maak component"
interface de IClassFactory te gebruiken, maar niet verplicht. Voor deze opdracht zal echter de 
IClassFactory interface gebruikt worden met het gevolg dat de parameter liD altijd de waarde 
"liD _IClassFactory" heeft. 

HRESULT CoCreatelnstance(const CLSID& clsid, IUnknown * pUnknownOuter, 
DWORD dwClsContext, const liD& iid, void** ppv) 

Deze functie is een makkelijke functie als je als voor de "maak component"-interface de 
IClassFactory gebruikt. Hij roept de Createlnstance functie (zie stap 5 in Figuur 20) zelf aan 
en geeft als resultaat in de parameter ppv meteen de pointer naar de interface van de gewenste 
component terug mits alles goed is gegaan. Welke component u wilt laden geeft u aan in de 
parameter iid, en deze staat in de DLL die door clsid wordt geïdentificeerd. De tweede 
parameter pUnknownOuter is voor dit project niet van belang omdat we geen gebruik maken 
van aggregation. De rest van de parameters heeft dezelfde betekenis als die bij 
CoGetClassObject. 

Verderop in deze documentatie zal er een voorbeeld staan met de "CoGetClassObject"- en 
"CoCreatelnstance" functie. Maar eerst zullen we de functies bespreken die we verder 
tegenkomen in de DLL. 

7.8 DLL functies 

We zullen nu alle nog niet besproken functies in dit hoofdstuk gaan bespreken, die we 
tegenkomen in een DLL bestand dat één of meerdere COM componenten bevat. Dit wordt 
gedaan door uitleg te geven over de functie van de functie met een bijbehorende voorbeeld 
waar dit van toepassing is. Hieronder vindt u een lijstje met de namen van deze functies die u 
kunt verwachten. 

• DllMain(HANDLE hModule, DWORD dwReason, void* lpReserved) 
• DllCanUnloadNow( ) 
• DllGetClassObject(const CLSID& clsid, const liD& iid, void** ppv) 
• DllRegisterServer() 
• DllUnregisterServer( ) 

STDAPI DllMain(HANDLE hModule, DWORD dwReason, void* lpReserved) 

De DllMain functie is te vergelijken met de Main functie in een DOS applicatie en een 
WinMain in een Windows applicatie. In de DllMain die wij gebruiken wordt er m.b.v. een if 
structuur een globale variabele bewaard die door het besturingssysteem in de parameter 
hModule is gezet en kan verder gebruikt worden om een globale variabelen te initialiseren. 
Hieronder volgt een typisch voorbeeld van een DllMain functie. 
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BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule, DWORD dwReason, 
void* lpReserved) 

if (dwReason == DLL_PROCES_ATTACH) 
{ 

g_hModule = hModule; 

return TRUE; 

Figuur 22. DIIMain implementatie 

DIICanUnloadNow() 

Cf-~tys 
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De functie DllCanUnloadNow is de functie die we eerder al eens tegen gekomen zijn en werd 
gebruikt om een DLL uit het geheugen te verwijderen. Het besturingssysteem is 
verantwoordelijk voor het aanroepen van deze functie en zal actie ondernemen als deze 
functie de waarde S _OK teruggeeft. De functie bestaat uit een simpele "if structuur" zoals te 
zien is in Figuur 23 . 

STDAPI DllCanUnloadNow() 
{ 

if ((g_cComponents 
{ 

el se 
{ 

r e turn S_OK; 

r e turn S_FALSE; 

Figuur 23. DIICanUnloadNow implementatie 

0) && (g_cServerLocks 0)) 

Bij de implementatie van deze functie worden twee variabelen gebruikt, g_ cComponents en 
g_ cServerLocks. Beide zijn globaal en worden gebruikt als tellers. De variabele 
g_ cComponents is de teller die het aantal gebruikte componenten bijhoud en g_ cServerLocks 
is de teller die met behulp van de IClassFactory functie verhoogd en verlaagd kan worden en 
eigenlijk ook als teller voor het aantal gebruikte componenten dient. Je ziet dan ook vaak dat 
men deze twee variabelen vervangt door één variabele. 

STDAPI DIIGetClassObject(const CLSID& clsid, const liD& iid, void** ppv) 

Met de functie DllGetClassObject hebben we al een beetje kennis gemaakt in het vorige 
hoofdstuk. Deze functie moet ervoor zorgen dat er een "maak" -component wordt gemaakt en 
dat de pointer naar de interface van de "maak" -component wordt teruggegeven. De interface 
van de "maak" -component geven we aan met de parameter iid en de pointer naar de interface 
wordt in ppv geplaatst als alles goed is gegaan. De CLSID wordt gebruikt om de DLL te 
identificeren en tegelijkertijd, zoals in deze functie gebeurt, een component te identificeren. 
Afhankelijk van de CLSID kan dan de juiste IClassFactory component gemaakt worden. 
Hieronder volgt een typische implementatie van DllGetClassObject. 
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STDAPI DllGetClassObject(const CLSID& clsid, c onst IID& iid, 
void** ppv) 

1/ kijk of d e component in deze DLL gemaakt kan worden 
if (clsid != CLSID_Componentl) 
{ 

retur n CLASS_E_CLASSNOTAVAILABLE; 

11 maak d e j uiste IClassFactory component aan 
CFactory* pFactory = new CFactory; 
i f (pFactory == NULL) 
{ 

return E OUTOFMEMORY; 

1/ vraag naar de interface geident i f iceerd door i i d 
HRESULT hr = pFactory->Queryinterface(iid, ppv); 
if (FAILED (hr)) 
{ 

de l e t e pFactory; 

ret u r n hr; 

Figuur 24. DIIGetCiassObject implementatie 

~ntys 
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In de implementatie hierboven wordt door de DLL bestand maar één component ondersteund. 
Daarom kunnen we zonder rekening te houden met de CLSID een IClassFactory component 
maken die dus automatisch behoort bij de component. Er wordt echter wel gekeken of de 
component in deze DLL volledig wordt ondersteund. 

STDAPI DllRegisterServer() & STDAPI DllUnregisterServer() 

De uitleg voor deze functies is samengenomen omdat er voor beide geen typische 
implementatie is. Beide functies worden in het project ook niet ingevuld. Ze dienen echter om 
een DLL bestand netjes te registreren in de registry en ook weer te verwijderen uit de registry. 
Dit wordt gedaan door het bestand "REGSVR32". We maken geen gebruik van dit bestand 
en hebben voor dit project steeds handmatig de registry aangepast. Ik zal beide functies dan 
ook niet verder bespreken. 
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8 SAPI Spengi 

SAPI Spengi is de spraakmodule die tijdens mijn stage is ontworpen. Deze spraakmodule 
voldoet aan de Speech API standaard van Microsoft en maakt gebruik van de spraakmodule 
die het IPO heeft ontworpen, Spengi genaamd. 

Dit hoofdstuk geeft een korte uitleg over de benodigde COM componenten met de 
bijbehorende interfaces en vertelt u, hoe u een spraakmodule kunt registreren in Windows 95 
en hoe u deze kunt gebruiken in uw programma. Wilt u meer weten over een COM 
component of interface die we in dit hoofdstuk gebruiken dan kunt u meer uitleg vinden in de 
SAPI documentatie, hoofdstuk "Low Level Text To Speech- Objects", die bij de SAPI 
Software Developers Kit (SAPI SDK) wordt geleverd. Hieronder vindt u een schema waarin 
de opdeling van de COM componenten van de SAPI in wordt afgebeeld. 

SAPI 

" ~ 
,. 

I Spraak herkenning Spraak synthese 

~r ~,. ~,. ~ 
, 

Hoog Laag niveau Hoog Laag niveau 
mveau mveau 

Figuur 1. SAPI structuur 

We zien in Figuur 1 dat de SAPI componenten bevat voor spraakherkenning en 
spraaksynthese. Omdat spraakherkenning niet interessant is voor ons zullen we hierop niet 
verder ingaan. Het low-level gedeelte van spraaksynthese is daarentegen wel interessant voor 
ons. Hierin staan alle COM componenten die we nodig hebben om de minimale spraakmodule 
te maken. 

"SAPI Spengi" is een door mij zelf gekozen naam voor de spraakmodule die voldoet aan de 
normen van de SAPI en gebruik maakt van Spengi. Omdat de stageopdracht een nogal 
exploratief karakter had, zijn mijn stagebegeleider en ik het er over eens geworden, dat ik een 
minimale spraakmodule zou maken. De zogenaamde minimale spraakmodule moest op z'n 
minst fonetische tekst om kunnen zetten naar spraak. 

De gehele spraakmodule is opgebouwd uit COM componenten. We beginnen dit hoofdstuk 
daarom ook met een overzicht te geven uit welke COM componenten een spraakmodule 
bestaat en welke COM interfaces de COM componenten bevatten. 
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Om de minimale spraakmodule te kunnen gebruiken op een systeem moet deze worden 
geregistreerd in de Windows re gistry. Het is van belang dat u weet hoe de re gistry van 
Windows 95 eruit ziet. Als u op dit moment niet weet hoe deze eruit ziet dan raad ik u aan het 
hoofdstuk "Windows Registry" in dit verslag lezen. De registratie van de minimale 
spraakmodule zal in een aantal stappen worden uitgelegd. 

We zullen dit hoofdstuk afronden door een zogenaamde "minimale applicatie" te bespreken 
waar gebruik wordt gemaakt van de SAPI Spengi spraakmodule. 
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8.1 Minimale Spraakmodule 

In dit hoofdstuk zullen we de functies van de COM componenten, die nodig zijn om een 
minimale spraakmodule te vormen, nader bespreken. We zullen beginnen met een overzicht te 
geven van een spraakmodule met hierin zijn COM componenten, waarna we de COM 
componenten met hun bijbehorende interfaces zullen bespreken. Vervolgens worden de C++ 
implementaties van de COM componenten, in vorm van C++ klassen met hun bijbehorende 
methoden uitgelegd. We zullen alleen de methoden die we nodig hebben om de minimale 
spraakmodule werkend te krijgen bespreken. 

In de bijlage SAPI Spengi genaamd, vindt u de complete souree code van een minimale 
spraakmodule. Het is niet de bedoeling dat de code regel voor regel behandeld wordt. Elke 
methode die zal worden uitgelegd voert in principe een aantal stappen uit. Deze stappen 
kunnen uit één regel code, maar ook uit meerdere regels code bestaan. We zullen bij de uitleg 
van de methoden beginnen met het doel van de methode te geven gevolgd door de stappen die 
nodig zijn om dit doel te bereiken. De souree code van SAPI spengi is goed gedocumenteerd 
zodat de stappen makkelijk terug te vinden zijn in de code. Elke stap moet succesvol afgerond 
worden om naar de volgende stap te kunnen gaan, anders wordt de functie beëindigd. Voor 
een gedetailleerdere uitleg van de methoden verwijs ik u naar de SAPI documentatie. 

Mocht u al een blik geworpen hebben in de SAPI Spengi souree code dan heeft u ongetwijfeld 
gezien dat er meerdere klassen zijn met bijna dezelfde naam. Dit heeft te maken met het feit 
dat alle functies in UNICODE en ANSICODE geschreven moeten worden. Het verschil 
tussen beide is, dat de karakters in een string in UNICODE twee bytes groot zijn en in 
ANSICODE 1 byte. Een besturingsysteem zoals Windows NT werkt met de UNICODE 
karakterset en zal daardoor de UNICODE klassen moeten gebruiken. Windows 95 
daarentegen werkt standaard met de ANSICODE karakterset en gebruikt de ANSICODE 
klassen. In SAPI Spengi zijn de functies voor UNICODE voor het grootste deel ingevuld en 
een enkele functie voor ANSICODE. Dit heeft te maken met het feit dat het programma 
waarmee ik steeds mijn spraakmodule heb getest de UNICODE klassen gebruikte om de 
spraakmodule te koppelen aan het programma en de ANSICODE klassen gebruikte voor de 
spraakfuncties. Mocht u zelf aan de slag gaan met SAPI Spengi en een methode van een 
component aanroepen dat niet is geïmplementeerd dan wordt u hierop geattendeerd doordat er 
een foutcode terug wordt gegeven aan de aanroepende functie. 

De namen van de klassen voor de UNICODE versies eindigen allemaal op eenWen voor de 
ANSICODE versies op een A. Wij zullen echter niet de werkelijke namen van de klassen 
gebruiken in dit verslag maar een algemene naam. Dit doen we door de A of W van de 
klassenaam weg te laten. Over het algemeen heeft iedere klasse een ANSI- en een UNICODE 
versie tenzij dit duidelijk wordt vermeld van niet. Hieronder volgt een voorbeeld van de 
naamgeving en. 

De namen van de klassen zullen we zoveel mogelijk gelijk houden aan de namen die gebruikt 
zijn in de souree code van SAPI Spengi, zodat u deze makkelijk kunt terugvinden. 
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In Figuur 2 zien we schematisch weergegeven uit welke COM componenten een SAPI 
spraakmodule bestaat. De drie componenten in de spraakmodule component zijn "Engine 
Factory", "Engine Enumerator" en "Engine object". 

--iH~~ Engine F actory 

p:=j 
L::::_J 

Figuur 2. De spraakmodule schematisch weergegeven 

8.1.1 Engine Factory 

De Engine Factory component zorgt ervoor dat een applicatie toegang krijgt tot de Engine 
Enumerator die op zijn beurt weer zorgt voor de toegang tot het Engine object. De Engine 
Factory is de zogenaamde maak component die afgeleid is van IClassFactory zoals we terug 
kunnen vinden in het hoofdstuk COM. De klasse CEngineFactory vertegenwoordigt de 
implementatie van de "Engine Factory". Deze klasse heeft geen ANSICODE en UNICODE 
versie. Hieronder geven we een schematisch overzicht van de interfaces met hun methode die 
deze klasse bevat. We zullen echter de IUnknown interface verder niet bespreken omdat deze 
aan bod is geweest in het hoofdstuk COM. Verder bespreken we alleen die methode, die voor 
ons interessant zijn. 

I CEngineF actory 

I CEngineFactory I 
IClassFactory 

I Createinstance I 1 ~CEngineFactory I 

I LoekServer I 
!Unknown ··············•························ 

Figuur 3. CEngineFactory 
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CEngineF actory: :Createlnstance 
Het algemene doel van de Createlnstance functie is om een instantie te maken van de engine 
enumerator en de pointer van de interface te verkrijgen voor verdere bewerking. De volgende 
stappen zijn hiervoor nodig. 

1. V ariahelen declareren 
2. Parameters controleren 
3. Creëer een instantie van de CEngineEnum klasse 
4. De Init functie van CEngineEnum wordt uitgevoerd. 
5. Interface pointer wordt aangevraagd van de engine en urnerator 
6. Aan de hand van punt 5 wordt ofwel de instantie verwijderd uit het geheugen of een 

referentieteller van het DLL-bestand waar de spraakmodule in staat verhoogt. 

8.1.2 Engine Enumerator 

De gebruikelijke manier om een mode van een spraakmodule te selecteren is, dat er door een 
COM component, "Text To Speech Enumerator" genaamd, alle spraakmodules op het 
systeem worden benaderd om zo m.b.v. de Engine Enumerator een lijst te verkrijgen van alle 
modes die een spraakmodule bevat. Heeft men dan de mode gevonden dan wordt deze 
geselecteerd m.b.v. van een functie uit de "Text To Speech Enumerator" die op zijn beurt 
weer een functie aanroept van elke "Engine Enumerator" van de geïnstalleerde 
spraakmodules. De "Text To Speech Enumerator" zal na de "Engine Enumerator" verder 
worden toegelicht. 

In de onderstaande tabel vindt u de interfaces die gebruikt worden in de Engine Enumerator 
en welke functie zij hebben. In de tabel zien we dat de arcering donkerder is bij ITTSFind. Dit 
heeft als betekenis dat de ITTSFind interface optioneel is. We zullen afspreken dat alle donker 
gearceerde interfaces optioneel zijn. 

De klasse CEngineEnum representeert de "Engine Enumerator" van de spraakmodule. Er is 
een ANSI- en UNICODE versie van de CEngineEnum klasse. De ANSICODE klasse is 
afgeleid van de interface ITTSEnumA en de UNICODE klasse is afgeleid van ITTSEnumW. 
In de SAPI Spengi souree code kunt u zien dat de ANSICODE versie van de CEngineEnum 
niet is ingevuld. Dit heeft als reden dat ik gewerkt heb met een testprogramma dat gebruik 
maakte van de UNICODE versie van CEngineEnum. Hieronder wordt schematisch 
weergegeven uit welke functies de CEngineEnum klasse bestaat waarna de functies, waarbij 
nodig, verder besproken worden. 
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CEngineEnum 

I CEngineEnum I 

I ~CEngineEnum I 
ITTSEnum J Select I I Init 

I 

I Clone I 
I Next I 
I Reset I 
I Skip I 

/Unknown .••.................................... 

Figuur 4. CEngineEnum 

CEngineEnum: :Init 
Het doel van deze functie is om een ANSICODE en UNICODE object van de enumerator te 
maken en de pointers naar deze objecten op te slaan in de memher variabelen van de engine 
enumerator. De volgende stappen zijn hiervoor nodig. 

1. Creëer de ANSICODE versie van de engine enumerator 
2. Creëer de UNICODE versie van de engine enumerator 
3. Controleer of beide versies succesvol aangemaakt zijn 

CEngineEnum: :Select 
Het doel is om een spraakmodule mode te selecteren aan de hand van de parameter gModeiD. 
Dit wordt gedaan door een instantie te maken van het Engine Object en een structure te vullen 
met gegevens over de geselecteerde mode. Hieronder volgen de stappen die hiervoor nodig 
ZIJn. 

1. V ariabel en declareren. 
2. Parameters controleren. 
3. Creëer een instantie van de klasse CEngineMode. 
4. De Init functie van CEngineMode wordt uitgevoerd. 
5. Interface pointer wordt aangevraagd van de CEngineMode. 
6. Memher variabele van het type TTSMODEINFO wordt gevuld met algemene gegevens 

van de spraakmodule. 
7. Dezelfde memher variabele uit punt 6 wordt aangevuld met specifieke gegevens van de 

geselecteerde mode. 
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CEngineEnum: :Clone 
M.b.v. deze functie is het mogelijk om een CEngineEnum object te kopiëren. Dit wordt 
gedaan als de informatie die de CEngineEnum object bevat snel moet worden teruggevonden. 
Het gebruik van deze functie is alleen interessant als er meerdere modes zijn in de 
spraakmodule. De stappen om dit doel te bereiken worden hieronder weergegeven. 

1. Declareren van variabelen. 
2. Parameters controleren. 
3. Creëer een nieuwe instantie van de CEngineEnum klasse. 
4. Roep de Init functie van de zojuist gemaakte instantie aan. 
5. Interface pointer wordt aangevraagd van de CEngineMode. 
6. Aan de hand van punt 5 wordt ofwel de instantie verwijderd uit het geheugen of een 

referentieteller van het DLL-bestand waar de spraakmodule in staat verhoogd. 
7. Een variabele wordt gekopieerd die bijhoudt bij welke mode de CEngineEnum object is 

gebleven. 

CEngineEnum: :Next 
De Next functie zorgt ervoor dat we een lijst krijgen met informatie over één of meerdere 
modes, als dit mogelijk is. Alle gegevens over een mode worden opgeslagen in een structure 
van het type TTSMODEINFO. De functie is opgebouwd uit de volgende stappen. 

1. Declareren van variabelen. 
2. Parameterers controleren. 
3. Controleer hoeveel modes er werkelijk kunnen worden opgehaald en pas de variabele die 

dit bijhoudt zonodig aan. 
4. Vul de lijst met alle gegevens van de gewenste mode(s). 
5. Pas de enumerator positie aan. 

CEngineEnum: :Reset 
Deze eenvoudige functie past de positie van de engine enumerator aan zodat deze wijst naar 
de eerste mode in de spraakmodule. De volgende stap maakt dit mogelijk. 

1. Zet enumerator positie op nul. 

CEngineEnum: :Skip 
Deze functie zorgt ervoor dat er in de lijst van modes één of meerdere mode(s) overgeslagen 
kunnen worden. Deze functie heeft maar één stap en dat is de volgende. 

1. Pas de en urnerator positie aan zodat één of meerdere modes overgeslagen worden als dit 
mogelijk is 
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8.1.3 Textto Speech Enumerator 

De Text to Speech Enwnerator is al ter sprake geweest in het hoofdstuk Engine Enwnerator. 
Het is een component die geleverd wordt door Microsoft zelf en dus niet meer gemaakt hoeft 
te worden. De Text to Speech Enwnerator maakt de koppeling tussen een programma en de 
geïnstalleerde spraakmodules. In Figuur 5 kunnen we de relatie zien tussen programma, Text 
To Speech Enwnerator en de spraakmodules. 

Programma 

Text To Speech Enumerator 

Engine Engine Engine 
Enwnerator Enwnerator Enwnerator 

Spraakmodule Spraakmodule Spraakmodule 

Figuur 5. Verband tussen programma, text to speech enumerator en spraakmodules 

De Text to Speech Enwnerator bestaat uit dezelfde interfaces als de Engine Enwnerator. Het 
verschil is dat bij de Engine Enwnerator de functies betrekking hebben op één spraakmodule 
en bij de Text to Speech Enwnerator de functies betrekking hebben op alle geïnstalleerde 
spraakmodules. 
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8.1.4 Engine Object 

De "Engine Object" representeert een mode van de spraakmodule die tekst omzet in spraak. 
Een spraakmodule kan meerdere modes hebben waarmee u bijvoorbeeld per mode een andere 
spreker/spreekster gebruikt. De "Engine Object" is opgebouwd uit een aantal interfaces die 
hieronder worden genoemd. 

De klasse die de Engine Object representeert heet CEngineMode. Het is een klasse die ook 
weerANSI-en UNICODE interfaces bevat. De ANSICODE interfaces zijn 
ITTSAttributesA, ITTSCentralA en ITTSDialogsA en de UNICODE interfaces zijn 
ITTSAttributesW, ITTSCentralW en ITTSDialogsW. De CEngineMode bevat verschillende 
friend klassen die elk afgeleid zijn van één van de bovengenoemde interfaces. In de volgende 
figuur zullen alle functies van de interfaces genoemd worden. De functies die nodig zijn om 
een minimale spraakmodule te vormen worden hierna verder besproken en voor de overige 
functies wordt u voor nadere uitleg verwezen naar de SAPI SDK documentatie. 
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CEngineMode 

I CEngineMode I 
I -CEngineMode I 

!Unknown .......... Init I I 
ITTSCentral Inject I I 

ITTSAttributes ModeGet I PitchGet I I I 
Phoneme I PitchSet I I I 
PosnGet I RealTimeGet I I I 
TextData I RealTimeSet I I I 

ToFileTime I SpeedGet I I I 
AudioPause I SpeedSet I I I 

AudioResume I VolumeGet I I I 
AudioReset I VolumeSet I I I 

Register I ITTSDialogs I 
J I AboutDlg 

Urnegister I I 
I I LexiconDlg 

I GeneralDlg I 
TranslateDlg I I Figuur 6. CEngmeMode 

CEngineMode: :Init 
Het doel van de Init functie van CEngineMode is om een "link" te maken met de originele 
Spengi DLL-bestanden om alle instanties te creëren voor de interfaces die de CEngineMode 
bevat. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig. 

1. Laad originele Spengi DLL-bestand. 
2. Vraag adressen op van de benodigde functies uit het DLL-bestand. 
3. Creëer voor alle interfaces in het Engine Object een instantie 
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CModeiTTSCentral::TextData 
TextData is de functie die het mogelijk maakt om tekst uit te spreken m.b.v. de originele 
Spengi. Hieronder volgen de stappen. 

1. Initialiseer Spengi. 

Cf.~tys 
Hogenho..., 

2. Stel een soort indicatie in die aangeeft dat er tekst wordt uitgesproken, als dit mogelijk is. 
3. Speel de tekst af m.b.v. Spengi functie 
4. Stel een soort indicatie in die aangeeft dat de tekst is uitgesproken, als dit mogelijk is. 
5. Koppel Spengi los van het programma. 
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8.2 Registratie van een spraakmodule 

Om de spraakmodule kenbaar te maken aan programma's onder Windows 95 moet deze eerst 
geregistreerd worden in de registry. Dit kan gedaan worden door de functie DURegisterServer 
zodanig te implementeren dat deze de spraakmodule registreert. Dit is jammer genoeg nog 
niet opgenomen in de bestaande souree code voor de SAPI Spengi spraakmodule. Daarom zal 
in dit hoofdstuk uitgelegd worden hoe de spraakmodule handmatig kan worden geregistreerd 
in de registry m.b.v. het bij Windows 95 standaard geleverde programma 'regedit'. 

Stap 1: 
We moeten ervoor zorgen dat de DLL met de spraakmodule erin wordt geregistreerd onder de 
sleutel "HKEY CLASSES ROOT\CLSID\" (zie hoofdstuk COM, Windows Registry). Dit - -
wordt gedaan door de CLSID van de engine enumerator te plaatsen onder de zojuist 
genoemde sleutel. 

Stel dat de CLSID voor de engine en urnerator " { 11111111-1111-1111-1111-111111111111}" 
is en dat het DLL-bestand waar de engine enumerator in staat "module.dll" heet en in de 
directory "c:\modules\test" staat, dan kunt u in figuur 7 zien welke sleutels en waarden 
toegevoegd moeten worden. 

FE 9681· 7 4A3·11 u U">-<ri·H "UU'~UIUC 0 

{feb507 40-7bef-11 ce-9bd9-0000e202599c} 
{FF393560-C2A 7-11 CF-BFF 4-444553540000} 
{FFCF1 E40-7978-11 D0-81 C9-0UAA006DCDF4} 
{ffdc 1 a80-d527 -11 d0-a32c-34af06c 1 0000} 
CLSID 
{11111111-1111-1111-1111-111111111111 }" 

ThreadingModel "Apartment" 

We kunnen zien dat er een sleutel "InProcServer32" onder de sleutel" { 11111111-1111-1111-
1111-111111111111}" staat met hierin twee waarden "(Standaard)" en "ThreadingModel". 
De waarde "(Standaard)" bevat de volledige bestandsnaam van het DLL-bestand en bij 
"ThreadingModel" staat een instelling die voor ons niet belangrijk is, maar voor de 
volledigheid meegenomen is. 

Stap 2: 
In stap 1 is de CLSID van de engine enumerator geregistreerd en wat ons nu nog te doen staat 
is om deze CLSID ergens in de registry te plaatsen waar de Text To Speech Enumerator deze 
kan vinden. Deze plek staat vast omdat Microsoft de TTS enumerator heeft geïmplementeerd 
en is "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Voice\TextToSpeech\Engine\". In figuur 8 kunt 
u zien welke sleutel en waarde toegevoegd moet worden om de registratie van de 
spraakmodule kompleet te maken. 
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(geen waarde ingesteld) 
"{11111111-1111-1111-1111-111111111111 }" 

In Figuur 8 kunt u zien dat onder de sleutel "HKEY _LOC AL_ MACHINE\Software\ 
Voice\TextToSpeech\Engine\" een naam met bijbehorende waarde is toegevoegd. Wat voor 
naam hier komt te staan is niet echt belangrijk, maar het is verstandig om een duidelijke naam 
te kiezen zodat je deze snel kan terug vinden. De waarde die bij deze naam hoort is echter wel 
belangrijk. Deze geeft namelijk weer wat de CLSID van de spraakmodule is. Deze moet dus 
geregistreerd staan onder "HKEY _CLASSES_ ROOT\CLSID\" (zie stap 1 ). 

Door de bovenstaande stappen uit te voeren hebben we een spraakmodule geregistreerd. Het 
enige dat we nodig hebben om een spraakmodule te installeren is de CLSID van de 
spraakmodule en de volledige bestandsnaam van het DLL-bestand dat de spraakmodule bevat 
Hieronder is de CLSID en bestandsnaam van de SAPI Spengi spraakmodule gegeven. 
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8.3 Minimale Applicatie 

De bedoeling van dit hoofdstukje is om een applicatie te bespreken die de SAP! Spengi 
spraakmodule gebruikt om een tekst uit te spreken. De souree code van deze applicatie bevat 
het minimale wat er gedaan moet worden om de spraakmodule te kunnen gebruiken. De 
applicatie is te vinden in bijlage lil: "Minimale Applicatie". 

Om de minimale applicatie te kunnen draaien heeft u buiten de applicatie zelf ook nog een 
aantal bestanden nodig die Spengi gebruikt en tevens is het belangrijk dat SAP! Spengi is 
geregistreerd in de registry van Windows 95. Voor nadere uitleg over de bestanden die Spengi 
nodig heeft verwijs ik u naar de "Spengi Manual" die in januari 1999 zal verschijnen bij het 
IPO. 

De souree code van de Minimale Applicatie is op te delen in de volgende stappen. 

1. V ariabel en declareren. 
2. Initialiseer COM. 
3. Maak een instantie van de engine enumerator. 
4. Selecteer m.b.v. de Select-funktie van de engine enumerator een mode. 
5. Roep de functie TextData aan van het engine object met de juiste parameters om een tekst 

uit te spreken. 
6. Netjes afsluiten van COM. 

Het benaderen van de spraakmodule mode op de bovenstaande manier is niet de 
gebruikelijke. Normaal gesproken bezit een programmeur die de SAP! Spengi spraakmodule 
zou willen gebruiken niet over de CLSID van de bijbehorende enumerator en mode. Deze 
verkrijgt men door m.b.v. de Text To Speech enumerator een lijst te doorlopen van alle modes 
die geïnstalleerd zijn op het systeem. Is men bij de mode die men wil gebruiken aangekomen, 
dan zal de CLSID van de mode uit de structure van het type TTSMODEINFO moeten worden 
onthouden zodat je dan m.b.v. de Select-functie van de Text To Speech enumerator de mode 
kan selecteren. Hierna is het mogelijk m.b.v. de gegevens van de Select-functie om de engine 
mode object te benaderen, die bijvoorbeeld een zin uitspreekt. Omdat de benadering van de 
spraakmodule SAP! Spengi iets afwijkt van de normale benadering is het nodig om de 
CLSID's van de engine enumerator en mode te definiëren. Dit is niet nodig als we de Text To 
Speech enumerator gebruiken. Deze wordt gedefinieerd in het bestand "speech.h" die 
geïnclude moet worden en heeft de naam CLSID _ TTSEnumerator. Stap 3 zou er dan als 
volgt uitzien. 

hr = CoCreateinstance(CLSID_TTSEnumerator, NULL, CLSCTX_ALL, IID_ITTSEnumW, 
(void**) &piTTSEnum); 

De rest van het programma zou dan ook nog aangepast moeten worden, maar we zullen het 
hierbij laten. 
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9 Inhoud van meegeleverde CDROM 

Het resultaat van de stageopdracht en nog wat andere zaken heb ik op een CDROM geplaatst 
en bij dit verslag geleverd. Het leek mij wel duidelijk om een opsomming te geven van de 
spullen die op deCDROM staan en waar deze zich bevinden. 

• SAPI Spengi 
Uiteraard staat de souree code van de spraakmodule SAPI Spengi op de CDROM. Deze 
bevinden zich in de directory ".\SAPI Spengi". De souree code van SAPI Spengi is 
opgesplitst in een aantal bestanden om zo een overzichtelijke indeling te krijgen. De 
souree codes zijn ontworpen met Visual C++ 5.0 en er bevindt zich dan ook een project
bestand in deze directory die alle benodigde bestanden opent bij het opstarten van dit 
project-bestand. Dit bestand heet "Stage.dsw". 

• Fake Engine 
Een handig hulpmiddel wat ik heb kunnen gebruiken is de Fake Engine. De "Fake 
Engine" is de naam voor een geraamte van een spraakmodule dat voldoet aan de SAPI. De 
Fake Engine bestaat uit een aantal C++ bestanden. Bij deze bestanden heeft Microsoft een 
Visual C++ 4.0 project-bestand geleverd dat bij het opstarten alle benodigde bestanden 
inlaad. Het geeft geen problemen als deze wordt ingelezen in Visual C++ 5.0. De naam 
van het project-bestand is "Faketts.mak" en bevindt zich samen met alle andere bestanden 
in de directory ".\Fake Engine". 

• Minimale Applicatie 
De minimale applicatie dat een demonstratie geeft van de SAPI Spengi staat ook op de 
CDROM. Alle bestanden die nodig zijn worden wederom geladen als u het project
bestand, "spengi kort.dsw" laad in Visual C++. Dit bestand bevindt zich in de directory 
".\Minimale Applicatie". 

• Speech API 3.0 Software Developers Kit 
Hetgeen waar het allemaal om draait is de SAPI modules die in de registry worden 
geregistreerd als u de Speech API 3.0 Software Developers Kit (SAPI 3.0 SDK) 
installeert. Zonder deze kan SAPI Spengi niet werken. Hiervoor heb ik de SAPI 3.0 SDK 
op deCDROM geplaatst in de directory ".\SAPI 3.0 SDK". Bij het installeren van de 
SDK wordt er ook de documentatie van de SAPI geïnstalleerd. Deze is in HTML formaat 
en kan in een HTML browser zoals InternetExploreren Netscape Navigator worden 
gelezen. De index pagina voor de documentatie heeft de naam ... en het bestand wat 
opgestart moet worden voor de installatie van de SAPI 3.0 SDK heeft de naam ... 

• Het stageverslag 
Voor de volledigheid heb ik het verslag ook op de CDROM geplaatst. Deze kunt u vinden 
in de directory ".\Stage verslag" en heeft de naam "Stageverslag.doc". Het verslag is in 
Microsoft Word97 gemaakt. 
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10 Verloop van mijn stage 

Bij het accepteren van de stageopdracht wist ik dat ik me wat moest verdiepen in 
onderwerpen zoals spraakherkenning, Windows programmeren m.b.v. Visual C++, Spengi en 
de Speech API. Dus ik ben dan ook begonnen met het lezen van een boek over Visual C++ en 
heb met mijn bedrijfsmentor gepraat over spraakherkenning en Spengi. Na het lezen van een 
ander boek over Windows 95 programmeren dacht ik eindelijk te kunnen beginnen met mijn 
opdracht maar tevergeefs. 

De Speech API bleek gebaseerd te zijn op de programmeer methode COM waar ik nog nooit 
van gehoord had. Visual C++ leverde een aantal help documenten bij het pakket waar wat 
over COM stond, maar dit was niet echt duidelijk voor mij. Tot mijn geluk heb ik, na een 
tijdje gestoeid te hebben met de help documentatie, een goed boek hierover kunnen lenen van 
mijn bedrijfsmentor, dat hij net gekocht had, en ben dit gaan lezen. Het was voor mij erg 
moeilijk om echt gemotiveerd bezig te blijven maar gelukkig wist mijn bedrijfsmentor me 
vaak weer te stimuleren. 

Na het lezen van de benodigde hoofdstukken ben ik begonnen met het bestuderen van de 
SAPI documentatie en begreep de stof wel maar had geen idee over hoe een spraakmodule er 
nu uit zou moeten zien. Na wat mailtjes verstuurd te hebben met een persoon van Microsoft 
hebben we uiteindelijk een zogenaamde "fake engine" gekregen dat ik ook weer bestudeerd 
heb. Ik was tot de conclusie gekomen dat ik de "fake engine" niet zo maar kon gebruiken en 
heb zelf een spraakmodule van de grond af gemaakt met Visual C++. Het bouwen van de 
minimale spraakmodule zelf heeft ongeveer 2 weken geduurd. Ik ben gelukkig meteen 
begonnen met het documenteren van de souree code wat alles overzichtelijk heeft gehouden. 

Ten slotte had mijn bedrijfsmentor mij verzocht of ik een minimale applicatie zou willen 
maken waarmee ik liet zien hoe de minimale spraakmodule kon worden gebruikt. Toen ik nog 
2 weken stage moest lopen ben ik 3 weken op vakantie gegaan. De laatste twee weken na de 
vakantie was het erg rustig. Heel wat mensen waren op vakantie inclusief mijn stagementor. 
Met het besluit wat ik had genomen om de opdracht te laten voor wat het is ben ik begonnen 
met het schrijven van mijn verslag. 

11 Behaalde resultaten 

Omdat de stageopdracht een exploratiefkarakter had, wisten mijn bedrijfsmentor en ik niet 
hoe ver ik zou komen in die 70 werkdagen. We hebben daarom ook gezamenlijk afgesproken 
dat ik een minimale spraakmodule zou maken, wat inhield dat deze minstens tekst zou kunnen 
uitspreken m.b.v. Spengi. Als ik hierna nog tijd over zou hebben dan had ik wat functies van 
de minimale spraakmodule kunnen aanvullen maar zover is het niet gekomen. 

De minimale spraakmodule zoals die door ons genoemd is, is succesvol gemaakt en de 
soureecode is volledig met commentaar voorzien. De minimale applicatie die de minimale 
spraakmodule gebruikt om iets uit te spreken werkt ook maar de tekst die we willen 
uitspreken moet in de fonetische representatie staan. Dit is een inherente beperking van 
Spengi zelf. 
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Hoewel de spraakmodule functioneel is, is het nog geen volwaardige spraakmodule. Hiervoor 
moeten nog een aantal dingen worden geïmplementeerd. Ten eerste moeten van de 
"Enumerator Object" en de "Engine Object" alle UNICODE en ANSICODE klassen van de 
spraakmodule worden geïmplementeerd. Op dit moment zijn alleen die klasse 
geïmplementeerd die nodig waren om de spraakmodule aan het spreken te krijgen. Ten 
tweede moeten de functies van de Engine Object allemaal geïmplementeerd worden. Op dit 
moment zijn ze zo geïmplementeerd dat ze een foutcode teruggeven die een programma 
vertelt dat deze niet geïmplementeerd is. 

Ook de documentatie in dit verslag mag niet over het hoofd gezien worden, want hier zit de 
nodige tijd in. M.b.v. de documentatie moet iemand met verstand van C++ verder kunnen 
werken zonder de lange studieperiode die ik heb gehad. 

12 Mening over de stage 

Het eerste wat ik in gedachte heb als ik denk aan mijn stage periode is dat deze erg leerzaam 
is geweest. Door het veel studeren van de verschillende onderwerpen was het soms erg saai en 
demotiverend. Gelukkig heb ik genoeg ondersteuning gehad van mijn bedrijfsmentor zodat ik 
telkens weer gemotiveerd verder kon werken aan de opdracht. Over het algemeen vond ik de 
opdracht moeilijk en dit is vooral te danken aan de programmeer methode COM. Wat ik 
jammer vond is dat ik niets van het bedrijfsleven heb kunnen zien. 

De begeleiding vanuit school is naar mening voldoende geweest. Mijn stagementor heeft het 
IPO eenmaal bezocht en heeft even poolshoogte genomen van de stand van zaken. Hierna was 
het de bedoeling dat hij nog eens langs zou komen maar dit is mis gelopen door de 
vakantieperiode die in mijn stageperiode viel. 

13 Conclusie 

Mijn algemene conclusie voor de stage is dat deze erg leerzaam is geweest. De onderwerpen 
die is bestudeerd heb zoals COM en programmeren onder Windows 95 zijn erg nuttig voor de 
toekomst en kan ik zeker nog eens gebruiken. Echter door het steeds maar weer bestuderen 
van boeken en documenten werd de stage op een gegeven moment een beetje saai. Het werd 
pas weer echt interessant toen ik de spraakmodule ging bouwen. Ik ben me ervan bewust dat 
dit is waarvoor ik zelf heb gekozen want informatica heeft de eigenschap dat het erg 
innoverend is. 
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15 Bijlage I, HRESULT Codes 
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16 Bijlage 11, SAPI Spengi 

ll/1/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/1/11/lllll/ 
11 Engine . cpp: implementation of the speech engine 
I/ 

#include <windows.h> 
#include <objbase.h> 
#include <speech.h> 

#include "CEngineFactory.h" 
#include "CEngineEnum.h" 
#include "CEngineMode.h" 

l/11/ll/1/lllllllllllllllllll/lllllllllll/lll/1111//1111/llllll/llllll 
11 global variabel declarations 
lllllllllllllllllllll/11/lllllll/1/llll/ll/ll/llll/1/lllllllllllllllll 

11 DLL module handle static HMODULE g_hModule = NULL; 
extern long g_cComponents = 0; 11 count of components used in 

/1 this DLL (initialized at 0) 
extern long g_cServerLocks = 0; 11 count of server locks used to 

11 prevent DLL from unloading 

11 (initialized at 0) 

llllllllllll/llllllllllllllllllll/11/ll/1111111111/lllllllll/llllll/1/ 
11 DLL module information 
1/lll/1//llllllllllll/lll/lllll/llll/llllllllllllllllllllllllllllll/ll 

BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule, DWORD dwReason, void * lpReserved) 
{ 

11 this function is somewhat like a winmain function but now for 
11 a DLL file. you can initialize some stuff here. 

return TRUE; 

llllll/111111/l/1/ll//ll/lllllllllllllllllllll/1/1111/llllllllllll/1/1 
11 Some exported functions 
lllllllllll/llllllllllllllllllllllll/11/llllllllllllllllllll/lllllll/1 

STDAPI DllCanUnloadNow() 
{ 

11 check if library can be unloaded. the function DllCanUnloadNow 
11 wil automatically be called if the CoFreeunusedLibraries 
11 is called to free unused libraries. this depends on the global 
11 vars g_cComponents and g_cServerLocks 

if ((g_cComponents == 0) && (g_cServerLocks == 0)) 
{ 

return S_OK; /I function will exit by returning a succes value 
/I meaning that the DLL can 

unloaded 
) 

el se 
{ 

unloaded 
) 

return S_FALSE; /I function will exit by returning an 
/I meaning that 

STDAPI DllGetClassObject(REFCLSID clsid, REFIID iid, void * * ppv) 
{ 

11 check if this DLL supports the requested component identified 

error valeu 
the DLL can 

be 

not be 
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// with the CLSID 

value 

if (clsid != CLSID_SPENGI_ENUM) 
( 

return CLASS_E_CLASSNOTAVAILABLE; 11 exit tunetion by returning an error 

/1 create an instanee of the class factory (CEngineFactory) & error check 
/1 notice that if creation is succestul the eenstructor will initialise the 
/1 reference count of the EngineFactory class to 0 (CEngineFactory.m_cRef = 0) 

CEngineFactory* pEngineFactory = new CEngineFactory; 

if (pEngineFactory == NULL) 
{ 

11 create the instanee 

Hovescholen 

return E_OUTOFMEMORY; 11 exit tunetion by returning an 
error value 

I 

11 now use the class factory to query the requested interface and when the 
11 interface is found a pointer (ppv) points to this interface and 
11 CEngineFactory.m_cRef wil now be 0. 

HRESULT hr = pEngineFactory->Queryinterface(iid, ppv); 

if (FAILED(hr)) 
{ 

delete pEngineFactory; 11 delete object when it does not support the 
requested 

11 interface 

return hr; 11 exit tunetion by returning result of pEngineFactory->Queryinterface 
(hr) 
I 

STDAPI DllRegisterServer() 
{ 

/1 this tunetion will be called during registration of an dll with REGSVR32 
11 to register the keys with there values needed for the engine object. 
11 it's not implemented so you have to register manually 

return E_UNEXPECTED; 

STDAPI DllUnregisterServer() 
{ 

/1 this tunetion will be called during unregistering an dll with REGSVR32 to delete 
11 the keys an there values registered with DllRegisterServer. 
// it's not implemented so you have to unregister manually 

return E_UNEXPECTED; 

16. 1 CEngineFactory 

///////////l/l///////////////////////////////l///////////////l//l///// 
D 
11 CEngineFactory.h: Class definition of CEngineFactory 
D 
//l/////////l///////////////////////////////////////////////////////// 

class CEngineFactory : public IClassFactory 
{ 

public : 

/1 eenstructor & destructor 

CEngineFactory(void); 
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-CEngineFactory(void); 

11 IUnknown public merober functions 

STDMETHODIMP 
STDMETHODIMP_(ULONG) 
STDMETHODIMP_(ULONG) 

Querylnterface(REFIID iid, LPVOID * pplnterface); 
AddRef (void); 
Release (void) ; 

11 IClassFactory public merober functions 

ltogeocholen 

STDMETHODIMP Createlnstance (LPUNKNOWN pUnknownOuter, REFIID iid, LPVOID * pplnterface); 
STDMETHODIMP LoekServer (BOOL bLock); 

0 

0 

0 
); 

private: 

11 IUnknown merober variable 

long m_cRef; 

///l//l///l//////////l//////////////////////////////////////////////l/ 
[] 

11 CEngineFactory.cpp: Class implementation of CEngineFactory 
////l//////l//////////////////////////////////////////////////////l/// 

#include <objbase.h> 
#include <speech.h> 
#include "CEngineEnum. h" 
#include "CEngineFactory.h" 

///////////l////////////l//////////////////////////////////////////l// 
11 eenstructor & destructor 
I/ 

CEngineFactory::CEngineFactory(void) 
{ 

1/ initialize reference count at 0 

m cRef = 0; 

CEngineFactory::-CEngineFactory(void) 
{ 

111/l/11111/////////////////////////////////l//////////l////////l/1/l/ 
11 IUnknown public merober functions 
I/ 

STDMETHODIMP CEngineFactory::Queryinterface (REFIID iid, LPVOID * pplnterface) 
{ 

11 check if pplnterface pointer can be used 

if (pplnterface == NULL) 
{ 

return E_INVALIDARG; // pplnterface cannot be used to store pointer to the 
11 requested interface so exit function by returning 
11 an appropriate value 

11 Query for the interface requested in iid andreturn a pointer to this interface 
11 if it's available in this object (CEngineFactory) 

if ((iid == IID_IUnknown) I I (iid == IID_IClassFactory)) 
{ 

*pplnterface = (LPVOID)this; // requested interface is available and pointer to 
11 this interface will be stored in *pplnterface 
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{ 

*ppinterface = NULL; 11 requested interface is not available and 
11 ppinterface will be set to NULL 

return E_NOINTERFACE; /1 exit function by returning an appropriate value 

((LPUNKNOWN)*ppinterface)->AddRef(); // since we hold one reference more to the 
requested 

11 interface increment it's reference count 
return S_OK; 11 exit function by returning an appropriate value 

STDMETHODIMP (ULONG) CEngineFactory::AddRef(void) 
{ 

/ 1 safely increment the reference count (m_cRef) 

11 increment m cRef Interlockedincrement(&m_cRef); 
return m_cRef; 11 exit function by returning the reference count 

STDMETHODIMP (ULONG) CEngineFactory::Release(void) 
{ 

11 safely decrement the reference count (m_cRef) and 
11 delete the object if it's reference count is 0 

if (InterlockedDecrement{&m_cRef) == 0) 
{ 

delete this; 
(CEngineFactory) 

// m cRef is 0 and we can delete the this object 

return 0; /1 exit function by returning the reference count wich is 0 

else return m_cRef; /1 m cRef is not 0 and we exit the function by returning the 
11 reference count 

l/l//l/////////////l/11//////l/l////l///////////////////////////////l/ 
/1 IClassFactory public merober functions 
I/ 

STDMETHODIMP CEngineFactory::Createinstance(LPUNKNOWN pUnknownOuter, REFIID iid, LPVOID * 
ppinterface) 
{ 

11 deelare some vars 

HRESULT hr = E_OUTOFMEMORY; 11 temp var to store result of a function {initialized) 

11 check the ppinterface argument if it has been assigned some memory 

if (ppinterface == NULL) 
{ 

return E_INVALIDARG; // ppinterface doesn't point to some where so 
/1 exit function by returning an appropriate value 

11 just for safety set *ppinterface to NULLso it won't point to sernething when 
11 function is returning to caller 

*ppinterface = NULL; 

11 check if the caller of Createinstance wants to aggregate, because it's not 
11 supported in this implementation it will return an appropriate error value 

if (pUnknownOuter != NULL) 
{ 

return CLASS_E_NOAGGREGATION; // exit function by returning an appropriate value 

11 try to create an CEngineEnum object and check if it's succesfully created 

CEngineEnum* pEngineEnum = new CEngineEnum; // try to create object 
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if (pEngineEnum == NULL) 
{ 

llogeocholeft 

return E_OUTOFMEMORY; // object was not created so the function will exit by 
11 returning an appropriate value 

11 the ANSI & UNICODE version of the enumerator are going to be created. this will 
11 be done in the the memher function Init. if it fails it returns an error value 
11 and the query for the requested interface will not execute 

if (SUCCEEDED(pEngineEnum->Init())) 
{ 

11 the object is created so we can query it for the requested interface 

hr = pEngineEnum->Queryinterface(iid, ppinterface); // query for the requested 
11 interface 

11 check if the interface is found or Init function is completed and deal with it 

if (FAILED(hr)) 
{ 

el se 
{ 

delete pEngineEnum; 11 requested interface has notbeen found so we delete 
11 the object (CEngineEnum) 

Interlockedincrement(&g cComponents);// interface is found and pointer to this 
- 11 interface is stored in *ppinterface 

11 that's why the DLL can't be unloaded 
11 and to prefent this g_cComponents will 
11 be incremented also notice that the 
11 reference count is incremented 

return hr; 11 exit function by returning the initialized value of hr or 
11 the value returned by Queryinterface 

STDMETHODIMP CEngineFactory::LockServer (BOOL bLeek) 
{ 

11 loek or unlock the server for preventing the DLL to unload 

if (bLeek) 
// if bLeek= TRUE 
Interlockedincrement(&g_cServerLocks);// safely increment g_cServerLocks 

el se 
// else bLeek= FALSE 
InterlockedDecrement(&g_cServerLocks);// safely decrement g_cServerLocks 

return S_OK; 11 exit function by returning an appropriate value 
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16.2 CEngineEnum 

l/1/l/l//////////l///l////////////l////////l////////////////////////// 
/1 CEngineEnum.h: Class definition of CEngineEnum, CEngineEnumW and 
// CEngineEnumA 
///l////////////l///////////////l/////////l///////////////1//////l//// 

class CEngineEnumA : public ITTSEnumA 
{ 

public: 

11 eenstructor & destructor 

CEngineEnumA{LPVOID pCEngineEnum, LPUNKNOWN pOuteriUnknown); 
-CEngineEnumA{void); 

11 IUnknown public merober functions 

~ntys 
Hogeochol4n 

STDMETHODIMP Query!nterface{REFIID iid, LPVOID * pp!nterface); 
STDMETHODIMP {ULONG) AddRef(void); 
STDMETHODIMP_{ULONG) Release(void); 

11 CEngineEnumW public merober functions 

STDMETHODIMP Select(GUID gModeiD, ITTSCentralA * * ppiTTSCentralA, IUnknown * 
piUnknownForAudio); 

STDMETHODIMP Clone(ITTSEnumA * * ppCEngineEnumA); 
STDMETHODIMP Next(ULONG cElement, PTTSMODEINFOA pModeinfoA, ULONG * 

pcElementFetched); 

}; 

STDMETHODIMP Reset(void); 
STDMETHODIMP Skip(ULONG cElement); 

private: 

11 IUnknown private merober variable 

long m_cRef; 

11 CEngineEnumW private merober variables 

LPUNKNOWN 
LPVOID 

m_pOuteriUnknown; 
m_pCEngineEnum; 

class CEngineEnumW: public ITTSEnumW 
{ 

public: 

11 eenstructor & destructor 

CEngineEnumW(LPVOID pCEngineEnum, LPUNKNOWN pOuteriUnknown); 
-CEngineEnumW(void}; 

11 IUnknown public merober functions 

STDMETHODIMP Query!nterface(REFIID iid, LPVOID * pp!nterface}; 
STDMETHODIMP (ULONG} AddRef(void}; 
STDMETHODIMP_(ULONG} Release(void}; 

/1 CEngineEnumW public merober functions 

STDMETHODIMP Select(GUID gModeiD, ITTSCentralW * * ppiTTSCentralW, IUnknown * 
piUnknownForAudio); 

STDMETHODIMP Clone(ITTSEnumW * * ppCEngineEnumW}; 
STDMETHODIMP Next(ULONG cElement, PTTSMODEINFOW pModeinfoW, ULONG * 

pcElementFetched); 
STDMETHODIMP Reset (void) ;· 
STDMETHODIMP Skip(ULONG cElement); 

private: 
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}; 

11 IUnknown private memher variable 

long m_cRef; 

11 CEngineEnumW private memher variables 

LPUNKNOWN 
LPVOID 

m_pOuteriUnknown; 
m_pCEngineEnum; 

class CEngineEnum: public IUnknown 
{ 

11 some friend classes of CEngineEnum 

public : 

friend class CEngineEnumW; 
friend class CEngineEnumA; 

11 eenstructor & destructor 

CEngineEnum{void}; 
-CEngineEnum(void); 

/1 IUnknown public memher functions 

4:;-ntys 
Hoveochol<ln 

STDMETHODIMP Queryinterface(REFIID iid, LPVOID * ppinterface}; 

); 

STDMETHODIMP (ULONG} AddRef(void}; 
STDMETHODIMP_(ULONG} Release(void}; 

/1 CEngineEnum public memher function 

STDMETHODIMP Init(void); 

private: 

/1 IUnknown protected memher variable 

long m_cRef; 

/1 CEngineEnum protected memher variable 

DWORD m_CurrentEnumPos; 
CEngineEnumW * m_pCEngineEnumW; 
CEngineEnumA * m_pCEngineEnumA; 

l/l/1/l///////l/////////////////////////////l///l///l/l/1///////////// 
11 extern variables definition 
I/ 

extern long g_cServerLocks; 
extern long g_cComponents; 

///l/1/l///////////////l///l//l//l/1////l/1/////////////////////////// 
/1 definitions of some constants 
I/ 

#define NUMMODES 1 
#define SPENGI DUTCH FEMALE 0 

l/l/1/l/////////////////////////ll///l/////l////l//////////////////l// 
11 definition of some GUIDs 
/I 

// {1Dl8ACCO-FFA8-lldl-8620-9714E42FD748} 
DEFINE_GUID(MODEID_DUTCH_FEMALE, 
Oxldl8acc0, Oxffa8, Oxlldl, Ox86, Ox20, Ox97, Ox14, Oxe4, Ox2f, Oxd7, Ox48); 

// {1D18ACC1-FFA8-lldl-8620-9714E42FD748} 
DEFINE GUID(CLSID SPENGI ENUM, 
Oxld18accl, OxffaB, Oxlldl, Ox86, Ox20, Ox97, Oxl4, Oxe4, Ox2f, Oxd7, Ox48); 
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G!-ntys 

///////////////l/1/l/1111111/////l//////l////////l////l////l/111111111 
11 CEngineEnum.cpp: Class implementation of CEngineEnum 
//l////////////////l//////l//l////////l///////l////////l/////////////l 

#include <objbase.h> 
#include <speech.h> 
#include "CEngineEnum.h" 

//l/!ll////////////l//////////l///l//////////l//////l////l//////////// 
11 eenstructor & destructor 
I/ 

CEngineEnum::CEngineEnum(void) 
{ 

/1 initialize reference count at 0 

m_cRef = 0; 

11 initialize pointers to ANSI & UNICODE enumerator to NULL 

m_pCEngineEnumA NULL; 
m_pCEngineEnumW NULL; 

// start with first mode when object is created 

m CurrentEnumPos = 0; 

CEngineEnum: :-CEngineEnum(void) 
{ 

/1 delete ANSI & UNICODE version of enumerator if they exists 

if (m pCEngineEnumA != NULL) delete m_pCEngineEnumA; 
if (m=pCEngineEnumW != NULL) delete m_pCEngineEnumW; 

l////////////////////l////////////////////////////////////l////l/l//11 
/1 IUnknown public memher functions 
I/ 

STDMETHODIMP CEngineEnum::Queryinterface(REFIID iid, LPVOID * ppinterface) 
{ 

//check if ppinterface pointer can be used 

if (ppinterface == NULL) 
{ 

return E_INVALIDARG; // ppinterface cannot be used to store pointer to the 
11 requested interface so exit function by returning 
/1 an appropriate value 

11 check if required interface is available in this object andreturn a pointer to this 
11 interface when it is else safely set pointer to NULL 

if (iid == IID_IUnknown) 
{ 

*ppinterface = (LPVOID)this; // the requested interface is available and 
11 *ppinterface will point to it 

else if (iid == IID_ITTSEnumA) 
{ 

*ppinterface m pCEngineEnumA;// the requested interface is available and 
- 11 *ppinterface will point to it 

else if (iid == IID_ITTSEnumW) 
{ 

*ppinterface = m_pCEngineEnumW;// the requested interface is available and 
11 *ppinterface will point to it 

IlogeKholen 
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4!;-ntys 
el se 
{ 

*ppinterface = NULL; 11 requested interface is not available and 
11 pp!nterface will be set to NULL 

Hogeoc:holen 

return E_NOINTERFACE; 11 exit function by returning an appropriate value 

((LPUNKNOWN)*ppinterface)->AddRef(); // since we hold one reference more to the 
requested 

11 interface increment it's reference count 
return S_OK; 11 exit function by returning an appropriate value 

STDMETHODIMP (ULONG) CEngineEnum: :AddRef(void) 
{ 

11 safely increment the reference count of this object (m_cRef) 

Interlockedincrement(&m_cRef); 

return m_cRef; // exit function by returning the reference count 

STDMETHODIMP (ULONG) CEngineEnum::Release(void) 
{ 

11 safely decrement the reference count (m_cRef) and 
11 delete the object if it's reference count is 0 

if (InterlockedDecrement(&m_cRef) == 0) 
{ 

delete this; 
return 0; 

11 m cRef is 0 and we can delete the this object (CEngineEnum) 
11 exit function by returning the reference count wich is 0 

else return m_cRef; 11 m cRef is not 0 and we exit the function by returning the 
11 reference count 

l//l////////l/111 /////////l//ll/////////////////l/l//////l//////l/1/// 
11 CEngineEnum public merober functions 
I/ 

STDMETHODIMP CEngineEnum : :Init(void) 
{ 

/1 create the UNICODE & ANSI version of the enumerator and when they are 
/1 succesfully created save pointers in merober variables of CEngineEnum 
11 else exit function by returning an appropriate value 

m_pCEngineEnumA 
m_pCEngineEnumW 

new CEngineEnumA(this, (LPUNKNOWN)this); 
new CEngineEnumW(this, (LPUNKNOWN)this); 

if ((m_pCEngineEnumA == NULL) I I (m_pCEngineEnumW == NULL)) 
{ 

return E_OUTOFMEMORY; // both or one of the objects was not created and 
function 

11 will exit by returning an appropriate value 

return NOERROR; 11 exit function by returning an appropriate value 

D 

///ll//////////////////////////////////////////////ll!ll//l/////////// 
/1 CEngineEnumA.cpp: Class implementation of CEngineEnumA 
//l/1/l//ll//l/lll/l/1/l/////l////l/l/////l//l/1////////////l/1/////// 

#include <objbase.h> 
#include <speech.h> 
#include "CEngineEnum.h" 

////ll///l//////l/1111111111///////l//l/1/l/11111//////////////////l// 
11 eenstructor & destructor 
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I/ 

CEngineEnumA::CEngineEnumA(LPVOID pCEngineEnum, LPUNKNOWN pOuteriUnknown) 
( 

11 initialize the reference count to 0. it's not actually used but you 
11 will never know 

m_cRef = 0; 

/1 initialize some member vars for accessing the CEngineEnum object 

m_pCEngineEnum = pCEngineEnum; 
m_pOuteriUnknown = pOuteriUnknown; 

CEngineEnumA::-CEngineEnumA(void) 
{ 

///l//l//////////l///l////l//l///lll/1///////l///l//////l/l/1///////// 
11 IUnknown public member functions 
I/ 

STDMETHODIMP CEngineEnumA::Querylnterface(REFIID iid, LPVOID * pplnterface) 
{ 

/1 call the Querylnterface function of CEngineEnum and exit function by 
11 returning the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->Querylnterface(iid, pplnterface); 

STDMETHODIMP (ULONG) CEngineEnumA::AddRef{void) 
{ 

/1 call the AddRef function of CEngineEnum and exit function by returning 
/1 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->AddRef(); 

STDMETHODIMP {ULONG) CEngineEnumA::Release(void) 
{ 

11 call the Release fucntion of CEngineEnum and exit function by returning 
11 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->Release(); 

lllll///////1/1//1/1//lll/////////////1/l///////llll/l////////l//l//// 
/1 CEngineEnumA public member functions 
I/ 

c!ntys 
llogftcholen 

STDMETHODIMP CEngineEnumA::Select(GUID gModeiD, ITTSCentralA * * ppiTTSCentralA, IUnknown * 
piUnknownForAudio) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CEngineEnumA::Clone(ITTSEnumA * * ppCEngineEnumA) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CEngineEnumA::Next(ULONG cElement, PTTSMODEINFOA pModelnfoA, ULONG * 
pcElementFetched) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CEngineEnumA: :Reset(void) 
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return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CEngineEnumA::Skip(ULONG cElement) 
( 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

///////l//////////////////l///////l///l///ll/l/1/l////l/11//////////// 
11 CEngineEnumW.cpp: Class implementation of CEngineEnumW 
llll////////l//////////////////////////l//l///////l////////////////l// 

#include <objbase.h> 
#include <speech.h> 
#include "CEngineMode.h" 
#include "CEngineEnum.h" 

///////////// ////////l/1//l//l/////////////////////l//l/////////////// 
11 eenstructor & destructor 
I/ 

CEngineEnumW ::CEngineEnumW(LPVOID pCEngineEnum, LPUNKNOWN pOuteriUnknown) 
( 

11 initialize the reference count to 0. it's not actually used but you 
11 will never know 

m_cRef = 0; 

11 initialize some memher vars for accessing the CEngineEnum object 

m_pCEngineEnum = pCEngineEnum; 
m_pOuteriUnknown = pOuteriUnknown; 

CEngineEnumW::-CEngineEnumW(void) 
( 

/////////////l////l/l///l////////l//////////l/1/l//l/1/l/////////l//// 
11 IUnknown public memher functions 
I/ 

STDMETHODIMP CEngineEnumW::Querylnterface(REFIID iid, LPVOID * pplnterface) 
( 

11 call the Querylnterface function of CEngineEnum and exit function by 
11 returning the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->Querylnterface(iid, pplnterface); 

STDMETHODIMP (ULONG) CEngineEnumW::AddRef(void) 
( 

11 call the AddRef function of CEngineEnum and exit function by returning 
11 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->AddRef(); 

STDMETHODIMP (ULONG) CEngineEnumW::Release(void) 
( 

11 call the Release fucntion of CEngineEnum and exit function by returning 
11 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->Release(); 
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llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/lllllll/llllll/l/1111111/ll/1 
11 CEngineEnumW public merober functions 
I/ 

À 
<:.J'ontys 

HofleKholen 

STDMETHODIMP CEngineEnumW::Select(GUID gModeiD, ITTSCentralW * * ppiTTSCentralW, IUnknown * 
piUnknownForAudio) 
{ 

11 deelare some vars 

CEngineMode* pMode; 
HRESULT hr; 
PTTSMODEINFOW ptts!nfo; 

11 pointer to an instanee of CEngineMode 
11 temp result value of functions 
11 used as dummy pointer to the TTSModeinfo structure 
11 of the CEngineMode instanee 

LPOLESTR lpolestrTemp; 11 temporay pointer to help fill in the mode info structure 

/I first check if argument ppiTTSCentral & piUnknownForAudio point to an adress 
/1 which has been" assigned some memory 

if (ppiTTSCentralW == NULL I I piUnknownForAudio == NULL) 
{ 

return E_INVALIDARG; // exit function by returning an appropriate error value 

/1 check if the requested mode is available in this engine 
11 if there is more than one mode available you should cernpare al 
11 the roedeid's with gModeiD 

if (gModeiD != MODEID_DUTCH_FEMALE) 
{ 

return TTSERR_INVALIDMODE; 11 exit function by returning an error 
value 

11 Try to create a new enumeration object (instance of CEngineMode) 
11 if creation is succesful reference count is 0 (m_cRef = 0) and pMode 
11 will point to this instanee 

pMode = new CEngineMode; 

11 do some error checking on instanee creation 

if (pMode == NULL) 
{ 

return E_OUTOFMEMORY; // exit function by returning error value 

11 first initialize all friend classes of CEngineMode and store pointers to 
11 these classes in CEngineMode merober vars if this is succesfully done 
11 query for the IID_ITTSCentralW interface in instanee just created 
11 if succesfull, reference count of CEngineMode instanee will be incremented 
11 (m_cRef = 1) 

hr = E_OUTOFMEMORY; 11 init hr to an error value so if Init fails the error 
11 check will react on this correctly 

if (SUCCEEDED(pMode->Init())) 
hr = pMode->Queryinterface(IID_ITTSCentralW, (LPVOID*)ppiTTSCentralW); 

11 do some error checking on query of interface and and Init function 

if (FAILED(hr)) 
{ 

delete pMode; 
return hr; 

11 interface is not found so kill the object 
11 exit function by returning an error value 

11 link the m TTSModeinfo merober of the just created instanee to an dummy pointer 
11 so we don't have to type long narnes (it's just a little bit easier) 

pttsinfo = &pMode->m_TTSModeinfo; 11 define the pttsinfo pointer 

11 first thing we do is fill the info structure with zeros 

memset(pttsinfo, 0, sizeof(TTSMODEINFOW)); 

11 fill in some general information wich is equal to all the modes in this engine 
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lpolestrTemp = (LPOLESTR}malloc(40 * sizeof(WCHAR}};II memory needed to convert 
11 mchar GUID to wchar GUID 

mbstowcs(lpolestrTemp, 
"{1Dl8ACC1-FFA8-lldl-8620-9714E42FD748)", 38);11 convert robehar GUID 

11 to wbchar GUID 
CLSIDFromString(lpolestrTemp, &pttsinfo->gEngineiD}; 11 engine GUID 

11 manufacturer name 
11 product name 

c!ntys 
Hogescholen 

mbstowcs(pttsinfo->szMfgName, "IPO", 3}; 
mbstowcs(pttsinfo->szProductName, "SPENGI", 6}; 
pttsinfo->dwinterfaces = 4; 11 number of interfaces in SPENGI 

11 fill in the missing information specific to an engine mode 

if (gModeiD == MODEID_DUTCH_FEMALE} 
{ 

11 fill info for MODEID_DUTCH_FEMALE 

pttsinfo->gModeiD = gModeiD; 
11 mode GUID 

13);11 mode name 
11 speaker name 
11 speak style 

mbstowcs(pttsinfo->szModeName, "SPENGI Female", 
mbstowcs(pttsinfo->szSpeaker, "Unknown", 6}; 
mbstowcs(pttsinfo->szStyle, "Casual", 6}; 
pttsinfo->wGender = GENDER_FEMALE; 
pttsinfo->wAge = TTSAGE_ADULT; 
pttsinfo->dwFeatures = TTSFEATURE_ANYWORD; 
pttsinfo->dwEngineFeatures = 0; 

11 gender of speaker 
11 age of speaker 
11 features of mode 
11 manufactures specific 
11 features 

pttsinfo->language.LanguageiD = 
MAKELANGID(LANG_DUTCH, SUBLANG_DUTCH}; 

mbstowcs(pttsinfo->language . szDialect, "Brabants", 
11 languageiD of mode 

8);11 mode name 
) 

11 else if (gModeiD == ... } 
I I I l 

11 release allocated memory of lpolestrTemp pointer 

free(lpolestrTemp}; 

return hr; 11 exit function by returning succes value 

STDMETHODIMP CEngineEnumW::Clone(ITTSEnumW * * ppCEngineEnumW} 
{ 

11 deelare some vars 

CEngineEnum* pObj; 11 pointer wich will point to an instanee of CEngineEnum 
11 when it's succefully created 

HRESULT hr; 11 temp var which will receive the results of various 
11 functions 

11 checks if the ppCEngineEnumW argument has been assigned memory 

if (ppCEngineEnumW == NULL} 
{ 

return E_INVALIDARG; 11 exit function by returning an appropriate value 

11 create a new instanee of the enumeration object (CEngineEnum} 

*ppCEngineEnumW = NULL; 11 make sure ppCEngineEnumW isn't pointing to trash if 
11 function will end pObj = new CEngineEnum; 

11 do some error checking on the creation of the instanee 

if (pObj == NULL} 
{ 

return E_OUTOFMEMORY; 11 exit function by returning an error value 

11 if ANSI & UNICODE were created and pointers to these objects are stored 
11 succesfully (Init function} query for the requested interface and when it 
11 does ppCEngineEnumW will get the pointer to this interface and reference 
11 count will be incremented. 
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hr = pObj->Init(); 

if (SUCCEEDED(hr)) 
( 

hr = pObj->Queryinterface(IID_ITTSEnumW, (void**)ppCEngineEnumW); 

11 check if the interface is found when not the instanee just created will be deleted 
11 else g_ccomponents will be safely incremented 

if (FAILED(hr)) 
{ 

delete pObj; 
return hr; 

el se 
{ 

11 delete the instanee of CEngineEnum 
11 exit function by returning an error message 

Interlockedincrement(&g_cComponents);// safely increment g_cComponents to 
prefent 

11 DLL from unloading 

/I set t.he clone i ts current pos i ti on to the current enumerator' s pos i ti on 

pObj->m_CurrentEnumPos = {{CEngineEnum *)m_pCEngineEnum)->m_currentEnumPos; 

return S_OK; 11 exit function by returninga succes value 

STDMETHODIMP CEngineEnumW::Next(ULONG cElement, PTTSMODEINFOW pModeinfoW, ULONG * 
pcElementFetched) 
{ 

11 deelare some vars 

DWORD dwEnum; // deelare var which keeps up the number of 
11 mode info structures to fetch 

DWORD c; 11 deelare var which is used as a counter 
LPOLESTR lpolestrTemp; // temporay pointer to help fill in the mode info 

structure 

11 check if pcElementFetched argument has allocated memory available for writing 
11 the number of fetched modes 

if ( {cElement != 1) && (pcElementFetched == NULL)) 
return (E_INVALIDARG); //exit function by returning error value 

11 check if ppModeinfoW has allocated memory available for writing mode info structures 

if {pModeinfoW == NULL) 
return {E_INVALIDARG); 11 exit function by returning error value 

11 check if there are no modes left over to fetch {dwCurrentPos 
11 and if so arrange some stuff befere function ends 

NUMMODES) 

if (((CEngineEnum *)m_pCEngineEnum)->m_CurrentEnumPos == NUMMODES) 
{ 

~ntys 
ltove>c:holen 

if {pcElementFetched != NULL) *pcElementFetched = 0;// define pointer with 0 if 
there 

11 is memory allocated for it 
memset(pModeinfoW, 0, 

cElement * sizeof{TTSMODEINFOW)); 11 fill array of mode info 
structures with zeros 

return {S_FALSE); 11 exit function by returning error value 

11 check how many elements can be fetch and save this value in dwEnum and 
11 in pceltFetched if possible 

if (((CEngineEnum *)m pCEngineEnum)->m currentEnumPos + cElement <= NUMMODES) dwEnum 
cElement; - -

else dwEnum = NUMMODES- ((CEngineEnum *)m pCEngineEnum)->m currentEnumPos; 
if (pcElementFetched != NULL) *pcElementFetched = dwEnum; -
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c!ntys 
11 now we are ready to fill in the requested (and available) mode info structures 

for (c = ((CEngineEnum *)m_pCEngineEnum)->m_CurrentEnumPos; c < dwEnum; c++, 
pModelnfoW++) 

( 

11 fill in some general information wich is equal to all the modes in this engine 

Hogeroeholen 

lpolestrTemp = (LPOLESTR)malloc(40 * si zeof(WCHAR));II memory needed to convert 
11 mchar GUID to wchar GUID 

mbstowcs(lpolestrTemp, 

SPENGI 

name 

"{1D18ACC1-FFA8-lldl-8620-9714E4 2FD748)", 38);11 convert mbchar GUID 
11 to wbchar GUID 

CLSIDFromString(lpolestrTemp, &pModeinfoW->gEngineiD);II engine GUID 

mbstowcs(pModeinfoW->szMfgName, "!PO", 3); 
mbstowcs(pModelnfoW->szProductName, "SPENGI", 6); 
pModelnfoW->dwlnterfaces = 4; 

11 manufacturer name 
11 product name 
11 number of interfaces in 

11 fill in the missing information specific to an engine mode 

switch(c) 
{ 

case SPENGI DUTCH FEMALE: 
( 

11 fill info for SPENGI DUTCH FEMALE 

mbstowcs(lpolestrTemp, 
" { 1D18ACC0-FFA8-lldl-8620-9714E42FD748} "I 38); 

11 convert mbchar GUID to wbchar GUID 
CLSIDFromString(lpolestrTemp, &pModelnfoW->gModeiD);IIMode GUID 

mbstowcs(pModeinfoW->szModeName, "SPENGI Female", 13);11mode 

mbstowcs(pModelnfoW- >szSpeaker, "Unknown", 6);11 speaker name 
mbstowcs (pModelnfoW- >szStyle, "Casual", 6); I I speak style 
pModeinfoW->wGender = GENDER_FEMALE; 11 gender of speaker 
pModeinfoW->wAge = TTSAGE_ADULT; 11 age of speaker 
pModelnfoW->dwFeatures = TTSFEATURE_ANYWORD; 11 features of mode 

pModeinfoW->dwEngineFeatures = 0; 11 manufactures specific 
f eatures 

pModeinfoW->language.LanguageiD = 
MAKELANGID(LANG_DUTCH, SUBLANG_DUTCH};II languageiD of 

mode 
mbstowcs(pModelnfoW->language.szDialect, 

"Brabants", 8};11 mode name 

break ; 

11 release reservated memory for lpolestrTemp pointer 
free(lpolestrTemp}; 

11 update current position var (m_dwCurrentEnumPos) 

((CEngineEnum *)m_pCEngineEnum)->m_CurrentEnumPos += dwEnum; 

11 if less the cElement mode info structures where return exit function by returning 
11 an error value else exit function by returninga succes value 

return (cElement == dwEnum) ? S OK 

STDMETHODIMP CEngineEnumW : :Reset(void) 
{ 

S_FALSE; 

11 resetting means only tostart with the first mode again 
11 this is done by simply setting m_dwCurrentEnumPos to 0 

((CEngineEnum *)m_pCEngineEnum)->m_CurrentEnumPos 
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return S_OK; /1 exit function by returning succes value 

STDMETHODIMP CEngineEnumW: :Skip(ULONG cElement) 
{ 

11 skip and check if nurober of modes to skip is possible else adjust 
1/ m CurrentEnumPos 

if ((((CEngineEnum *)m_pCEngineEnum)->m_CurrentEnumPos += cElement) > NUMMODES) 
{ 

el se 

({CEngineEnum *)m pCEngineEnum) 
->m CurrentEnumPos NUMMODES;// set the var containing the 

11 current position inthemode 
11 list at the last position 

return S_FALSE; // exit function by returning an error value 

return S_OK; /1 var containing the current position is already 
11 set in the if statement so just exit the 
11 function by simply returning an succes value 

16.3 CEngineMode 

//l///1/ll///////////////////l///l//////////////////////////////////// 
0 
/1 CEngineMode.h: Class definition of all classes used to make engine 
lll/////////////////ll/11111111111/////////l////l/l//ll/////////////// 

l/llll/1/l////////////l/l//l//////////l///l/////////////////////////// 
11 CModeiTTSAttributesW class definition (UNICODE) 
I/ 

class CModeiTTSAttributesW 
{ 

public ITTSAttributesW 

); 

public: 

/1 eenstructor & destructor 

CModeiTTSAttributesW(LPVOID, LPUNKNOWN); 
-CModeiTTSAttributesW (void); 

/1 IUnkown public merober functions 

STDMETHODIMP Querylnterface (REFIID, LPVOID *); 
STDMETHODIMP_(ULONG) AddRef(void); 
STDMETHODIMP_(ULONG) Release(void); 

11 ITTSAttributesW public merober functions 

STDMETHODIMP PitchGet (WORD*); 
STDMETHODIMP PitchSet (WORD); 
STDMETHODIMP RealTimeGet (DWORD *); 
STDMETHODIMP RealTimeSet (DWORD); 
STDMETHODIMP SpeedGet (DWORD *); 
STDMETHODIMP SpeedSet (DWORD); 
STDMETHODIMP VolumeGet(DWORD *); 
STDMETHODIMP VolumeSet(DWORD); 

private: 

11 private merober variables 

long 
LPVOID 
LPUNKNOWN 

m_cRef; // interface reference count 
m_pCEngineMode; // Back pointer to the object 
m_pOuteriUnknown; // Centrolling unknown for delegation 

c!ntys 
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//////l/11/l//////l//////////////1/ll///////////l//ll//////l/111/ll/1/ 
11 CModeiTTSAttributesA class definition (ANSI) 
I/ 

class CModeiTTSAttributesA 
( 

public ITTSAttributesA 

); 

public: 

11 eenstructor & destructor 

CModeiTTSAttributesA (LPVOID, LPUNKNOWN); 
-CModeiTTSAttributesA(void); 

/1 IUnkown public memher functions 

STDMETHODIMP Querylnterface (REFIID, LPVOID *); 
STDMETHODIMP (ULONG) AddRef(void); 
STDMETHODIMP_(ULONG) Release(void); 

11 ITTSAttributesA public memher functions 

STDMETHODIMP PitchGet (WORD*); 
STDMETHODIMP PitchSet (WORD); 
STDMETHODIMP RealTimeGet (DWORD *); 
STDMETHODIMP RealTimeSet (DWORD); 
STDMETHODIMP SpeedGet (DWORD *); 
STDMETHODIMP SpeedSet (DWORD); 
STDMETHODIMP VolumeGet(DWORD *); 
STDMETHODIMP VolumeSet(DWORD); 

private: 

11 private memher variables 

long 
LPVOID 
LPUNKNOWN 

m_cRef; // interface reference count 
m_pCEngineMode; //Back pointer to the (A .. ) object 
m_pOuteriUnknown; // Centrolling unknown for delegation 

////////////l///////////////////////////////////l/1/l/l//////1//////// 
11 CModeiTTSCentralW class definition (UNICODE) 
I/ 

class CModeiTTSCentralW 
( 

public ITTSCentralW 

public: 

/1 eenstructor & destructor 

CModeiTTSCentralW (LPVOID, LPUNKNOWN); 
-CModeiTTSCentralW (void); 

11 IUnkown public memher functions 

STDMETHODIMP Querylnterface (REFIID, LPVOID *); 
STDMETHODIMP (ULONG) AddRef(void); 
STDMETHODIMP_(ULONG) Release(void); 

11 ITTSCentralW public memhers 

STDMETHODIMP Inject 
STDMETHODIMP ModeGet 
STDMETHODIMP Phoneme 
STDMETHODIMP PosnGet 
STDMETHODIMP TextData 
STDMETHODIMP ToFileTime 
STDMETHODIMP AudioPause 
STDMETHODIMP AudioResurne 
STDMETHODIMP AudioReset 
STDMETHODIMP Register 
STDMETHODIMP UnRegister 

private : 

Dominique van Roon 

(PCWSTR); 
(PTTSMODEINFOW); 
(VOICECHARSET, DWORD, SDATA, PSDATA); 
(PQWORD); 
(VOICECHARSET, DWORD, SDATA, PVOID, liD); 
(PQWORD, FILETIME *); 
(void); 
(void) ; 
(void); 
(PVOID, IID, DWORD*); 
(DWORD); 
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}; 

11 private memher variables 

long 
LPVOID 
LPUNKNOWN 

m_cRef; 
m_pCEngineMode; 
m_pOuteriUnknown; 

11 interface reference count 
11 Back pointer to the object 
11 Cantrolling unknown for delegation 

llllll/lllllllllllllll/11/lllllllll/11/lll/lllllllllllllll/l/lllllllll 
11 CModeiTTSCentralA class definition (ANSI} 
I/ 

class CModeiTTSCentralA 
{ 

public ITTSCentralA 

public : 

11 eenstructor & destructor 

CModeiTTSCentralA (LPVOID, LPUNKNOWN); 
-CModeiTTSCentralA (void); 

11 IUnkown public memher functions 

STDMETHODIMP Queryinterface (REFIID, LPVOID *); 
STDMETHODIMP (ULONG} AddRef(void); 
STDMETHODIMP_(ULONG) Release(void); 

11 ITTSCentralA public memher functions 

STDMETHODIMP Inject (PCSTR); 
STDMETHODIMP ModeGet (PTTSMODEINFOA}; 
STDMETHODIMP Phoneme (VOICECHARSET, DWORD, SDATA, PSDATA}; 

} ; 

STDMETHODIMP PosnGet (PQWORD}; 
STDMETHODIMP TextData (VOICECHARSET, DWORD, SDATA, PVOID, IID); 
STDMETHODIMP Ta FileTime (PQWORD, FILETIME *); 
STDMETHODIMP AudioPause (void); 
STDMETHODIMP AudioResume(void) ; 

STDMETHODIMP AudioReset (void); 
STDMETHODIMP Register (PVOID, IID, DWORD*); 
STDMETHODIMP UnRegister (DWORD); 

private: 

11 private memher variables 

long 
LPVOID 
LPUNKNOWN 

m cRef; 
m_pCEngineMode; 
m_pOuteriUnknown; 

11 interface reference count 
11 Back pointer to the object 
11 Cantrolling unknown for delegation 

/lllllllllllllll/lll/llllll/llll/1/llll/1/llllllllllllllllllllll/lll/1 
// CModeiTTSDialogsW class definition (UNICODE} 
/I 

class CModeiTTSDialogsW 
{ 

public ITTSDialogsW 

public: 

11 eenstructor & destructor 

CModeiTTSDialogsW (LPVOID, LPUNKNOWN}; 
-CModeiTTSDialogsW (void); 

11 IUnkown public memher functions 

STDMETHODIMP Queryinterface (REFIID, LPVOID *); 
STDMETHODIMP (ULONG) AddRef(void); 
STDMETHODIMP_(ULONG} Release(void); 

11 ITTSDialogsW public memher functions 

STDMETHODIMP AboutDlg 
STDMETHODIMP LexiconDlg 
STDMETHODIMP GeneralDlg 
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(HWND, PCWSTR} 
(HWND, PCWSTR} 
(HWND, PCWSTR} 
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STDMETHODIMP TranslateDlg (HWND, PCWSTR); 

private: 

11 private memher variables 

long 
LPVOID 
LPUNKNOWN 

m_cRef; 
m_pCEngineMode; 
m_pOuteriUnknown; 

11 interface reference count 
11 Back pointer to the object 
11 Centrolling unknown for delegation 

); 

/11111 1111111111/l///l///////////////l/////l///////lll///////////l//// 
11 CModeiTTSDialogsA class definition (ANSI) 
I/ 

class CModeiTTSDialogsA 
( 

public ITTSDialogsA 

public: 

11 eenstructor & destructor 

CModeiTTSDialogsA (LPVOID, LPUNKNOWN); 
-CModeiTTSDialogsA (void); 

11 IUnkown public memher fucntions 

STDMETHODIMP Querylnterface (REFIID, LPVOID *); 
STDMETHODIMP (ULONG) AddRef(void); 
STDMETHODIMP_(ULONG) Release(void); 

11 ITTSDialogsA public memher functions 

STDMETHODIMP AboutDlg 
STDMETHODIMP LexiconDlg 
STDMETHODIMP GeneralDlg 
STDMETHODIMP TranslateDlg 

private: 

(HWND, PCSTR) ; 
(HWND, PCSTR) ; 
(HWND, PCSTR); 
(HWND, PCSTR); 

11 private memher variables 

long 
LPVOID 
LPUNKNOWN 

m cRef; // interface reference count 
m=pCEngineMode; // Back pointer to the object 
m_pOuteriUnknown; // Centrolling unknown for delegation 

); 

/////////l////l// l///111/l///// ////////////// ///l//ll///ll// ////l///// 
// CEngineMode class definition (ANSI&UNICODE) 
I/ 

c lass CEngineMode 
{ 

public IUnknown 

I/ some friend classes of CEngineMode 

friend class CModeiTTSAttributesW; 
friend class CModeiTTSAttributesA; 
friend class CModeiTTSCentralW; 
friend class CModeiTTSCentralA; 
friend class CModeiTTSDialogsW; 
friend class CModeiTTSDialogsA; 

public : 

11 eenstructor & destructor 

CEngineMode(void); 
-CEngineMode(void); 

11 Non-delegating IUnknown memher functions 

STDMETHODIMP Querylnterface (REFIID, LPVOID *); 
STDMETHODIMP (ULONG) AddRef(void); 
STDMETHODIMP_(ULONG) Release(void); 
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); 

11 CEngineMode public merober functions 

STDMETHODIMP Init (void); 

/1 CEngineMode public merober vars 

TTSMODEINFOW m TTSModeinfo; 11 Stores the selected mode 

private: 

11 private merober variables 

long m_cRef; 11 ref count (# !.F's opened) 

//pointers to UNICODE & ANSI versionsof interfaces 

I/ 

CModeiTTSAttributesW *m pModeiTTSAttributesW; // Attributes class 
CModeiTTSAttributesA *m pModeiTTSAttributesA; // Attributes class 
CModeiTTSCentralW *m-pModeiTTSCentralW; // Central control class 
CModeiTTSCentralA *m-pModeiTTSCentralA; // Central control class 
CModeiTTSDialogsW *m-pModeiTTSDialogsW; // Dialogs class 
CModeiTTSDialogsA *m=pModeiTTSDialogsA; // Dialogs class 

WORD m_wPitch; I/ Pitch 
DWORD m_dwRealTime; I/ real-time value 
DWORD m_dwSpeed; I/ Speed 
DWORD m_dwVolume; I/ Volume 

Current speaking state (do I need this ??) 

BOOL m_fClaimed; I/ TRUE if wave device claimed 
BOOL m_fPaused; I/ TRUE if app has called pause 
BOOL m_fDataPending; I/ TRUE if data is pending 
BOOL m_fSpeaking; I/ TRUE if currently speaking 

//l/ /////l/ //l///l//// ///////////////////////////l///l//l/1/l///////// 
11 globale type definitions of the the spengi.dll functions 
I/ 

11 type definition of Spengi_Create 

ctntys 
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typedef void WINAPI SPENGI_CREATE (char*); 
typedef void WINAPI SPENGI_PLAYSTRING (char*); 
typedef void WINAPI SPENGI_DELETE (void); 

11 type definition of Spengi_PlayString 
11 type definition of Spengi_Delete 

/////////l////l//ll//////l/l/////l////////l/l//////ll//l////////////// 
11 CEngineMode.cpp : Class implementation of CEngineMode and 
11 stuff needed to really speak 
///////// /////////////////l///////l////////ll///////////////l/l/////l/ 

#include <objbase.h> 
#include <speech . h > 
#include "CEngineMode.h" 

/////////l///////l////////l//l////l////////l///l/1/l////////////////// 
11 create the global variables that are needed to use the functions in 
11 spengi . dll . This will only be done once (conditional) 

HINSTANCE 
SpengiDll 
SPENGI CREATE* 
function 

hSpengiDll; 11 handle to 

fpSpengi_Create; 11 pointer to Spengi_Create 

SPENGI PLAYSTRING* 
SPENGI DELETE* 
function 

fpSpengi_PlayString; //pointer to Spengi PlayString function 
fpSpengi_Delete; // pointer to Spengi_Delete 

////l///l///l//l/l//l/111/l/1111111111/////l///l/1111/l/////////////// 
11 CEngineMode eenstructor & destructor 
I/ 

CEngineMode: : CEngineMode(void) 
{ 

/1 initialize reference count to 0 
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m_cRef = 0; 

11 initialize pointers to friend classes to NULL so they won't point to 
11 something unknown 

m_pModeiTTSAttributesA= NULL; 
m_pModeiTTSAttributesW= NULL; 
m_pModeiTTSCentralA 
m_pModeiTTSCentralW 
m_pModeiTTSDialogsA 
m_pModeiTTSDialogsW 

NULL; 
NULL; 
NULL; 
NULL; 

1/ initialize some memher vars (** not really used yet **) 

m dwRealTime 
m_dwSpeed 
m dwVolume 
m wPitch 
m fClaimed 
m fDataPending 
m fPaused 
m_fSpeaking 

CEngineMode::-CEngineMode(void) 
( 

0; 
0; 
0; 

0; 
false ; 

false; 
false; 
false; 

11 kill the friend interface objects if they were made 

if (m_pModeiTTSAttributesW != NULL) dele te m_pModeiTTSAttributesW; 
if (m_pModeiTTSAttributesA != NULL) dele te m_pModeiTTSAttributesA; 
if (m_pModeiTTSCentralW != NULL ) delete m_pModeiTTSCentralW; 
if (m_pModeiTTSCentralA != NULL ) delete m_pModeiTTSCentralA; 
if (m_pModeiTTSDialogsW != NULL ) delete m_pModeiTTSDialogsW; 
if (m_pMode iTTSDialogsA != NULL ) dele te m_pModeiTTSDialogsA; 

11 unload spengi . dll if it was loaded 

if (hSpengiDll != NULL) FreeLibrary(hSpengiDll); 

/////////////////////////////////////////////////////l/ ////l////////// 
/1 CEngineMode public non-delegating IUnknown member functions 
I/ 

STDMETHODIMP CEngineMode::Queryinterface (REFIID iid, LPVOID * ppinterface) 
( 

11 check if ppinterface pointer can be used 

if (ppinterface == NULL) 
{ 

~ntys 
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return E_INVALIDARG; 11 ppinterface cannot be used to store pointer to 
the 

11 requested 
interface so exit function by returning 

11 an appropriate 
va lue 

11 check if required interface is available in this object andreturn a pointer to this 
11 interface when it is else safely set pointer to NULL 

if (iid == IID_IUnknown) 
{ 

*ppinterface = (LPVOID)this; 
is available and 

11 *ppinterface will point to it 

else if (iid == IID_ITTSAttributesA) 
{ 

*ppinterface = m_pModeiTTSAttributesA; 
available and 
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11 the requested interface is 
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11 *ppinterface will point te it 

else if (iid == IID_ITTSAttributesW) 
( 

*ppinterface = m_pModeiTTSAttributesW; 
available and 

11 *ppinterface will point te it 

else if (iid == IID_ITTSCentralA) 
( 

*ppinterface = m_pModeiTTSCentralA; 
available and 

11 *ppinterface will point te it 

else if (iid == IID_ITTSCentralW) 
{ 

*pp!nterface = m_pModeiTTSCentralW; 
available and 

// *pp!nterface will point te it 

else if (iid == IID_ITTSDialogsA) 
{ 

*pp!nterface = m_pModeiTTSDialogsA; 
available and 

11 *ppinterface will point to it 

else if (iid == IID_ITTSDialogsW) 
{ 

*ppinterface = m_pModeiTTSDialogsW; 
available and 

11 *ppinterface will point to it 

el se 

*ppinterface = NULL; 
interface is not available and 

11 ppinterface will be set te NULL 
return E_NOINTERFACE; 

returning an appropriate value 
} 

11 the requested interface is 

11 the requested interface is 

11 the requested interface is 

11 the requested interface is 

11 the requested interface is 

11 requested 

11 exit function by 

((LPUNKNOWN)*ppinterface)->AddRef(); // since we hold ene reference more te the 
requested 

11 interface increment it's reference count 
return S OK; 

function by returning an appropriate value 

STDMETHODIMP (ULONG) CEngineMode::AddRef(void) 
{ 

11 safely increment the reference count 

Interlockedincrement(&m_cRef); 

return m_cRef; 11 exit function by returning the reference count 

STDMETHODIMP (ULONG) CEngineMode::Release(void) 
{ 

/1 safely decrement the reference count (m cRef) and 
11 delete the object if it's reference count is 0 

if (InterlockedDecrement(&m_cRef) == 0) 
{ 

11 exit 

c!ntys 
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delete this; 11 m_cRef is 0 and we can delete the this object 
(CEngineEnum) 

return 0; 11 exit function by returning the reference count 
wich is 0 

else return m_cRef; 11 m cRef is not 0 and we exit the function by returning the 
11 reference count 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11 CEngineMode public memher functions 
11 

STDMETHODIMP CEngineMode::Init (void) 
( 

11 try to load spengi.dll and do some error checking 

hSpengiDll = LoadLibrary("spengidll.dll"); 

if (hSpengiDll == NULL) 
( 

MessageBox (NULL, "Spengi. dll could not be loaded", NULL, MB OK); 
return E_FAIL; 11 exit function by returning an appropriate error value 

11 try to get the function addresses of the functions in spengi.dll and dosome error 
11 checking 

fpSpengi Create 
"Spengi_Create"); 

fpSpengi_PlayString 
"Spengi PlayString"); 

fpSpengi Delete 
"Spengi Delete"); 

if ((fpSpengi Create 
NULL)) 

= (SPENGI_CREATE*) GetProcAddress((HMODULE) hSpengiDll, 

(SPENGI_PLAYSTRING*) GetProcAddress((HMODULE) hSpengiDll, 

(SPENGI_DELETE*) GetProcAddress((HMODULE) hSpengiDll, 

NULL) I I (fpSpengi PlayString NULL) I I (fpSpengi_Delete 

MessageBox(NULL, "Not all function addresses from spengi.dll could be loaded", 
NULL, MB_OK); 

return E_FAIL; 11 exit function by returning an appropriate error value 

11 create ANSI & UNICODE objectsof some interfaces and if the were created 
11 succesfully store the returned pointerstothese objects in the memher 
11 vars of CEngineMode elsereturn an appropriate error value 

new CModeiTTSAttributesA(this, (LPUNKNOWN)this); 
new CModeiTTSAttributesW(this, (LPUNKNOWN)this); 

m_pModeiTTSAttributesA= 
m_pModeiTTSAttributesW= 
m_pModeiTTSCentralA 
m_pModeiTTSCentralW 
m_pModeiTTSDialogsA 
m_pModeiTTSDialogsW 

new CModeiTTSCentralA(this, (LPUNKNOWN)this); 
new CModeiTTSCentralW(this, (LPUNKNOWN)this); 
new CModeiTTSDialogsA(this, (LPUNKNOWN)this); 
new CModeiTTSDialogsW(this, (LPUNKNOWN)this); 

if ((m_pModeiTTSAttributesA == NULL) I I (m_pModeiTTSAttributesW == NULL) I I 
(m_pModeiTTSCentralA NULL) I I (m_pModeiTTSCentralW NULL) I I 
(m_pModeiTTSDialogsA NULL) I I (m_pModeiTTSDialogsW == NULL)) 

return E_OUTOFMEMORY; 11 one or more of the objects were not created and 
function 

returning an appropriate value 
) 

I I will exit by 

return NOERROR; 11 all objects were created succesfull so exit function 
11 by returning an appropriate value 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
[] 

11 CModeiTTSCentral.cpp: Class implementation of CModeiTTSCentralA & 
0 
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I/ CModeiTTSCentralW 
0 
//l/1/l//l//l/l////l////////////////l////////l/////l/////l////l/1/l/// 

#include <objbase.h> 
#include <speech.h> 
#include "CEngineEnurn.h" 
#include "CEngineMode.h" 

/////////l////////////////l////////////////l///////l/////l/1111/l/1/l/ 
/1 define sorne external variables declared elsewhere 
I/ 

c!ntys 
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extern SPENGI CREATE* 
tunetion 

fpSpengi_Create; 11 pointer to Spengi_Create 

extern SPENGI PLAYSTRING* 
extern SPENGI DELETE* 
tunetion 

fpSpengi PlayString; 
fpSpengi_Delete; 

11 pointer to Spengi PlayString tunetion 
11 pointer t~Spengi_Delete 

//////////l//l///////////////////////////////l//l////////////////l//l/ 
/1 CModeiTTSCentralW eenstructor & destructor 
I/ 

CModeiTTSCentralW::CModeiTTSCentralW (LPVOID pCEngineMode, LPUNKNOWN pOuteriUnknown) 
{ 

/1 initialize the reference count to 0. it's not actually used but you 
1/ will never know 

rn_cRef = 0; 

11 initialize sorne rnernber vars for accessing the CEngineMode object 

rn_pCEngineMode = pCEngineMode; 
rn_pOuteriUnknown = pOuteriUnknown; 

CModeiTTSCentralW::-CModeiTTSCentralW (void) 
{ 

/////l////l/ll///////l/1////////////////////////////l//l////////////l/ 
// CModeiTTSCentralW IUnkown public rnernber functions 
I/ 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::Querylnterface (REFIID iid, LPVOID * pplnterface) 
{ 

11 call the Querylnterface tunetion of CEngineMode and exit tunetion by 
11 returning the value of this tunetion 

return rn_pOuteriUnknown->Queryinterface(iid, ppinterface); 

STDMETHODIMP (ULONG) CModeiTTSCentralW::AddRef(void) 
{ 

11 call the AddRef tunetion of CEngineMode and exit tunetion by returning 
11 the value of this tunetion 

return rn_pOuteriUnknown->AddRef(); 

STDMETHODIMP (ULONG) CModeiTTSCentralW::Release(void) 
{ 

11 call the Release fucntion of CEngineMode and exit tunetion by returning 
11 the value of this tunetion 

return rn_pOuteriUnknown->Release(); 
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//////////////////////////l////////l/1////l/1/l//////////l/111111///// 
11 ITTSCentralW public memhers 
I/ 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::Inject(PCWSTR) 
{ 

return TTSERR NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::ModeGet(PTTSMODEINFOW) 
( 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::Phoneme(VOICECHARSET, DWORD, SDATA, PSDATA) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::PosnGet(PQWORD) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::TextData(VOICECHARSET eCharacterSet, DWORD dwFlags, SDATA 
dText, PVOID piBufNotifySink, liD IID_BufNotifySink) 
{ 

~ntys 
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11 make sure all character depended stuff is converted from widebyte character (UNICODE) to 
11 multibyte character (ANSI) code before forwarding this call 

return ((CEngineMode*)m_pCEngineMode)->m_pModeiTTSCentralA-> 
TextData(eCharacterSet, dwFlags, dText, piBufNotifySink, IID_BufNotifySink); 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::ToFileTime(PQWORD, FILETIME *) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::AudioPause(void) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::AudioResume(void) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::AudioReset(void) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::Register(PVOID, IID, DWORD*) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralW::UnRegister(DWORD) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

/l//////////l///l /11111111111////l///l/1/ll///l/////l////l/11111111/// 
/1 CModeiTTSCentralA constructor & destructor 
I/ 

CModeiTTSCentralA::CModeiTTSCentralA {LPVOID pCEngineMode, LPUNKNOWN pOuteriUnknown) 
{ 

/1 initialize the reference count to 0. it's not actually used but you 
/1 will never know 
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m_cRef = 0; 

11 initialize some merober vars for accessing the CEngineMode object 

m_pCEngineMode = pCEngineMode; 
m_pOuteriUnknown = pOuteriUnknown; 

CModeiTTSCentralA::-CModeiTTSCentralA (void) 
{ 

//l/1///l//////////////////l//l/////////////////////l///////////////// 
// CModeiTTSCentralA IUnkown public merober functions 
I/ 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA::Queryinterface (REFIID iid, LPVOID * ppinterface) 
{ 

/1 call the Queryinterface tunetion of CEngineMode and exit tunetion by 
11 returning the value of this tunetion 

return m_pOuteriUnknown->Queryinterface{iid, ppinterface); 

STDMETHODIMP (ULONG) CModeiTTSCentralA::AddRef(void) 
{ 

/1 call the AddRef tunetion of CEngineMode and exit tunetion by returning 
11 the value of this tunetion 

return m_pOuteriUnknown->AddRef(); 

STDMETHODIMP {ULONG) CModeiTTSCentralA::Release(void) 
( 

/1 call the Release fucntion of CEngineMode and exit tunetion by returning 
11 the value of this tunetion 

return m_pOuteriUnknown->Release(); 

/////ll////llllll////l/l//l//llllll//lllllllll/////l/lllll/l//lllll/ll 
11 ITTSCentralA public merober functions 
I/ 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA: :Inject(PCSTR) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA::ModeGet(PTTSMODEINFOA) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA::Phoneme(VOICECHARSET, DWORD, SDATA, PSDATA) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA::PosnGet(PQWORD) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

c!ntys 
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STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA::TextData(VOICECHARSET eCharacterSet, DWORD dwFlags, SDATA 
dText, PVOID piBufNotifySink, IID IID_BufNotifySink) 
{ 

11 first check which mode you want to use and then preeeed with the code 
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if (((CEngineMode*)m_pCEngineMode)->m_TTSModeinfo.gModeiD 
( 

11 initialize Spengi (no error check available?) 

Hogeoc:holen 

MODEID_DUTCH_FEMALE) 

fpSpengi_Create("dutch.cfg"); 11 call a dll-function that initializes 
spengi 

11 send notification to IBufNotifySink (if it exists) to notify that text to speech 
11 is started 

if (piBufNotifySink != NULL) 
((ITTSBufNotifySink*)piBufNotifySink)->TextDataStarted(O); 

11 play string with spengi function 

fpSpengi_PlayString((char*)dText.pData); 

11 send notification to IBufNotifySink (if it exists) to notify that text to speech 
/1 is done 

if (piBufNotifySink != NULL) 
((ITTSBufNotifySink*)piBufNotifySink)->TextDataDone(O, NULL); 

/1 deinitialize spengi 

fpSpengi_Delete(); 11 call a dll-function that deinitializes spengi 

) 

/1 else if (((CEngineMode*)pCEngineMode)->m_TTSModeinfo.gModeiD 
11 { 
11 } 

return NOERROR; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA::ToFileTime(PQWORD, FILETIME *) 
{ 

return TTSERR NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA::AudioPause(void) 
{ 

return TTSERR NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA::AudioResume(void) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA::AudioReset(void) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA::Register(PVOID, IID, DWORD*) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSCentralA::UnRegister(DWORD) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

///l//////////////l/1/l//////////////l///////////////l//////////////// 
D 
11 CModeiTTSAttributes.cpp: Class implementation of 
D 
I/ CModeiTTSAttributesA & CModeiTTSAttributesW 
D 
/l////////////////////////l////////l/////l/11/////////l/1//////////l/1 
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#include <objbase.h> 
#include <speech . h> 
#include "CEngineMode.h" 

1//l///////////////////////l////l//l////////l/l/////////l/1/l/l/////// 
11 CModeiTTSAttributesW eenstructor & destructor 
I/ 

CModeiTTSAttributesW::CModeiTTSAttributesW(LPVOID pCEngineMode, LPUNKNOWN pOuteriUnknown) 
{ 

// initialize the reference count to 0. it's not actually used but you 
11 will never know 

m_cRef = 0; 

/1 initialize some merober vars for accessing the CEngineMode object 

m_pCEngineMode = pCEngineMode; 
m_pOuteriUnknown = pOuteriUnknown; 

CModeiTTSAttributesW::-CModeiTTSAttributesW (void) 
{ 

////////11//////////l/1////1/1/l/1/l/1/l////l///l//////l//l///l/////// 
/1 CModeiTTSAttributesW IUnknown public merober functions 
I/ 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesW::Queryinterface (REFIID iid, LPVOID * ppinterface) 
{ 

11 call the Queryinterface function of CEngineMode and exit function by 
11 returning the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->Queryinterface(iid, ppinterface); 

STDMETHODIMP (ULONG) CModeiTTSAttributesW::AddRef(void) 
( 

11 call the AddRef function of CEngineMode and exit function by returning 
/1 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->AddRef(); 

STDMETHODIMP (ULONG) CModeiTTSAttributesW::Release(void) 
{ 

11 call the Release fucntion of CEngineMode and exit function by returning 
11 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->Release(); 

/////////////////////////////l/11///////l///////////////////////////// 
11 ITTSAttributesW public merober functions 
I/ 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesW::PitchGet (WORD*) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesW::PitchSet (WORD) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 
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STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesW::RealTimeGet (DWORD *) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesW::RealTimeSet (DWORD) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesW : :SpeedGet (DWORD *) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesW:: SpeedSet (DWORD) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesW::VolumeGet(DWORD *) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesW::VolumeSet(DWORD) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

/l/1/l//l///////l////l///l/////////l/1//////l///l///l///l///////////// 
11 CModeiTTSAttributesA constructor & destructor 
I/ 

CModeiTTSAttributesA::CModeiTTSAttributesA(LPVOID pCEngineMode, LPUNKNOWN pOuteriUnknown) 
{ 

// initialize the reference count to 0. it's not actually used but you 
11 will never know 

m_cRef = 0; 

/1 initialize some memher vars for accessing the CEngineMode object 

m_pCEngineMode = pCEngineMode; 
m_pOuteriUnknown = pOuteriUnknown; 

CModeiTTSAttributesA::-CModeiTTSAttributesA(void) 
{ 

////////l/////////////////////////////////////////l//ll//ll/1//1//11// 
11 CModeiTTSAttributesA IUnkown public memher functions 
I/ 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesA::Queryinterface (REFIID iid, LPVOID * ppinterface) 
{ 

11 call the Queryinterface function of CEngineMode and exit function by 
11 returning the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->Queryinterface(iid, ppinterface); 

STDMETHODIMP (ULONG) CModeiTTSAttributesA::AddRef(void) 
{ 

11 call the AddRef function of CEngineMode and exit function by returning 
11 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->AddRef(); 
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STDMETHODIMP_(ULONG) CModeiTTSAttributesA:: Release(void) 
( 

11 call the Release fucntion of CEngineMode and exit function by returning 
11 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown- >Release(); 

1/l//////l////l/////////////l/l//l/////////l/l/////l//ll///ll///ll//// 
11 ITTSAttributesA public memher functions 
I/ 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesA : :PitchGet (WORD*) 
( 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesA::PitchSet (WORD) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesA::RealTimeGet (DWORD *) 
( 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesA: : RealTimeSet (DWORD) 
( 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesA::SpeedGet (DWORD *) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesA::SpeedSet (DWORD) 
{ 

return TTSERR NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesA::VolumeGet(DWORD *) 
( 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSAttributesA: : VolumeSet(DWORD) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

/llllll/l/llllll///l/ll/l//////llll//lll/l///l//ll///lllllllllllllllll 
0 
11 CModeiTTSDialogs . cpp: Class implementation of CModeiTTSDialogsA 
0 
// & CModeiTTSDialogsW 
0 
//l/1/l///l/1/l//////////l/ll///////////////////////////l////////////l 

#include <objbase.h> 
#include <speech.h> 
#inc lude "CEngineMode.h" 

l/1 /lll/l/////l//ll/////11////lllll/1/ll/llll/l////l////l///l////////l 
11 CModeiTTSDialogsW eenstructor & destructor 
/I 

CModeiTTSDialogsW::CModeiTTSDialogsW (LPVOID pCEngineMode, LPUNKNOWN pOuteriUnknown) 
( 

11 initialize the reference count to 0. it's nat actually used but you 
11 will never know 
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m_cRef = 0; 

// initialize some member vars for accessing the CEngineMode object 

m_pCEngineMode = pCEngineMode; 
m_pOuteriUnknown = pOuteriUnknown; 

CModeiTTSDialogsW: : -CModeiTTSDialogsW (void) 
{ 

//////////////l//////////////l///////////////l/////////////////l////// 
/1 CModeiTTSDialogsW IUnkown public member functions 
I/ 

STDMETHODIMP CModeiTTSDialogsW::Queryinterface (REFIID iid, LPVOID * pplnterface) 
{ 

11 call the Query!nterface function of CEngineMode and exit function by 
11 returning the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->Queryinterface(iid, ppinterface); 

STDMETHODIMP (ULONG) CModeiTTSDialogsW:: AddRef(void) 
{ 

11 call the AddRef function of CEngineMode and exit function by returning 
11 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->AddRef(); 

STDMETHODIMP (ULONG) CModeiTTSDialogsW: :Release(void) 
{ 

/1 call the Release fucntion of CEngineMode and exit function by returning 
11 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->Release(); 

//l////////////////////////////l//////l/ll//////////l/1/////////////// 
11 ITTSDialogsW public member functions 
I/ 

STDMETHODIMP CModeiTTSDialogsW::AboutDlg(HWND, PCWSTR) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSDialogsW::LexiconDlg(HWND, PCWSTR) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSDialogsW::GeneralDlg(HWND, PCWSTR) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSDialogsW::TranslateDlg(HWND, PCWSTR) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

///////////////////////////////////////////////l/l/1111111111111111111 
/1 CModeiTTSDialogsA eenstructor & destructor 
/I 
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CModeiTTSDialogsA::CModeiTTSDialogsA (LPVOID pCEngineMode, LPUNKNOWN pOuteriUnknown) 
{ 

/1 initialize the reference count to 0. it's not actually used but you 
/1 will never know 

m_cRef = 0; 

/1 initialize some merober vars for accessing the CEngineMode object 

m_pCEngineMode = pCEngineMode; 
m_pOuteriUnknown = pOuteriUnknown; 

CModeiTTSDialogsA::-CModeiTTSDialogsA (void) 
{ 

lllllll/lll/llllllllllllllllllll/111/lllllllllllllllllll/1//ll//l/1/// 
11 CModeiTTSDialogsA IUnkown public merober functions 
/I 

STDMETHODIMP CModeiTTSDialogsA::Queryinterface {REFIID iid, LPVOID * ppinterface) 
{ 

11 call the Queryinterface function of CEngineMode and exit function by 
11 returning the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->Queryinterface(iid, ppinterface); 

STDMETHODIMP (ULONG) CModeiTTSDialogsA::AddRef(void) 
{ 

/1 call the AddRef function of CEngineMode and exit function by returning 
11 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->AddRef(); 

STDMETHODIMP (ULONG) CModeiTTSDialogsA::Release(void) 
{ 

/1 call the Release fucntion of CEngineMode and exit function by returning 
11 the value of this function 

return m_pOuteriUnknown->Release(); 

l/1/llll/lllllllllll/lllllll//l/1/11//llllllllll/lllll/lllllllllllllll 
11 ITTSDialogsA public merober functions 
/I 

STDMETHODIMP CModeiTTSDialogsA::AboutDlg(HWND, PCSTR) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSDialogsA::LexiconDlg(HWND, PCSTR) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSDialogsA::GeneralDlg(HWND, PCSTR) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 

STDMETHODIMP CModeiTTSDialogsA::TranslateDlg(HWND, PCSTR) 
{ 

return TTSERR_NOTSUPPORTED; 
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/ / /////l/l///l//l///// l /11111111/////////////ll///////////////l////l/1 
// GUIDs.cpp: definition of GUIDS 
/l/1/l//////////l/1/l//l///l///1/l/l///l///////ll///////////l///////l/ 

#include <objbase.h> 
#include <initguid.h> 
#include <speech.h> 

11 include files must be in this order to really define guids. if initguid . h 
11 is nat included it defines the guids name whithout the actually GUID 

/1 also notice the speech . h file is included this is done to realy define the 
// SAP! GUIDs like IID_ITTSEnumW, IDD_ITTSAttributesA etc .. (else you will get 
11 unresolved externals) 

// {1D18ACCO-FFA8-lldl-8620-9714E42FD748) 
DEFINE GUID(MODEID DUTCH FEMALE, 
Oxld18acc0, Oxffa8~ Oxlldl, Ox86, Ox20, Ox97, Ox14, Oxe4, Ox2f, Oxd7, Ox48); 

// {1D18ACC1-FFA8-lldl-8620-9714E42FD748) 
DEFINE GUID (CLSID SPENGI ENUM, 
Ox ld1 8accl, OxffaS, Oxlldl, Ox 86, Ox20, Ox 97, Ox14, Oxe4, Ox2 f, Oxd7, Ox 48); 
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17 Bijlage 111, Minimale Applicatie 

1/l///////////////l///////////////////////l////// 
11 Spengi kort . cpp, Minimale applicatie 
///l///l////////////////l//l//////l/1///////////l 

#include <windows.h> 
#include <objbase.h> 
#include <iostream.h> 
#include <speech.h> 

// {1D18ACC0-FFA8-lldl-8620-9714E42FD748} 
DEFINE GUID{MODEID DUTCH FEMALE, 
Oxld18acc0, Oxffa8~ Oxlldl, Ox86, Ox20, Ox97, Ox14, Oxe4, Ox2f, Oxd7, Ox48); 

// {1Dl8ACC1-FFA8-lldl-8620-9714E42FD748) 
DEFINE GUID(CLSID SPENGI ENUM, 
Oxldl8accl, OxffaB, Oxlldl, Ox86, Ox20, Ox97, Ox14, Oxe4, Ox2f, Oxd7, Ox48); 

int main(void) 
{ 

PITTSCENTRALW piTTSCentral; 
ITTSEnumW * piTTSEnum; 
SDATA TextData; 
LPUNKNOWN NotNULL; 

HRESULT hr Coinitialize(NULL); 

hr = CoCreateinstance(CLSID_SPENGI_ENUM, NULL, CLSCTX_ALL, IID_ITTSEnumW, (void**) 
&piTTSEnum); 

hr = piTTSEnum->Select(MODEID_DUTCH_FEMALE, &piTTSCentral, NotNULL); 

TextData.pData = malloc(2048); 
strcpy((char *)TextData.pData, "%dit Is @n \"tEst/////"); 
TextData.dwSize = 10; 

c!ntys 
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hr = piTTSCentral->TextData(CHARSET_TEXT, 0, TextData, NULL, IID_ITTSBufNotifySink); 

CoUninitialize(); 

return 0; 

//////////////l/////////l/////l///////lll/ll/ll/llllllllll/l//llll/lll 
// GUIDs.cpp: definition of GUIDS 
lllll/l/1//lll//llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

#include <objbase.h> 
#include <initguid.h> 
#include <speech.h> 

11 include files must be in this order to really define guids. if initguid.h 
11 is not included it defines the guids name whithout the actually GUID 

11 also notice the speech.h file is included this is done to realy define the 
//SAP! GUIDs like IID_ITTSEnumW, IDD_ITTSAttributesA etc .. (else you will get 
11 unresolved externals) 

// {1D18ACCO-FFA8-lldl-8620-9714E42FD748} 
DEFINE_GUID(MODEID_DUTCH_FEMALE, 
Oxld18acc0, Oxffa8, Oxlldl, Ox86, Ox20, Ox97, Ox14, Oxe4, Ox2f, Oxd7, Ox48); 

// {1D18ACC1-FFA8-lldl-8620-9714E42FD748} 
DEFINE_GUID(CLSID_SPENGI_ENUM, 
Oxld18accl, Ox ffa8, Oxlldl, Ox86, Ox20, Ox97, Ox14, Oxe4, Ox2f, Oxd7, Ox48); 
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