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Abstract 

The aim of the research project described in this report is to find out what influence the efficiency of 
communication channels has on the preference of the user for a certain channel. The efficiency is defined as the 
multiplication of speed and accuracy. For this research we use mouse-, speech- and keyboard- input 
The subjects were to import a list of 20 telephonenumbers into a computer. For this task they could use two 
communication channels, each with its own efficiency. The difference of efficiency of the two channels was 
manipulated by introducing errors and delays. 
During the imput of the first 10 numbers the person was obligated to use both communication channels. After 
this, during the imput of the last 10 numbers he/she was allowed to apply the prefered channel. 

From this experiment we find users pref er the communication channel with the highest efficiency. This 
preference becomes stronger by increasing differences in efficiency between the available pair of input channels. 
If the efficiency of two channels is equal a default preference appears to exist namely 
- Speech input above mouse input 
- Speech input above keyboard input 
- Mouse input above keyboard input 

Samenvatting 

Dit rapport beschrijft een experimenteel onderzoek naar de invloed van efficientie van communicatiekanalen op 
de voorkeur van de gebruiker voor een bepaald kanaal. De efficientie is gedefinieerd als het produkt van de 
snelheid en de nauwkeurigheid. V oor dit onderzoek gebruiken als invoerkanalen de muis, het toetsenbord en de 
spraak. 
De experimentele opzet van het onderzoek is als volgt: Proefpersonen moeten steeds een lijst met 20 
telefoonnummers invoeren met behulp van twee verschillende invoerkanalen. Het efficil!ntieverschil tussen deze 
invoerkanalen wordt experimenteel gemanipuleerd door middel van het introduceren van extra fouten en 
vertragingen. Na een verplichte kennismaking met beide kanalen tijdens het invoeren van de eerste 10 nummers 
kan de proefpersoon vervolgens bij het invoeren van de laatste 10 nummers het invoerkanaal kiezen waar zijn 
voorkeur naar uitgaat 

Uit de experiment.en blijkt dat de voorkeur van de gebruiker uitgaat naar het kanaal met de grootste efficientie. 
Deze voorkeur wordt sterker naarmate het efficientieverschil tussen twee kanalen toeneemt 
Bij het gebruik van twee invoerkanalen met nagenoeg gelijke efficientie blijkt er in ons experiment een default 
voorkeur voor een dezer kanalen te bestaan narnelijk voor 
- Spraakinvoer boven muisinvoer. 
- Muisinvoer boven keyboardinvoer. 
- Spraakinvoer boven keyboardinvoer. 
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1. Inleiding 

In de huidige maatschappij neemt communicatie tussen de mens en de machine een belangrijke plaats in. Deze 

communicatie bestaat grotendeels uit het uitwisselen van intenties tussen de mens en de machine en kan in 

principe via diverse communicatie tanalen gebeuren. De kanalen die in beide richtingen gebruikt worden, hoeven 

niet gelijk te zijn. Voor de informa1ie van de mens naar de machine gebruikt men veelal keyboard, muis of 

spraak. Voor de infonnatie van de machine naar de gebruiker wordt doorgaans het be.eldscherm (graphics of text) 

en ook wel geluid (spraak of toon) gebruikt. 

1.1 Gelaagde communicatie 

Een van de manieren om de interactie tussen mens en machine te modelleren is door middel van bet Layered 

Protocol Model (Taylor, 1988). In dit LP-model gaat men er van uil dat de mens-machine communicatie op een 

aantal niveau's plaatsvindt. Elke laag in dit model bevat zowel aan de mens- als aan de machine-zijde een zender 

(coder) en een ontvanger (decoder), zie Figuur I. 

"""----==--co_d_e_r_., - - - - - - - - - - - - - - - - --L decoder / 

--------------/ COOM ~ 
decoder 

decoder 

decoder 

mens computer 

Figuur I. A1gemeen Layered Protocol model bier gei1lustreerd met 4 lagen. 
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Met behulp van deze gelaagdheid kan de effici~ntie van de communicatie verhoogd warden. Op elk niveau kan 

immers een terugmelding gegeven warden (early feedback) en kan de door de machine ontvangen infonnatie 

geverifirerd warden. Dit maakt snelle correctie mogelijk waardoor de totale communicatie sneller verloopt. 

De communicatie gebeW1 door middel van het uitwisselen van boodschappen. Aan de zendzijde wordt de intentie 

gecodeerd naar een boodschap. Aan de ontvangst kant wordt deze boodschap weer gedecodeerd waardoor de intentie 

voor de ontvanger duidelijk wordt. Zo kan bijvoorbeeld de intentie om een bepaald nummer in te voeren omgezet 

warden in een ASCII-code middels het indrukken van een toets. De ASCII-code is in dit geval de over te zenden 

boodschap. De ontvanger decodeen de ASCII-code naar het bedoelde nwnmer terug. 

De informatie-uitwisseling op een niveau vindt plaats volgens een afgesproken protocol. Dit protocol legt de 

wijze vast waarop de communicatie en foutherstel binnen een laag en de codering wssen lagen moet plaatsvinden 

De belangrijkste elementen binnen een protocol zijn: 

• de woordenschaL, ook wel lexicon genoemd, waarmee gecommuniceerd mag lean warden. 

• regels voor de toelaatbare structuren tussen de elementen van het 

lexicon, oftewel de syntax. 

• contextinformatie met behulp waarvan de semantiek van de 

berichten bepaald wordt 

• De manier waarop communicatie fouten hersteld kunnen warden. 

De door de mens aan de machine opgedragen taak representeert op het hoogste niveau van communicatie een 

bepaald doel. In het in dit rapport beschreven experiment bestaat het doe) uit het invoeren van een lijst van 20 

telefoonnummers. Om dit doe] te bereiken dient infonnatie uitgewisseld te warden. Deze informatie-uitwisseling 

gebeurt niet rechtstreeks maar middels een sequentie van subdoelen op het direct daaronder gelegen niveau. Ook 

dit niveau splits de subdoelen op in subdoelen die weer op een daaronder gelegen niveau warden verwerkt De 

eigenlijke physisch waarneembare informatie overdracht vindt plaats op het laagste niveau. Tussen de zender en 

de ontvanger op de hogere niveau's geschiedt de communicatie op een indirecte wijze terwijl de berichten direct 

via het physische communicatiekanaal op het laagste niveau warden overgezonden. 

1.2 Fouten 

In de communicatie kunnen fouten ontstaan. Deze zijn op te splitsen in 3 categori~n. 

Codeer/decodeer fouten, 
• Codeerfouten komen voort uit een verkeerde codering van een intentie door de zender. Hierbij kan men denken 

aan het intoetsen van een verkeerde toets waardoor de intentie wordt omgezet in een verkeerde boodschap. 

• Decodeerf outen zijn fouten die gemaakt warden bij het decoderen van boodschappen door de ontvanger. Een 

voorbeeld hiervan is bet verkeerd aflezen van informatie op het beeldscherm zoals het waarnemen van een 5 

terwijl er een 2 is weergegeve.n op bet scherm. 
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Codeer/decodeg mismatches. 
Fouten van deze soon ontstaan wanneer de ccxler en de decoder niet volgens hetzelf de protocol werken. Een fout 

zoals deze t.ree.dt bijvoorbeeld op wanneer de zender een cijfer als ASCII-ccxle naar de ontvanger verzendt terwijl 

deze de bocxlschap volgens een andere (bijvoorbeeld EBCDIC) venaaltabel decodeert. 

Transmissiefouten, 
Transmissie fouten treden op als bet communicatiekanaal niet in staat is de boodschap, ten gevolge van 

storingen in bet physische kanaal, foutloos over te zenden naar de ontvanger. 

1.3 Feedback en foutmelding 

De berichten van de machine naar de mens kunnen kan opgesplitst warden in twee categori~n: 

feedback, 
Hiermee wordt per laag bet gedeccxleerde bericht teruggemeld. Aan de hand van deze feedback kan de zender 

verifi~en of de venonden berichten goed ontvangen en gei"nterpreteerd zijn. 

foutmeldim:eo, 
Dit is de terugmelding als gevolg van de interpretatie van de ontvangen bericbten. Hieronder vallen de 

foutrneldingen die warden gegeven wanneer een ontvangen bericht niet voldoet aan de verwachting die de 

machine op grond van voorkennis heeft Voorbeeld: De machine verwacht aan bet begin van een netnummer een 

'O'. Als nu een cijfer anders dan 'O' wordt ontvangen wordt dit a1s foutrnelding teruggemeld. 

Ter verduidelijking van de gelaagde communicatie nemen we bet invoeren van een telefoonnummer bestaande uit 

een netnummer en een abonneenummer via bet PTT telefoonnet. Het hoogste niveau is het totale 

telefoonnummer. Een niveau daaronder bevinden zicb bet abonneenummer en bet netnummer. Op bet laagste 

niveau vinden we de afzonderlijke digits, zie Figuur 2. 

telefoonnummer 

/~ 
netnummer abonneenummer 

A~ 
n1 n2n3 n4 n5 a 1 a2 a3 a4 a5 a6 

Figuur 2. Diverse niveau's binnen een telefoonnummer. 
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Het doel is het telefoonnummer correct in te voeren. Voor de invoer simuleren we een moderne touch tone 

telefoon waarbij de ingetoetste cijfers op een display verschijnen. Tijdens het volbrengen van de taak wordt door 

het systeem op de verschillende niveau's terugmelding gegeven. 

In de eerste plaats is tt op bet laagste niveau de feedback van de ingetoetste cijfers welke op het display zichtbaar 

worden. 

Op het daarboven gelegen niveau krijgt men na de invoer van het neblummer een geinterpreteerde terugmelding. 

Deze bestaat uit een zoemtoon indien het ingevoerde nummer voldoet aan de eisen van een neblummer en de 

interlokale verl>inding beschikbaar is. 

Na het invoeren van het volledige telefoonnummer krijgt men op het hoogste niveau een terugmelding dat hel 

ingevoerde nummer een wel of niet bestaand nummer is. Een niet bestaand nummer wordt teruggemeld met een 

foutsignaal. Ats het nummer wel bestaat hoon men een repeterend belsignaal ten teken dat de telef oon overgaat 

ofwel de in-gesprek-toon indien het toestel bezel is. 

1.4 Doel van het onderzoek. 

De vraag die ons in het te beschrijven experiment bezighoudt is in hoeverre de communicatie-efficil!nte een rol 

speelt bij de eventuele voorkeur voor het gebruik van specifieke invoennedia zoals druktoetsen, spraak en muis. 

De gebruiker zal volgens de hypothese kiezen voor het invoerkanaal met de hoogste efficil!ntie. De efficil!ntie 

wordt in dit verl>and gedefinieerd als het produkt van de snelheid en de nauwkeurigheid van een overdracht van een 

intentie. Het doe) is om de bovengenoemde hypothese met behulp van experimenten te testen op zijn juistheid. 

Deze experimenten zijn in dit rappon beschreven. 
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2. Opzet van de experimenten 

Met behulp van de experimenten willen we achterhalen of de voorkeur van de gebruiker voor een bepaald 

communicatiekanaal wordt bepaald door het verscbil in communicatie-efficil!ntie tussen de beschikbare 

invoerkanalen. Om dit te bepalen maken we gebruik van een programma met behulp waarvan de proefpersoon 

een lijst van 20 telefoonnummers moet invoeren. Voor deze invoer heeft bij steeds de beschiklcing over twee 

communicatiekanalen. De effici!ntie lean per kanaaJ experimenteel gemanipuleerd warden door bet introduceren 

van extra fouten en venragingen bij bet decoderen van de invoer. Na bet kennismaken met beide kanalen tijdens 

bet invoeren van de eerste 10 nummers wordt bij de volgende 10 nummers de proefpersoon vrijgelaten wat 

betreft de keuze van het communicatiekanaal. H.ij kan in dit geval per in te voeren nummer kiezen voor het 

kanaal waar zijn voorkeur naar uitgaat. De opbouw van het programma is beschreven in Boumans (1990) en 

Schumacher (1990). 

2.1 Model 

Bij het experiment maken we gebruik van een gelaagd model waarin vier niveau's te onderscbeiden zijn (Figuur 

3). Elk van deze niveau's heeft zijn eigen specifieke herstelmogeliJ'kheden en feedback. 

lijst-niveau lijst van 20 telefoonnummers 

nummer-niveau telefoonnummer 

/ 
cluster-niveau netnummer abonneenummer 

digit-niveau 
n1 n2 n3 n4 nS a1 a2 a3 a.1 as a6 

Figuur 3. De verschillende niveau's binnen het gelaagde model. 
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De telefoonnummers op de lijst voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1. het netnummer begint met cijfer 0 
2. het abonneenummer begint met een cijfer ongelijk aan 0 
3. het netnummer heeft lengte 3 of 5 
4. de lengte van bet netnummer plus de lengte van het abonneenummer is gelijk aan 9 

2.2 Invoer 

Voor de invoer van de telefoonnurnmers heeft de gebruiker de beschikking over de cijfers O tot en met 9. Het 
netnummer en het abonneenummer worden afgesloten met "enter". Na het be!indigen van het netnummer 
verschijnt als fee.dback een koppelstreepje. Na afsluiting van het abonneenurnmer wordl het telefoonnummer naar 
de lijst verplaatst. Elke ontvangen digit wordt via het beeldschenn t.eruggemeld. 

Eventuele fouten lrunnen hersteld worden met bebulp van de volgende berstelacties. 

- Verwijder cijfer: bet laatst ontvangen digit wordt verwijderd 
- Verwijder cluster: bet cluster (netnurnmer of abonneenummer) waar men mee bezig is wordt verwijderd. 

lndien er nog geen digit van een nieuw cluster is ingevoerd wordt bet laatst ingevoerde cluster verwijderd. 
- Verwijder nummer: hiennee kan het laatste telefoonnummer uit de lijst of het nummer waar men bezig is 

verwijderd worden. 

Voor de invoer zijn er drie kanalen beschikbaar: 

Keyboard invoer 

Hiervoor gebruiken we een druktoetstelefoon waaraan een kastje met LED's is gekoppeld waannee we door het 

oplicbten van de betreffend LED het intoetsen kunnen waarnemen via een videocamera. Als "enter" (na het 

belindigen van een netnummer of een abonneenummer) kan naar keuze de toets "*"of"#" gebruikt worden (zie 

Figuur 4). 

Voor de correctie-acties kan gebruik gemaakt worden van drie van de vijf extra druktoetsen onderaan de telefoon 

en wel de eerste (verwijder digit) de derde (verwijder cluster) en de vijfde (verwijder nummer). 

Muis invoer 

De muis die we gebruiken is een reguliere drie-button muis die eveneens voorzien is van LED's die oplichten bij 

bet activeren van de toetsen. Het maakt niet uit welke van de drie rnuistoetsen gebruikt wordt. De invoer 
geschiedt rniddels bet aanklikken van buttons welke zijn weergegeven in een muis-invoerwindow op bet 

beeldschenn. De layout van het muis-window is identiek gemaakt aan de layout van het toetsenbord van de 

telefoon, dit om de overgang in gebruik te vergemakkelijken (zie Figuur 4). 
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Spraak invoer 

De spraakinvoer geschiedt via een voor de mond van de proefpersoon bevestigde microf oon die aan een exteme 

spraakherkenner is gekoppeld. Deze zet de gesproken informatie om in voor de SUN, het gebruikte 

computersysteem, bruikbare data. De spraakherkenner moet voor de aanvang van een experiment ingeleerd 

worden op de stem van de betreffende proefpersoon. Voor dat doel moet de gebruiker alle te gebruiken woorden 

voor de aanvang van het wericelijke experiment inspreken met behulp van een speciaal trainingsprogramma zodat 

de spraakherkenne. de ontvangen spraak kan classificeren. 

2.3 Uitvoer 

Als uitvoermedium hebben we de beschikking over een scherm met een hoog oplossend vermogen. Dit scherm 

is voonien van 3 terugmeldings-windows, een module window en een muis-invoerwindow(zie Figuur 4). 

Ierumetdjngs-windows 
• List-window 

In bet list-window wordt de feedback van het hoogste niveau weergeven. In dit window wordt zodoende de lijst 

van alle reeds ingevoerde telefoonnummers weergegeven. 

• Edit-window 

Naast het list-window is er een edit-window waarin de feedback van de laagste drie niveau's wordt weergeven. 

Deze feedback bestaat uit de reeds ontvangen digits van het laatste nog niet volledige nummer. Deze digits zijn 
gegroepeerd in het netnummer en het abonneenummer en vormen zo sarnen het telefoonnummer. 

• Error-window 

De foutmeldingen worden in het error-window weergeven. De volgende meldingen zijn mogelijk: 

digit niveau 

cluster niveau 

nummer niveau 

lijst niveau 

algemeen 

"ongeldige toets" 

"neummmer moet met een O beginnen" 

"abonneenummer mag niet met een O beginnen" 

"netnummer heefl 3 of 5 cijfers" 

"abonneenummer heeft 4 of 6 cijfers" 
"een telefoonnummer heeft 9 cijfers" 

"aantal telefoonnummers is 20" 

"verwijderen niet mogelijk" 

deze foutmelding wordt gegeven als de proefpersoon een digit, cluster 

of nummer wil verwijderen terwijl er nog geen digits zijn ingevoerd. 
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Module-window 
In dit window staat aangegeven welke invoerkanalen men op dat moment kan gebruiken. De betreffende 

invoerkanalen warden aangegeven met 'muis', 'telefoon' en 'spraak'. 

Muis-window 
In dit window staat het invoer toetsenpaneel grafisch weergegeven. Men kan de data invoeren door met de muis 
de bijbehorende hokjes aan te klikken. 

list 

01429 -4592 

032- 892843 

09284 - 7302 

Figuur 4. De scherm layout 

error 

een telefoonnummer heeft 9 cijfers 

edit 

01684 -17363 

~0~ 
~0~ 
000 
□G0 

... 
-ve-rwi_Jde_r -' .__Y•-rwl_Jde_, _, ~ cijlar Cluste< ~ 
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2.4 Beinvloeding van de efficientie 

Bij elk van de invoerkanalen kan de efficientie bemvloed worden. Dit gebeun door het introduceren van extra 

vertragingen en fouten in de communicatiekanalen. 

Extra venragjngen 
De responsietijd van de machine is de tijd die nodig is voor het verwerken van een invoeractie. Door deze te 

verlengen lrunnen we de tijd die men nodig heeft voor een actie (een actie is bet invoeren van een cijfer, enter, of 

een herstelcommando) vergro&en en zo de efficitmtie van een kanaal venninderen. De gemiddelde tijdsduur van de 

actie lrunnen we bepalen door de totale tijd benodigd voor bet invoeren van een nummer te delen door bet aantal 

acties, inclusief herstelacties, die men voor het volbrengen van het telefoonnummer nodig heeft gehad. 

De extra constante vertraging is met behulp van wachtlussen in bet programma gerealiseerd en kan aan bet begin 

van een experiment per kanaal warden ingesteld 

Extra fouten 
We hebben te maken met twee type fouten. 

In de eerste plaats het niet ontvangen van de invoer. Dit is in feite een onderbreking van het communicatiekanaal 

op het laagste niveau zodat bet verstuurde digit niet bij bet systeem aankomt. In dit geval is er geen feedback 

naar de gebruiker omdat de machine de infonnatie niet decodeert. Het percentage dat de machine niet moet 

ontvangen is per kanaaI instelbaar en wordt met behulp van een randomgenerator gerealiseerd. 

Ten tweede hebben we de verstoringen in de decodering. Dat wil zeggen dat de boodschap foutief wordt 

gedecodeerd. De gebruiker krijgt het verkeerd gedecodeerde cijfer als feedback. Hier bepa.ald een randomgenerator 

wanneer een foute herkenning zal plaatsvinden. Het percentage fout herkennen is instelbaar bij het begin van het 

experiment. Een tweede randomgenerator geeft een vervangend cijfer. Er worden bij foute herkenning alleen 

cijfers gegenereerd. Dit omdat de recursieve gevolgen van bet genereren van herstelcommando's groot kunnen 

zijn waardoor men de controle verliest over bet totale foutenpercentage. 

2.5 Overige invloeden 

Naast de efficientie zijn er natuurlijk nog andere factoren, zoals bedieningsgemak en leerprobleem bij het 

omschakelen die de keuze mogelijk beinvloeden. De invloed van deze factoren moet zoveel mogelijk beperkt 

worden, in de eersle plaats door ze zo constant mogelijk te houden en in de tweede plaats door wat deze factoren 

betreft de verschillen tussen de diverse kanalen zo klein mogelijk le maken. Het is daarom belangrijk de diverse 

kanalen zodanig op elkaar af le stemmen dat de voorkeur niet overschaduwd wordt door grote verschillen in het 

physische bed.ieningsgemak. Door te zorgen dat alle invoerkanalen eenvoudig te gebruiken zijn en door duideliJlc 

aan te geven hoe er mee gewerkt moet worden kan deze invloed vennindert worden. 

Daarnaast is een gemakkelijke omschakeling van het ene kanaal naar bet andere vereist. Om dit te bereiken is 

ondenneer de layout van bet schenn voor de muisinvoer aangepast aan de layout van de telefoon waardoor het 

overstappen van het ene naar bet andere invoerkanaal wordt vergemakkelijkt. Zo komen ook de gesproken 

boodschappen voor de spraakinvoer overeen met de commando's die voor de muis- en keyboard-invoer worden 

gebruikt. Deze zijn op bet schenn zichtbaar in het muis-window. 
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Om de invloed van ervaring met de diverse invoerkanalen te reduceren willen we de gebruiker met alle 

mogelijkheden laten oefenen. Dit is gebeurt door de gebruiker bij de invoer van de eerste tien telefoonnummers 

de twee te vergeliJlcen modules afwisselend te laten gebruiken. De overige nummers op de lijst mochten daarna 

ingevoerd worden met een invoerkanaal naar keuze. Om verwarring voor de gebruiker te voorkomen is op het 

scherm in bet mcxlule-window steeds zichtbaar welke mcxlule(s) hij op dat moment lean gebruiken. 

2.6 Beperking van bet aantal invoerkanalen 

Om een goed vergelijk mogelijk te maken en de voorkeur zo eenduidig mogelijk naar voren te laten komen 

worden per experiment slechts twee van de drie invoerkanalen gebruikt. Zodoende zijn er bij de drie gebruikte 

invoerkanalen drie combinaties van twee kanalen mogelijk. De twee kanalen die we bij een proefpersoon 

gebruiken worden aan het begin van bet experiment ingesteld. 

De mogelijkheid om alle drie de kanalen te gebruiken is ook aanwezig maar deze is bij de in dit rapport 

beschreven experimenten niet gebruikl. 

2.7 De experimenten 

De experimenten zijn uitgevoerd op bet IPO met bebulp van een SUN-computer. Aan deze SUN is een 

spraakherlcenner gekoppeld. 

De gebruikte invoerkanalen zijn muis, toetsenbord en spraak. Deze zijn paarsgewijs gebruikt waardoor drie 
combinaties van 2 invoerkanalen mogelijk zijn. De proefpersonen, 12 in totaal, badden elk de opdracht 6 

verscbillende lijsten met 20 telef oonnummers in te voeren met 6en combinatie van twee invoerkanalen. 

De effici~ntie van de kanalen is bij elke nieuwe lijst gewijzigd door bet intrcxluceren van fouten en vertragingen 

zoals in § 2.4 beschreven. 

Voor de invoer van de eerste 10 nummers van een lijst zijn de twee invoerkanalen afwisselend beschikbaar 

waardoor de proefpersoon met beide invoerkanalen kennis maakt. Het voorgeschreven k.anaa1 word daarbij 

aangegeven in bet mcxlule-window. Het andere kanaal word softwarematig buiten werking gesteld. Na het 

invoeren van de eerste 10 nummers komen beide kanalen beschikbaar voor het invoeren van de laatste I 0 

nummers. In het module-window worden dan de beide invoerkanalen aangegeven. De proefpersoon is nu vrij in 

de keuze van het invoermedium, dat wil zeggen dat bij per nummer kan kiezen met via welk kanaal bij bet 

nummer za1 invoeren. Gecombineerd gebruik van beide kanalen tijdens bet invoeren van een telefoonnummer is 

echter niet toegestaan. 

De experimenten zij met behulp van twee videocamera's op videobanden geregistreerd. Met de eeJSte camera werd 

het intoetsen van de muis en/of de telef oon geregistreerd. Met de tweede camera zijn opnarnes gemaakt van bet 

totale beeldscherm. 
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3. Resultaten 

Bij het verwerken van de opnamen zijn de eerste 10 ingevoerde nummers (dus 5 per kanaal) gebruikt voor de 

bepaling van de gemiddelde effici!ntie van het betreffende invoerkanaal. Om dit te bepalen is eerst voor elk 

kanaal de gemiddelde tijd bepaald voor het invoeren van een intentie. Vervolgens zijn bij de eerste 10 nummers 

het aantal !out gedecodeerde en het aantal niet ontvangen digits geaeld Dei.e zijn omgerekend tot percentages van 

het totaal aantal invoeracties. De gevonden waarden voor de gemiddelde tijd en de pe.rcentages fout• en niet• 

decoderen zijn weergegeven in bijlage 2a. 
Uit deze waarden is telkens per experiment voor elk kanaal de feitelijke effici!ntie berekend door het produkt te 

berekenen van de snelheid en de nauwkeurigheid. Deze waarden voor de effici!ntie zijn weergeven in bijlage 2b. 

Het verschil in effici!ntie tussen de twee beschikbare modules is uitgei.et tegen de voorkeur voor een bepaald 

invoerkanaal in Figuur 5,6, en 7. 

3.1 Betrouwbaarheids-intervallen. 

De meetpunten represenaeren de gemeaen leans dat men voor een bepaald invoerkanaal k.iest Deze waarden zijn 

gemiddeld over 10 medngen (10 in te voeren nummers met vrije keuze). Om elk van deze meetpunten lean een 

betrouwbaarheids-interval geplaatst worden. Dit interval geeft de marges aan waarbinnen een volgende meting 

onder dei.elfde condities waarschijnlijk zou vallen. 

Om deze intervallen te kunnen bepalen moeten we een aanname doen omtrent de verdelingsf unctie van de 

meetwaarden. Aangezien we als uitgangspunt hebben genomen dat er bij elk telef oonnummer dat men moet 

invoeren een keuze wordt gemaakt die onafhankelijk is van de vorige keuze maar alleen afhankelijk is van het 

efficil:!ntieverschil tussen de twee mogelijke kanalen kunnen we de verdeling binomiaal veronderstellen. 1k heb 

gekozen voor het aangeven van de 99% betrouwbaarheidsinaervallen. Oat wil zeggen: De kans dat een gemiddelde 

onder dezelfde condities binnen dit interval valt, bedraagt statistisch gezien 99%. De waarden zijn te vinden in 

bijlage 3. 

De bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen zijn grafisch weergegeven in Figuur 5,6 en 7. 

3.2 Concreet verband tussen voorkeur en efficientieverschil. 

We mogen aannemen dat het gezochae verband de vorm heeft van een S-functie. Immers boven een bepaald 

efficientie- verschil zal men altijd voor een kanaal kiezen. In het meest extreme geval is dit wanneer een kanaal 

niet werkt waardoor deze een effici!ntie O heeft aerwijl bet andere kanaal goed werkt. Men zal in dit geval altijd 
voor het wel bruikbare kanaal kiezen. 

V oor de bepaling van deze S-functies maken we gebruik van de cumulatieve normale verdeling (Guilford, 1953, 

p 124-126). (Bijlage 4). Hierbij worden de meetwaarden uitgezet op normaal-waarschijnlijkheidspapier waama 

met regressie een rechte door deze punten wordt bepaald. Deze rechte is de lijn waarbij de som van de afstanden 

van de meetpunten tot de lijn in de P-richting minimaal is. De gevonden rechte wordt vervolgens in een grafiek 

met lineair verdeelde assen gezet waardoor de rechle tot de S-kromme wordt getransformeerd (zie Figur 5, 6 en 7). 
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Deze melhode is een volledig grafische melhode maar gezien de nauwkeurigheid van de meetpunten voldoende 

betrouwbaar. 

-30 -20 -10 

Pspraak 

1,0 

0 10 

E,praak - Emuis (%/sec.) 

20 

Figuur S. Voorkeur voor spraakinvoer als functie van het efficil!ntieverschil tussen spraak- en muis-invoer. 

-20 -10 

P,praak 

1,0 

/\ -·"1'111- --------· 

0 10 20 
Espraak - Eioel$Cl'lbord (%/sec.) 

Figuur 6. Voorkeur voa spraakinvoer als functie van bet efficitmtieverschil russen spraak- en keyboard-invoer. 
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Pmuis 
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Emuia - Ei.oet1enbord (%/sec.) 

Figuur 7. Voorkeur voor muisinvoer als functie van het efficil!ntieverschil tussen muis- en keyboard-invoer. 

Zoals in de figuren te zien is zijn de s-functies verschoven. Dit wil zeggen dater een zekere default voorkeur 
bestaat. Als de effici!ntie van beide kanalen gelijk is zal de voorkeur naar een bepaald kanaal uitgaan. De 
sterkte van deze voorkeur kan uitgedruk:t worden in het efficil!ntie verschil dat nodig is om gelijke voorkeuren te 
krijgen. In de figuren 5,6, en 7 zijn dit de punten met p=0.5. 

De gevonden efficrnntieverschillen op deze punten met gelijke voorkeur zijn de volgende: 
<Etoetsenbord - E spraak )p=0.5 = 9 %/sec. (Dit wit zeggen dat als de efficit!ntie van de spraakinvoer 9 %/sec lager 
is dan de efficit!ntie van de invoer via het toetesenbord dan bestaat er geen voorkeur voor ~ dezer kanalen.) 
<Emuis • Espraak )P=0,5 = 22 %/sec. 

<Etoeuenbordd - Einuis )P=0,5 = 14 %/sec 
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4. Discussie 

4.1 Samenvatting van de gevonden resultaten. 

We hebben met behulp van de in dit rapport beschreven experimenten getracht een verband aan te tonen tussen 

het verschil in efficientie tussen tel.kens twee invoerkanalen en de voorkeur die de gebruiker daarbij heeft voor 

Un dezer kanalen. Uit de evaluatie van de verrichtte experimenten komt dit verband duidelijk naar voren. Het is 

op te splitsen in twee eigenschappen: 

- De voorkeur van de gebruiker van een interactief systeem zal globaal gesproken uitgaan naar het 

invoerkanaal met de hoogste efficientie. Deze voorkeur zal sterker worden bij toename van het 

efficientieverschil tussen de diverse kanalen. 

- Naast de invloed van het efficientieverschil bestaat er een default voorkeur van de gebruiker voor een bepaald 

invoerkanaal. Bij deze experimenten was dit: 

- Spraakinvoer heeft de voorkeur boven muisinvoer 

- Muisinvoer heeft de voorkeur boven keyboardinvoer 

- Spraakinvoer heeft de voorkeur boven keyboardinvoer 

Aan de verschillende hellingen van de verschoven S-curven valt nog geen conlusie te verbinden. Hiervoor zijn de 

meetpunten waaruit deze cuve bepaald is te onnauwkeurig. 

4.2 Waarde van de resultaten. 

Bij de resultaten moeten enkele leanttekeningen geplaatst worden. 

• De experimenten zijn verricht met slechts 12 proefpersonen. Elk meetpunt in de grafieken 5,6 en 7 is hierdoor 

een representatie van slechts ten experiment met ten proefpersoon. De verschillen tussen de proefpersonen zijn 

niet uitgemiddeld waardoor een grillig verlopende figuur ontstaat. Met het uitvoeren van experimenten met 

meerdere personen lean men de verschillen tussen de proefpersonen elimineren. Hierdoor zullen de grafieken 

vloeiender verlopen en kan de S-functie nauwkeuriger benaderd worden. 

• We hebben aangenomen dat de keus voor een invoerkanaal per telefoonnummer onafhankelijk is van de vorige 

keuzes waardoor we een binomiale verdeling kunnen toepassen. Het is mogelijk dat de keuzes niet onafhankelijk 

zijn maar dat er een correlatie bestaat tussen twee opeenvolgende keuzes waardoor we een andere verdelingsfunctie 

en dus andere betrouwbaameidsintervallen vinden. Dit veranderd weliswaar niets aan de gevonden S-functie maar 

lean grote afwijkingen van de S-functie verklaren. 
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4.3 Aanbevelingen. 

Uit de experimenten volgt bet gezochte verband tussen voorkeur en effici!ntieverschil en hiennee voldoet de 
opzet van bet experiment aan de doelstelling. Voor verdere experimenten kunnen kleine wijzigingen echter de 

moeite waard zijn te overwegen. 

In de eerste plaats betreft dit een wijziging in bet programma. De grootste moeilijkheid bij bet experimenteren 
was bet instellen van de percentages fout decoderen en niet ontvangen. De random introductie van deze fouten 

met de ingestelde kans had meestal niet exact bet ingestelde foutenpercentage tot gevolg. Dit is erg lastig als 
specifieke effici!ntiepunten gemeten moeten worden. Een andere manier van fouten introduceren waardoor de 
ingestelde percentages beter benaderd kunnen worden zou bet gericht experimenteren veel vergemakkeliJl<:en. 

Vervolgens zijn er enkele aanpassingen in de opzet mogelijk. Deze veranderingen zijn er voomameliJl<: op 
gericht om de reden van de default voorkeur te vinden. In de volgende 3 alinea's worden mogelijke oorzaken 

genoemd voor dez.e voorkeur. 

• De bezigheid van de handen kan de voorkeur beYnvloeden (Martin & Welch, 1980). 
Bij gebruik van de muis of het toetsenbord heeft de gebruiker voor de invoer een hand nodig wa.ardoor bij maar 
een hand vrij beeft voor bijvoorbeeld bet aanwijzen van de in te voeren telef oonnu.mmers op bet papier. Bij 
gebruik van de spraakinvoer heeft de gebruiker twee handen vrij. 

Wat betreft deze vrijbeid zijn de verschillende kanalen eenvoudig aan elkaar gelijk te stellen. Dit kan bijvoorbeeld 
door de spraak.invoer te voorzien van een drukscbakelaar die de gebruiker moet bedienen indien hij van de 

spraakinvoer gebruik wilt maken. De invloed van deze aanpassing kan door de bepaling van de verschuiving van 
de S-cwve gekwantificeerd worden. 

• Ook bet aantal plaatsen waar de gebruiker zijn ogen op moet ricbten is van belang voor de voorkeur. 

Bij de spraak.invoer en de muisinvoer moet de gebruiker op twee plaatsen kiJl<:en namelijk op bet beeldscberm en 
op bet papier met de in te voeren nummers. bij gebruik van bet toetsenbord moet de gebruiker naast de twee 
bovengenoemde plaatsen ook op bet toetsenbord kijken om de juist toetsen aan te kunnen slaan. 
Het aantal plaatsen waar de gebruiker zijn ogen op moet ricbten is op diverse manieren aan te passen. Zo kan de 

muis-invoerwindow op een ander beeldscbenn geplaatst worden dan bet beeldscherm waarop de feedback zichtbaar 
is. Het reduceren van het aantal plaatsen waar men moet kijken kan men realiseren door middel van akoestiscbe 
terugmelding waarbij de uitvoer bestaat uit gesproken tekst. De gebruiker hoeft nu niet meer op bet scberm te 
kijken om de terugmeldingen te ontvangen. Het gelijkstellen van de kanalen wat betreft de handen- en ogen
activiteit zou kunnen resulteren in een verscbuiving van des-curve in Figuur 5, 6, en 7. 

• Een andere reden voor de default voorkeur van spraaakinvoer zou de acceptatie van fouten kunnen zijn. Door 
de onbekendheid met bet medium zal de gebruiker bij de spraakinvoer eerder fouten accepteren dan bij de muis- of 

toetsenbord-invoer waarvan men verwacbt dat deze f eilloos werken. Als we nu de fouten van de spraakherkenner 
waarvoor geldt dat het percentage minder dan 20 % niet meetellen waardoor het f outenpercentage geliJl<: wordt aan 
bet werkelijke foutenpercentage • 20 %, dan blijkt de s-curve naar rechts te schuiven (Figuur 5 en 6) waardoor 
bet punt met gelijke voorkeur (P=0,5) ongeveer bij .6.E=O komt te liggen. 
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Tot slot zijn er nog enkele wijzigingen mogelijk met betrekking tot de opzet van het experiment 
- Het experiment is uit te breiden tot een experiment met drie invoerkanalen die men naast elkaar kan gebruiken 
in plaats van het paarsgewijs vergelijken zoals bij deze experimenten is gebeurd. 
• De tijdvertraging in dit experiment is constant. Deze wordt aan het begin van een sessie (bet invoeren van Un 

lijst van 20 nummers) ingeseld en blijft gedurende deze gehele sessie op deze vaste waarde. Het toepassen van 
een variabele venraging met een gegeven gemidelde waarde zal de efficitmtie niet beuwloeden maar kan zeker 
wel van invloed zijn op de voorkeur. Dit is heeft te maken met de vrwachting die een gebruiker heeft ten aanzien 
van de vertraging. Bij een constante venraging zaJ hij zich er makkelijker op instellen dan bij een varialbele 
venraging. 
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bijlage 2a 

Pxerzicht van de meetresultaten 

De uit de experimenten bepaalde vertragingen en fouten zijn hieronder per proefpersoon gerangschikt Niel elke 

proefpersoon heeft zes lijsten in k:unnen voeren wegens tijdgebrek • 

Een regel representeert een experiment. Per invoerkanaal zijn achtereenvolgens weergegeven de tijd per 

invoeractie (seconden), bet percentage fout decoderen, het percentage niet ontvangen en het aanta1 maa1 dat bij de 

invoer van de laatste 10 nummers voor dit kanaal is gekoi.en. 

Het percentage niet ontvangen, het percentage fout decoderen en de tijd per invoeractie zijn gemiddelden over de 

eerste 10 ingevoerde telefoonnummers. 

muis spraak 
tijd foul niet aantal tijd fout niet aantal 

3.26 9.8 0.0 0 2.60 2.8 15.0 10 
1.70 11.3 0.0 0 2.95 6.0 6.0 0 
1.73 10.0 0.0 0 2.10 13.0 6.0 10 
1.67 0.0 0.0 2 1.57 8.6 4.3 8 
1.47 0.0 0.0 10 2.26 1.5 0.0 0 

telefoon spraak 
tijd fout niet aantal tijd fout niet aantal 

1.45 15.1 6.9 9 1.75 16.6 1.2 1 
1.72 17.5 11.7 0 2.06 19.1 0.0 10 

muis telefoon 

tijd fout niet aanta1 tijd fout niet aantal 

1.50 0.0 0.0 0 1.29 0.0 0.0 10 
2.18 0.0 0.0 0 1.05 0.0 0.0 10 
1.68 0.0 0.0 8 2.23 9.0 6.0 2 
1.76 0.0 0.0 10 2.63 0.0 0.0 0 
2.20 8.3 1.6 10 1.77 0.0 0.0 0 
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telefoon spraak 

tijd fout nie1 aantal tijd foul niel aantal 

1.05 0.0 0.0 9 1.58 4.8 1.6 1 
1.36 0.0 0.0 1 1.28 1.6 5.0 9 
1.27 7.4 2.9 4 1.28 1.7 4.9 6 
1.37 28.6 2.9 3 2.31 18.9 6.6 7 
1.84 0.0 0.0 4 1.35 1.7 5.0 6 
1.55 0.0 0.0 6 1.47 19.7 2.8 4 

muis spraak 

tijd fout niet aantal tijd fout niet aantal 

2.00 13.2 1.3 0 1.51 5.3 4.0 10 
1.87 7.2 5.7 0 1.53 10.2 9.0 10 
1.13 0.0 0.0 0 1.68 9.2 9.2 10 
1.78 4.8 3.2 9 2.65 6.3 18.8 1 
2.16 0.0 0.0 0 2.10 13.6 10.2 10 

muis telefoon 
tijd foul nie1 aantal tijd foul niel aantal 

4.62 6.1 4.5 7 2.68 10.2 8.9 3 
1.82 0.0 0.0 8 1.51 8.4 5.6 2 
2.11 3.1 9.2 0 1.29 0.0 0.0 10 
1.67 0.0 0.0 0 0.87 0.0 0.0 10 
1.84 0.0 0.0 2 1.20 0.0 0.0 8 
1.58 0.0 0.0 10 1.62 0.0 0.0 0 

muis telefoon 

tijd fout niet aantal tijd foul niel aantal 

2.15 6.0 4.5 4 2.43 9.0 10.4 6 
1.71 0.0 0.0 9 1.30 4.8 3.1 1 

1.54 7.3 4.4 0 1.49 0.0 0.0 10 
1.51 0.0 0.0 0 1.02 0.0 0.0 10 
1.15 0.0 0.0 10 1.40 0.0 0.0 0 
1.63 5.0 1.7 0 1.29 0.0 0.0 10 
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telefoon spraak 

tijd foul niet aantal tijd foul niet aamal 

2.70 15.7 6.7 3 2.40 20.0 5.0 7 

2.90 0.0 0.0 5 1.80 15.6 11.5 5 
2.00 15.3 19.8 5 2.40 5.4 1.4 5 

muis telefoon 

tijd fout niet aantal tijd fout niet aantal 

2.86 15.0 0.0 10 2.69 0.0 26.7 0 

1.87 1.6 9.5 10 1.73 0.0 0.0 0 

1.55 8.7 2.8 5 1.57 1.4 19.7 5 
1.58 1.5 13.6 10 1.46 14.1 1.3 0 

1.74 6.3 0.0 10 1.50 17.4 5.4 0 

muis spraak 

tijd fout niet aantal tijd fout niet aantal 

2.19 5.2 0.0 3 2.06 5.1 5.1 7 

1.75 6.3 1.6 5 2.27 8.2 1.4 5 
2.00 14.7 20.2 2 2.25 4.9 0.0 8 

2.22 0.0 0.0 2 1.52 6.0 6.0 8 

1.55 4.5 6.0 2 1.36 0.0 1.8 8 

1.35 0.0 0.0 2 1.42 5.6 4.2 8 

telefoon spraak 

tijd fout niet aantal tijd fout niet aantal 

2.50 3.2 3.2 3 1.73 10.6 11.8 7 

1.25 3.2 7.9 7 2.09 4.3 2.9 3 

1.49 0.0 0.0 6 1.80 8.1 4.3 4 

1.57 2.9 13.2 4 1.58 8.9 25.7 6 

1.68 5.9 17.9 4 1.94 19.0 4.5 6 

0.89 0.0 0.0 10 1.66 16.5 7.8 0 
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Bijlage lb 

Gemcten cUic;ientie waarden 

Jn de ondermande rabellen zijn de be:rekende efficientie waarden van de invoerkanalen gegeven. 

De effici!ntie is berekend als bet product van de nauwkewigheid en de snelheid. De nauwkewigheid is 

gedefmi~rd als bet percentage aanslagen dat voile.dig foutloos wordt ontvangen, met andere woorden 100% min 

het percentage fout decoderen min bet percentage niet ontvangen. 
De mclheid is lln gedeeld door de tijd per aanslag (1/sec ). 

De experimenten zijn bier gerangscbikt naar bet efficientie verscbil tussen de twee invoerkanalen. 

In de tabel staat per kanaal de efficientie en bet aantal keer dat voor dit kanaal is gekozen. In de laatste kolom 

staat bet verschil in efficientie tussen de twee kanalen. 

muis spraak 
eff. aantal err. aantal verschil 

88.50 0 54.05 10 34.45 
68.03 IO 43.92 0 24.11 

55.50 10 31.86 0 23.64 
53.93 9 33.00 1 20.93 

54.89 5 41.94 5 12.95 
54.91 0 43.10 IO 11.82 

74.07 2 66.97 8 7.10 
46.30 0 41.95 10 4.34 

59.88 2 59.59 8 0.29 
44.47 3 46.07 7 -1.59 
41.28 2 43.36 8 -2.08 
29.17 0 35.04 10 -5.87 

50.03 0 59.08 10 -9.06 
61.13 2 72.87 8 -11.74 

46.38 0 63.15 10 -16.77 
45.05 2 61.84 8 -16.80 
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telefoon spraak 
eff. aantal eff. aantal verschil 

112.36 10 52.92 0 59.44 

95.24 9 61.27 1 33.97 

75.56 7 46.12 3 29.44 

61.50 3 37.77 7 23.73 

67.11 6 52.11 4 15.00 

61.38 9 52.06 1 9.32 

52.44 4 45.49 6 6.95 

58.57 4 52.34 6 6.23 

49.65 0 43.91 10 5.14 

64.52 6 60.37 4 4.14 

41.23 5 40.25 5 0.98 

74.69 4 75.55 6 ..0.86 

73.53 1 75.55 9 -2.02 

32.89 3 36.46 7 -3.57 

38.72 3 51.33 7 -12.61 

34.48 5 48.03 5 -13.55 

54.35 4 71.59 6 -17.24 
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muis telefoon 

eff. aantal eff. aantal verschil 

56.82 10 38.02 0 18.80 
59.52 8 41.48 2 18.04 
86.96 10 71.43 0 15.53 
44.07 4 37.16 6 6.91 
60.81 5 56.97 5 3.83 
63.29 10 61.73 0 1.56 
32.34 10 32.21 0 0.13 
55.66 10 59.07 0 -3.41 
58.51 10 63.22 0 -4.71 
61.14 0 67.11 10 -5.98 
54.95 8 61.59 2 -6.64 
50.51 10 57.80 0 -7.30 
66.67 0 77.52 10 10.85 
20.50 7 33.75 3 -13.25 
43.20 10 56.50 0 -13.29 
58.48 9 73.88 1 -15.41 
59.29 0 77.52 10 -18.22 
54.35 2 83.33 8 -28.99 
66.23 0 98.04 10 -31.81 
44.48 0 77.52 10 -33.04 
45.87 0 95.24 10 -49.37 
59.88 0 114.94 10 -55.06 
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Bijlage 3 

Betrouwbaarbeidsjntervaneu 

De meetpunten in de Figuur 5, 6 en 7 representeren de kans dat de gebruiker voor een kanaal kiesL Deze kans is 

bepaald uit het aantal maal dat de gebruiker voor dat kanaal heeft gekozen bij de laatse 10 in te voeren nummers. 
De kans is in dit geval dus de gemiddelde kans over deze IO nummers. Beschouwen we de invoer van de laatse 10 

nummers onafhankelijk van elkaar dan kunnen we de waarschijnlijkheidsintervallen bepalen op basis van de 

binomiale verdeling waarbij het aantal onafhankeliJke experimenten gelijk is aan 10. 

Met behulp van een nomogram (P.C. Sander) zijn de intervallen bepaald met een betrouwbaarheid van 99%. 

p 

0.0 0.00 0.41 
0.1 0.01 0.55 
0.2 0.03 0.65 
0.3 0.05 0.73 

0.4 0.08 0.82 
0.5 0.13 0.87 

0.6 0.18 0.97 
0.7 0.27 0.97 
0.8 0.35 0.98 
0.9 0.45 0.99 

1.0 0.59 1.00 

Betrouwbaarheidsintervallen 99% van een binomiale verdeling met n=lO 
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Bijlage 4 

Bepaljng van de s-curven 

De S-functie is een weergave van de cumulatieve nonna1e verdeling. Om deze te bepalen maken we gebruik van een 
gra.fiscbe methode. Hierbij warden alle meetpunten uitgezet in een grafiek waarvan de ene as lineair is (in dit geval de .1.E
as) en de andere as waarop de kans is weergegeven, een nonna1e verdeling representeen. Aangezien dit zogenaamde 
waarscbijnlijkheidspapier in de P-ricbting (borizontale ricbting) tot in bet oneindig doorloopt moeten we de meetpunten 
waarbij geldt: P=O of P=l aanpassen zodat deze niet in bet +/-oneindige komen te liggen. In plaats van P::O beb ik 
daarom P=0.01 gekozen. P=l is vervangen door P=0.99. 
Op dit waarscbijnlijkheidspapier wordt de S-curve door een recbte lijn gerepresenteerd. Deze recbte is met bebulp van 
lineaire regressie bepaald. Hierbij is gezocbt naar de lijn waarbij de som van de afstanden tot de meetpunten in de P
ricbting minimaal is. 

Toelicbting bij de grafieken (Figuur 8, 9, en 10): 
Op de vertikale as van de grafiek staat bet efficientieverscbil tussen de twee bescbouwde modules. In bet bovenste deel van 
de grafiek is de eerst genoemde module bet meest efficient. In bet deel onder de Pas is de tweede module bet meest 
efficient 
Op de horizontale as is de kans dat voor de eerstgenoemde module wordt gekozen weergegeven. Deze leans is in deze 
grafiek uitgedrukt in bet aantal maal dat de proefpersoon tijdens de experimenten voor het betreff ende invoerkanaal heeft 
gekozen. Voor het verkrijgen van de kans P (~I) rnoeten deze waarden door 10 gedeeld worden. 
De recbte in de grafiek is de door middel van regressie bepaalde lijn met de kleinste som van de afstanden tot de 
meetpunten. Door deze uit te zetten op grafiekpapier met twee lineaire assen ( Figuur 5, 6 en 7) vinden we de gezocbte S
functie. 

40 

20 

0 

-20 

-40 

• • 

spraak/muis 

Figuur 8. Voorkeur voor de spraakinvoer a1s functie van het efficil!ntieverschil tussen spraak- en muis-invoer. 
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spraak/toetsenbord 
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Figuur 9. Voorkeur voor de spraakinvoer als functie van bet efficientieverschil blssen spraak- en toetsenbord-invoer. 
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Figuur 10. Voorkeur voor de muisinvoer als functie van het effici~ntieverschil tussen muis- en toetsenbord-invoer. 
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Bijlage 5 

Pro2ramma listing Tetnum2,p1 

:- dynamic current digit/1,l list/1,current number/1,nu deldigit/0, 
nu delcluster/0,nu delnumber/0,nu number/1,nd number/1, 
n number/1,cu delcluster/0,cu deldigit/0,cu delnumber/0, 
cu cluster/1,cd cluster/1,c current netw/1,c cluster/1, 

run:-

d deldigit/0,d delcluster/0;d delnurnber/0,d cr/0,d digit/1, 
last_position/I. - - -

unix(shell('clear')), 
write(' 
write (' 
write (' 
write (' 
write(' 
write (' 
nl, 

____________________________ , ) , nl, 

nl, 

instellen van de 
en vertragingen 

fouten 

----------------------------
write{'opm. elke invoer beindigen met een punt.'),nl, 
nl, 

write('U kunt kiezen uit drie invoer-modules:'),nl, 
write('l - Muis '),nl, 
write('2 - Telefoon '),nl, 
write('3 - Spraak '),nl, 
nl, 

)'),nl, 
]'},nl, 
) ' ) , nl, 
) ' ) , nl, 
]'),nl, 

write('Maak hieruit uw keuze door achter de desbetreffende '),nl, 
write('modules een "l" te plaatsen indien u deze gebruikt '),nl, 
write('of een "0" wanneer u deze niet gebruikt.'),nl, 
write('muis : '), 
read(Muis), 
abolish(muis,l), 
asserta(muis(Muis)), 
write('telefoon '), 
read (Telefoon) , 
Mis (Muis + 1) * Telefoon, 
abolish(telefoon,l), 
asserta(telefoon(M}), 
write('spraakinvoer : '), 
read(Spraak), 
Mo is (Muis + Telefoon + 1) * Spraak, 
abolish(spraak,l), 
asserta(spraak(Mo}),nl, 
Mod aantal is Muis + Spraak + Telefoon, 
abolish(module aantal,l}, 
asserta(module-aantal(Mod aantal)}, 
write('De modules worden eerst een aantal maal afwisselend '},nl, 
write('aan de gebruiker voorgelegd. Dit aantal wordt door u '),nl, 
write('ingevoerd. Bij de rest van de lijst van 20 nummers mag'),nl, 
write('de gebruiker de diverse modules door elkaar gebruiken.'),nl, 



write('Aantal nummers met afwisselende modules '), 
read(Aantal),nl,nl, 
abolish(aantal,l), 
asserta(aantal(Aantal)), 

%--------------- Muis eigenschappen ------------------------

write('********** muis ***********'),nl, 
write('vertraging (in seconden) = '), 
read(Muis tijd), 
abolish(muis tijd,l), 
asserta(muis-tijd(Muis tijd)), 
write('percentage van niet herkennen = '), 
read(Muis herken), 
abolish(muis herken,l), 
asserta(muis-herken(Muis herken)), 
write('percentage van fout herkennen = '), 
read(Muis fout),nl,nl, 
abolish(muis fout,l), 
asserta(muis=fout(Muis_fout)), 

%----------------- Telefoon eigenschappen -------------------

write('*********** telefoon ***********'),nl, 
write('vertraging • '), 
read(Key_tijd), 
abolish(key_tijd,l), 
asserta(key_tijd(Key_tijd) ), 
write('percentage van niet herkennen '), 
read(Key_herken), 
abolish(key herken,l), 
asserta(key-herken(Key herken)), 
write('percentage van £out herkennen = '), 
read(Key fout),nl,nl, 
abolish(key fout,l), 
asserta(key=fout(Key_fout)), 

%----------------- Spraakherkenner eigenschappen---------------

write('************ Spraak ************'),nl, 
write('vertraging = '), 
read(Spraak_tijd), 
abolish(spraak tijd,l), 
asserta(spraak-tijd(Spraak tijd)), 
write('percentage van niet-herkennen = '), 
read(Spraak herken), 
abolish(spraak herken,l), 
asserta(spraak-herken(Spraak herken)), 
write('percentage van fout herkennen = '), 
read(Spraak fout),nl,nl, 
abolish(spraak fout,l), 
asserta(spraak=fout(Spraak_fout)), 

write('****** even geduld a.u.b. ******'),nl, 
abolish(seed,l), 
asserta(seed(l3)), 
abolish(seedk,l), 
asserta(seedk(13)), 

graphics, 
simulation_on, 



init srb, 
set font( '/usr/lib/fonts/fixedwidthfonts/cour.b.24'), 
displ(p_window9), 
begin(list,start), 
stop_srb, 
stop, 
halt. 

init srb:
displ(p_sunvoice), 
connect srb, 
remove (1), 
set gain(3), 
read voe sun('telnum.voc'), 
read-voc-srb('r:telnum.voc'), 
load=vtf(telnum). 

% static database 

listwindow(O, [65,100]). 
listwindow (1, [65,120]). 
listwindow(2, [65,140]). 
listwindow(3, [65,160]). 
listwindow(4, [65,180]). 
listwindow(5, [65,200]). 
listwindow(6, [65,220]). 
list window (7, [65,240]) . 
listwindow(8, [65,260]). 
listwindow(9, [65,280]). 
listwindow (10, [65,300]). 
listwindow(ll, [65,320]). 
list window (12, [65,340]). 
list window (13, [65,360]). 
listwindow(l4, [65,380]). 
list window (15, [65,400]). 
listwindow(l6, [65,420]). 
listwindow(l7, [65,440]). 
listwindow (18, [65,460] ) . 
list window (19, [65,480]). 

editwindow (0, [430,260]). 
editwindow(l, [445,260]). 
editwindow (2, [460,260]). 
editwindow(3, [475,260]). 
editwindow(4, [490,260]). 
editwindow(5, [505,260]). 
editwindow (6, [520,260]). 
editwindow (7, [535,260]). 
editwindow (8, [550,260]). 
edit window (9, [565,260]). 
editwindow(lO, [580,260]). 
edit window ( 11, [ 5 9 5, 2 6 0 ] ) . 

error_window([430,110]). 

module window(l, [800,360]). 
module-window(2, [800,385]). 
module=window(3, [800,410]). 

mouse button(0,561,605,540,585). 
mouse-button(l,486,530,346,390). 
mouse-button(2,561,605,346,390). 
mouse-button(3,635,680,346,390). 
mouse-button(4,486,530,410,455). 
mouse-button(5,561,605,410,455). 
mouse=button(6,635,680,410,455). 



mouse button(7,486,530,475,520). 
mouse-button(8,561,605,475,520). 
mouse-button(9,635,680,475,520). 
mouse-button (er, 486,530,540,585). %* 
mouse-button (er, 635,680,540,585). %# 
mouse-button(deldigit,440,520,628,673). 
mouse-button(delcluster,544,624,628,673). 
mouse=button(delnumber,649,729,628,673). 

error(0,'Het netnummer moet met 0 beginnen'). 
error(l,'Het netnumrner heeft 3 of 5 cijfers'}. 
error(2,'Ongeldige toets'). 
error(3,'Abonneenummer mag niet met 0 beginnen'). 
error(4,'Het abonneenummer heeft 4 of 6 cijfers'). 
error(5,'Verwijderen is niet mogelijk'). 
error(6,'Een telefoonnummer heeft 9 cijfers'). 
error(7,'Aantal telefoonnummers is 20'). 

mod nr(l,'muis '). 
mod-nr(2,'telefoon '). 
mod-nr(3,'spraak '). 

name charcode(nul,48). 
name-charcode(een,49). 
name-charcode(twee,50). 
name-charcode(drie,51). 
name-charcode(vier,52). 
name-charcode(vijf,53). 
name-charcode(zes,54). 
name-charcode(zeven,55). 
name-charcode(acht,56). 
name-charcode(negen,57). 
name-charcode(cijfer,32590). 
name-charcode(cluster,32591). 
name-charcode(numrner,32592). 
name=charcode(enter,32589). 

% end of static database 

% write_digit(D) schrijft cijfer Din het editwindow. 

write digit (D) :-
- current digit(Cd), 

editwindow(Cd, [Xpos,Ypos}), 
put string(D, [Xpos,Ypos]), 
Ned-is Cd+l, 
retract(current digit( )), 
assert(current_digit(Ncd)). 

write space:-
- current digit(Cd), 

editwindow(Cd, [Xpos,Ypos]), 
put string(' ', [Xpos, Ypos]), 
Ned-is Cd+l, 
retract(current digit( )), 
assert(current_digit(Ncd)). 

% display_cluster schrijft een cluster in het editscherm 

display_cluster([J). 

display cluster([D]) :-
- write_digit(D). 

display_cluster([DICl)) :-



display cluster(Cl), 
write_digit (D). 

% display_number schrijft een nummer in het editwindow 

display number([Cll,ClO]) :-
- display cluster(ClO), 

write digit(-), 
display cluster(Cll). 

% conv list converteert de interne representatie van een nummer tot een atoorn 

conv_listl(Ll,L2) :-
conv_list2 (Ll, [], L2). 

conv_list2 ( [], L, L) • 

conv list2([DIL],Z,L2) :-
- number chars(D,N), 

append(N,Z,Nz), 
conv_list2(L,Nz,L2). 

% display_list schrijft een nummer in het listwindow 
display list([Ll,L2]) :-

- conv listl(Ll,Nll), 
conv-listl(L2,Nl2), 
atom-chars(-,Ch), 
append(Ch,Nll,Nl3), 
append(N12,Nl3,Nl4), 
atom chars(At,N14), 
current number(Nr), 
listwindow(Nr, [Xpos,Ypos]), 
retract(current number( )), 
M is Nr+l, - -
assert(current number(M)), 
put string(At,[Xpos,Ypos]). 

% display_error schrijft een foutrnelding in het errorwindow 

display_error(D) :-
error_window([Xpos,Ypos]), 
error(D,At), 
put_string(At, [Xpos,Ypos)). 

display module(D) :- %Dis 1, 2 of 3 
- module window(D, [Xpos,Ypos]), 

mod nr(D,Ms), 
put=string(Ms, [Xpos,Ypos]). 

remove module(D) :-
- module window(D, [Xpos,Ypos)), 

put_string(' ', [Xpos,Ypos]). 

display rnodules(Nr,Aantal,Muis, , ):-
-Nr<Aantal, - -

Muis>•l, 
module aantal(M), 
0 is (Nr + Muis +l) mod M, 
remove module(2), 
rernove-module(3), 
display module(l). 

display modules(Nr,Aantal, ,Telefoon, ) :-
-Nr<Aantal, - -

Telefoon>=l, 
module_aantal(M), 



0 is (Nr + Telefoon + 1) mod M, 
remove module(l), 
remove-module(3), 
display module(2). 

display modules(Nr,Aantal, , ,Spraak) :-
-Nr<Aantal, - -

Spraak>=l, 
module aantal(M), 
0 is (Nr + Spraak +l) mod M, 
remove module(l), 
remove-module(2), 
display module(3). 

display modules(Nr,Aantal,Muis,Telefoon,Spraak):-% alle modules beschikbaar 
-Nr>=Aantal, 

display(Muis,Telefoon,Spraak). 

display(Muis,Telefoon,Spraak) :
Muis=l, 
Telefoon=O, 
Spraak=O, 
display module(l). 

display(Muis,Telefoon,Spraak):
Muis=O, 
Telefoon=l, 
Spraak=O, 
display module(2). 

display(Muis,Telefoon,Spraak) :
Muis=O, 
Telefoon=O, 
Spraak=l, 
display module(3). 

display(Muis,Telefoon,Spraak) :
Muis=l, 
Telefoon=2, 
Spraak=O, 
display module(l), 
display-module(2). 

display(Muis,Telefoon,Spraak):
Muis=l, 
Telefoon=O, 
Spraak=2, 
display module(l), 
display-module(3). 

display(Muis,Telefoon,Spraak) :
Muis=O, 
Telefoon=l, 
Spraak=2, 
display module(2), 
display-module(3). 

display(Muis,Telefoon,Spraak) :
Muis=l, 
Telefoon=2, 
Spraak=3, 
display module(l), 
display-module(2), 
display=module(3). 

% keys geeft aan welke toets gedrukt is 

keys(O) :- input(48). 
keys (1) :- input (49). 
keys(2) :- input(50). 
keys(3) :- input(51). 
keys(4):- input(52). 
keys(5) :- input(53). 



keys(6} :- input(54}. 
keys(7}:- input(55). 
keys(8) :- input(56). 
keys(9} :- input(57). 
keys(deldigit) :- input(32590). 
keys(delcluster) :- input(32591). 
keys(delnumber) :- input(32592). 
keys(cr) :- input(32588). 
keys(cr) :- input(32589). 
keys(D):-

input (X}, 
X>=32544, 
X•<32546, 
mouse button(D,Lx,Hx,Ly,Hy), 
last_position([Xpos,Ypos]), 
Lx=<Xpos, 
Hx>=Xpos, 
Ly=<Ypos, 
Hy>=Ypos. 

% F5-toets 
% F6-toets 
% F7-toets 
% F3-toets 
% F4-toets 

% een van de drie 
% muistoetsen? 

random(N,R):
seed (S), 

% random en random2 genereren een random 
% getal tussen Oen N 

R is (S mod N) + 1, 
retract(seed(S)), 
Newseed is (125 * S + 1) mod 
asserta(seed(Newseed}),!. 

4 096, 

random2(N,R2) :
seed(S), 
R2 is (S mod N) + 1, 
retract(seed(S)), 
Newseed is (125 * S + 1) mod 4096, 
asserta{seed(Newseed)), !. 

random key{Random key):-
- seedk(S),-

Random key is (S mod 9) 
retract(seedk(S)), 

% random key genereerd een willikeurig 
% getal {0 .. 9} 
+ 4 9, 

Newseed is (125 * S + 1) mod 
asserta(seedk(Newseed)), !. 

4096, 

fout(Fout,R2,Char) :
R2>=Fout, 
x replace(input,Char), !. 

fout(Fout~R2,Char) :
R2<Fout, 
random key(Random key), 
Char>O~ -

% geeft een ingevoerd percentage foute 
% karakters voor de muis en de keybord 

x_replace(input,Random_key), !. 

fouts(Fout2,R2,Ch) :
R2>=Fout2, 
x replace(input,Ch), J. 

fouts{Fout2,R2,Ch) :
R2<Fout2, 
random key(Random key), 
Ch>O, - -

% geeft een ingevoerd percentage foute 
% karakters voor de spraakinvoer 

x_replace(input,Random_key), !. 

delay(Time) :-
Tis Time* 2500, % Time is tijd in seconden. Merk op dat 

% deze vertraging 



count (0, T) . 

count(N,Max) :-N>=Max,!. 
count(N,Max) :- Mis N+l, 

count(M,Max). 

% machine afhankelijk is. 

% teller van N to Max 

% invoerroutine nkey_in laat alleen invoer van het toetsenbord, van muis 
% en van spraak toe. 

nkey in:-
- recognize(menu,1,1), 

current number(Nr), 
aantal (Aantal), 
muis (Muis), 
telefoon(Telefoon), 
spraak(Spraak), 
display rnodules(Nr,Aantal,Muis,Telefoon,Spraak), 
quick input(O,Char,Xpos,Ypos, ,Posevent), 
nkey inl(Char,Xpos,Ypos,Posevent,Nr,Aantal,Muis,Telefoon,Spraak). 

nkey_inl(Char,Xpos,Ypos,Posevent,Nr,Aantal,Muis,_,_) :- % muis 
Muis>=l, % modules afwisselend 
Nr<Aantal, 
module aantal(M), 
0 is (Nr + Muis +l) mod M, 
Char>=32544, 
Char=<32 54 6, 
Posevent =:= 1, 
mouse button( ,Lx,Hx,Ly,Hy), 
Lx=<Xpos, -
Xpos=<Hx, 
Ly=<Ypos, 
Ypos=<Hy, 
random ( 100, R), 
muis herken(Muis herken), % percentage niet herkennen 
R>=Muis herken, -
muis ti}d(Time), 
delay(Time), 
random2(100,R2), 
muis fout(Fout), % percentage fout herkennen 
fout(Fout,R2,Char), 
x_replace(last_position, [Xpos,Ypos]). 

nkey inl(Char,Xpos,Ypos,Posevent,Nr,Aantal,Muis, , ) :-
- Muis>=l, % alle 

Nr>=Aantal, 
Char>=32544, 
Char=<32546, 
Posevent •:= 1, 
mouse_button(_,Lx,Hx,Ly,Hy), 
Lx=<Xpos, 
Xpos=<Hx, 
Ly=<Ypos, 
Ypos-<Hy, 
random(lOO,R), 
muis herken(Muis herken), 
R>=Muis herken, -
muis ti}d(Time), 
delay (Time) , 
random2(100,R2), 
muis fout(Fout), 
fout(Fout,R2,Char), 
x_replace(last_position, [Xpos,Ypos]). 

% muis 
modules beschikbaar 



nkey inl(Char, , , ,Nr,Aantal, ,Telefoon, ):-
- Telefoon>=l, - -

Nr<Aantal, 
module aantal(M), 
0 is (Nr + Telefoon + 1) mod M, 
Char=<256, 
random (100, R), 
key herken( Key herken), 
R>-Key herken, -
key_tijd (Time), 
delay (Time), 
random2(100,R2), 
key fout (Fout), 
fout(Fout,R2,Char) 

% telefoon input {0 ... 9} 
% modules afwisselend 

nkey inl(Char, , , ,Nr,Aantal, ,Telefoon, ):- %telefoon input {dig, clus, nurn} 
- Telefoon>=l, - -

Nr<Aantal, 
module aantal(M), 
0 is (Nr + Telefoon + 1) mod M, 
32588=<Char, 
Char=<32592, 
random(lOO,R), 
key_herken( Key_herken), 
R>=Key_herken, 
key tijd(Tirne), 
delay (Time), 
random2(100,R2), 
key fout(Fout), 
fout(Fout,R2,Char). 

nkey inl(Char, , , ,Nr,Aantal, ,Telefoon, ) :-
- Telefoon>=l, - -

Nr>=Aantal, 
display module(2), 
Char=<256, 
random (100, R), 
key herken( Key herken), 
R>=Key herken, -
key tiJd(Time), 
delay (Time) , 
random2(100,R2), 
key fout(Fout), 
fout(Fout,R2,Char). 

nkey inl(Char, , , ,Nr,Aantal, ,Telefoon, ):-
- Telefoon>=l, - -

Nr>=Aantal, 
32588=<Char, 
Char=<32592, 
random (100, R), 
key herken( Key herken), 
R>=Key herken, -
key tiJd(Time), 
delay(Time), 
randorn2(100,R2), 
key_fout (Fout), 
fout(Fout,R2,Char). 

nkey_inl(Char,_,_,_,Nr,Aantal,_,_,Spraak) :-

% telefoon 
% alle modules beschikbaar 

% spraakinvoer 



Spraak>=l, 
Nr<Aantal, 
module aantal(M), 
0 is (Nr + Spraak + 1) mod M, 
Char> 1000, 
Char< 2000, 
N is Char -1000, 
get word(N,Name), 
name charcode(Name, Ch), 
random(lOO,R), 
spraak herken(Spraak herken), 
R>•Spraak herken, -
spraak tiJd(Time), 
delay (Time) , 
random2(100,R2), 
spraak fout(Fout2), 
fouts(Fout2,R2,Ch). 

nkey inl(Char, , , ,Nr,Aantal, , ,Spraak) :-
- Spraak>=l,- - -

Nr>=Aantal, 
Char> 1000, 
Char< 2000, 
N is Char -1000, 
get word(N,Name), 
name charcode(Name, Ch), 
random (100, R), 
spraak herken(Spraak herken), 
R>=Spraak_herken, -
spraak tijd(Time), 
delay(Time), 
random2(100,R2), 
spraak fout(Fout2), 
fouts(Fout2,R2,Ch). 

nkey inl( , , , , , , , , ) :-
- nkey_In~ - - - - -

% modules afwisselend 

% spraakinvoer 
% alle modules beschikbaar 

% wacht op nieuwe invoer 

%remove_digit verwijdert een cijfer uit het editwindow 

remove digit:-
- current digit(Cd), 

Ned is Cd-1, 
retract(current digit( )), 
assert(current_digit(Ncd)), 
editwindow(Ncd, [Xpos,Ypos]), 
put_string (' ', [Xpos, Ypos]). 

remove digits(O). 
rernove-digits(N) :-

- remove digit, 
M is N::-1, 
remove_digits(M). 

%clean edit veegt het editwindow schoon 

clean edit:-
editwindow(O, [Xpos,Ypos]), 
put string (' 
retract(current digit( )), 
assert(current_digit(O)). 

% remove error verwijdert een foutmelding 

remove error:-
- error_window([Xpos,Ypos]), 

', [Xpos, Ypos]), 



put_string (' ', [Xpos, Ypos]). 

% remove number verwijdert het laatste numrner uit het listwindow. 

remove number:-
current number(Nr), 
M is Nr=1, 
listwindow(M, [Xpos,Ypos]), 
retract(current number( )), 
assert(current number(M)), 
put_string (' - ', (Xpos, Ypos]) . 

% end of hulpclauses 

list(start,statel) :-
assert(l list([])), 
assert(current number{O)), 
assert(current-digit{O)), 
begin(num,start). 

list(statel,state2} :-
nu deldigit, 
l list ( [ J ) , 
retract(nu deldigit), 
display_error(5). 

list(statel,state2) :-
nu delcluster, 
l list ( [] ) , 
retract(nu delcluster), 
display_error(5). 

list(statel,state2) :-
nu delnumber, 
l list ( [] ) , 
retract(nu delnumber), 
display error(5). 

list(statel,state2) :-
nu number (Num) , 
1 list(List), 
retract(nu number()), 
retract(l list()); 
append([Num],List,L), 
assert(l list(L)), 
display_list(Num). 

list(statel,state2) :-
nu_deldigit, 
retract(nu deldigit), 
1 list(L),-
append( ( [ [ !Cll), ClO)], List,L), 
retract(l list( )), 
assert(l Iist(List)), 
remove number, 
display_number((Cll,ClO]), 
assert(nd_number((Cll,ClO])). 

list(statel,state2) :-
nu delcluster, 
retract(nu delcluster), 
l list (L), -
append([[_,ClO]],List,L), 
retract(l list( )), 
assert(l_list(List)), 

% verwijder actie op een 
% lege lijst. 

% verwijder actie op een 
% lege lijst. 

% verwijder actie op een 
% lege lijst. 

% voeg nummer toe aan de 
% aan de lijst. 

% verwijder laatste cijfer 
% van het laatste nummer en 
% verwijder het laatste 
% nurnmer uit de lijst. 

% verwijder tweede cluster 
% van het laatste numrner 
% en verwijder laatste nummer 
% uit de lijst. 



remove number, 
display number([[],Cl0]), 
assert(nd_number([[],ClO])). 

list(statel,state2) :-
nu delnumber, 
retract(nu delnumber), 
l list (L), -
append([[, ]],List,L), 
retract(l-list( )), 
assert(l Tist(List)), 
remove number. 

list(state2,exit) :-
1 list (List), 
length (List, N), 
N is 20, 
display error(7), 
key_in, -
key_in. 

list(state2,statel) :
begin(nurn,start). 

num(start,state3) :-
nd_number([ , ]) . 

num(start,statel) :-
assert(n number([])), 
begin(clO,start). 

num(statel,exit) :-
cu deldigit, 
retract(cu deldigit), 
assert(nu deldigit), 
retract(n=number( )) . 

num(statel,exit) :-
cu_delcluster, 
retract(cu delcluster), 
assert(nu delcluster), 
retract(n=number(_)). 

num(statel,exit) :-
cu delnumber, 
retract(cu delnumber), 
assert(nu delnumber), 
retract(n=number( )) . 

num(statel,state2) :
cu_cluster(Clus), 
retract(cu cluster( )), 
retract(n_number(_)), 
assert(n number(Clus)), 
write digit(-), 
begin(cll,start). 

num(state2,statel) :-
cu deldigit, 
retract(cu deldigit), 
remove digits(2), 
n number([ IClus]), 
retract(n number( )), 
assert (n_number ( [))), 

% verwijder het laatste nummer 
% uit de lijst. 

% bericht ontvangen van list? 

% cluster ontvangen. 
% geef een feedback 
% d.m.v. '-' 

% verwijder laatste cijfer 
% van cluster. 



assert(cd cluster(Clus)), 
begin(clo;start). 

num(state2,statel) :-
cu delcluster, 
retract(cu delcluster), 
clean edit; 
retract(n number( )), 
assert (n number ( []) ) , 
begin(clO,start). 

num(state2,statel) :-
cu delnumber, 
retract(cu delnumber), 
clean edit; 
retract(n number( )), 
assert (n number ( [])), 
begin(clO,start). 

num(state2,exit) :-
cu cluster(Clusl), 
n number (ClusO l, 
length(ClusO,N), 
length (Clusl,M), 
N + M =:- 9, 
retract(cu cluster( )), 
assert(nu number([Clusl,ClusO})), 
retract(n-number( )), 
clean_edit. -

num(state2,state2) :-
cu cluster(Clus), 
retract(cu cluster( )), 
display_errar(6), -
assert(cd cluster(Clus)), 
begin(cll;start). 

num(state3,state2) :-
nd number([[],ClusO]), 
retract(nd number( )), 
assert(n number(ClusO)), 
begin(cll,start). 

num(state3,state2) :-

% database 

next(daO,dal). 
next (dal, da2) . 
next (da2,da3). 
next(da3,da4). 
next(da4,da5}. 
next (dsO, dsl) . 
next(dsl,ds2). 
next ( ds2, ds3) . 
next(ds3,ds4). 
next(ds4,ds5). 
next (ds5,ds6). 

nd number((Clusl,ClusOJ), 
retract(nd number()), 
assert(n number(ClusO)), 
assert(cd cluster(Clusl)), 
begin(c11;start). 

% verwijder alle cijfers 
% van het cluster. 

% verwijder alle cijfers 
% van het cluster. 

% tweede cluster ontvangen. 

% aantal cijfers van beide 
% clusters is negen? 

% nummer heeft verkeerd 
% aantal cijfers. 

% eerste cluster leeg. 
% abanneecluster meet 
% ingevaerd warden. 

% eerste cluster niet leeg. 
% abanneecluster maet 
% aangevuld/veranderd 
% warden. 

% next(Nl,N2): 
% de apvalger van Nl 
% is N2. 



% end of database 

cl0(start,state3) :-
cd cluster(Clus), 
retract(cd cluster( )), 
assert(c_ciuster(Clus)). 

cl0(start,statel) :-
assert(c current netw(da0) ), 
assert(c-cluster([])), 
begin(daO,start). 

cl0 (statel,exit) :-
d deldigit, 
retract(d deldigit), 
retract(c-current netw( )), 
retract(c-cluster( )), -
assert(cu=deldigit). 

cl0 (statel,exit) :-
d delcluster, 
retract(d delcluster), 
retract(c-current netw( )), 
retract(c-cluster( )), -
assert(cu=delcluster). 

cl0 (statel,exit) :-
d delnurnber, 
retract(d_delnumber), 
retract(c current netw( )), 
retract(c=cluster(_)), 
assert(cu_delnurnber). 

cl0 (statel, state2) :-
d digit (D), 
retract(d digit( )), 
c cluster(), 
retract(c cluster( )), 
assert (c_cluster ([DJ)), 
retract(c current netw( )), 
assert(c current netw(dal)), 
begin(dal,start)~ 

cl0 (state2, statel) :
d_deldigit, 
c current netw(dal), 
retract(d=deldigit), 
remove_digits(l), 
c cluster([ IClus]), 
retract(c cluster( )), 
assert(c cluster(Clus)), 
retract(c current netw( )), 
assert(c current netw(da0)), 
begin(daO,start)~ 

cl0 (state2, state2) :-
d deldigit, 
retract(d deldigit), 
remove digits(l), 
c current netw(Netw), 
retract(c=current_netw( )), 
next (Prv, Netw), 
assert(c current netw(Prv)), 
c cluster([ IClus]), 
retract(c cluster( )), 
assert(c_cluster(Clus)), 

% bericht van num ontvangen? 

% eerste cijfer ontvangen. 

% verwijder enige cijfer 
% uit cluster. 

% verwijder laatste cijfer 
% uit cluster. 



begin(Prv,start). 

cl0(state2,statel) :-
d delcluster, 
retract(d delcluster), 
clean edit, 
retract(c cluster( )), 
assert (c cluster ( [])), 
retract(c current netw( )), 
assert(c current netw(da0)), 
begin(daO,start): 

cl0(state2,statel) :-
d delnumber, 
retract(d delnumber), 
clean edit, 
retract(c cluster()), 
assert (c cluster ( [])), 
retract(c current netw( )), 
assert(c current netw(da0)), 
begin(daO,start): 

cl0(state2,exit) :-
d er, 
retract(d er), 
retract(c-current netw( )), 
c_cluster(Clus), -
retract(c cluster( )), 
assert(cu=cluster(Clus)). 

cl0(state2,state2) :-
d digit (D), 
retract(d digit()), 
c_cluster(Clus),
retract(c cluster( )), 
append([D],Clus,L)~ 
assert(c_cluster(L)), 
c current netw(Netw), 
retract(c=current_netw(_)), 
next(Netw,Nxt), 
assert(c current netw(Nxt)), 
begin(Nxt,start): 

cl0(state3,state2) :-
c cluster(Clus), 
length (Clus, N), 
N =:= 2, 
assert(c current netw(da2)), 
begin(da2,start): 

cl0(state3,state2) :-
c cluster(Clus), 
length (Clus, N), 
N -=:- 4, 
assert(c current netw(da4)), 
begin(da4,start): 

cll(start,state3) :-
cd cluster(Clus), 
retract(cd cluster( )), 
assert(c_cluster(Clus)). 

cll(start,statel) :-
assert(c current netw(ds0)), 
assert(c-cluster([))), 
begin(dsO,start). 

% verwijder alle cijfers 
% uit cluster. 

% verwijder alle cijfers 
% uit cluster. 

% cluster afgesloten. 

% doorsturen naar num. 

% cijfer ontvangen. 

% cluster moet aangevuld 
% worden. 

% cluster moet aangevuld 
% worden. 



cll(statel,exit) :-
d deldigit, 
retract(d deldigit}, 
retract(c-current netw( )), 
retract(c-cluster( )), -
assert(cu=deldigit). 

cll(statel,exit) :-
d delcluster, 
retract(d delcluster), 
retract(c-current netw( )), 
retract(c-cluster( }), -
assert(cu=delcluster). 

cll(statel,exit) :-
d delnumber, 
retract(d delnumber), 
retract(c-current netw( )), 
retract(c-cluster( )), -
assert(cu=delnumber). 

cll(statel,state2) :-
d digit (D), 
retract(d digit( )), 
c cluster(), -
retract(c cluster( )), 
assert (c cluster ([DJ)), 
retract(c current netw( )}, 
assert(c current netw(dsl)), 
begin(dsl,start): 

ell (state2, statel) :-
d deldigit, 
c-current netw(dsl), 
retract(d=deldigit), 
remove digits(l), 
c cluster([ !Clus]), 
retract<c cluster( >>, 
assert(c cluster(Clus)), 
retract(c current netw( )), 
assert(c current netw(ds0)), 
begin(dsO,start): 

cll(state2,state2) :-
d deldigit, 
retract(d deldigit), 
remove digits(l}, 
c current netw(Netw), 
retract(c-current netw( )), 
next (Prv, Netw), - -
assert(c current netw(Prv}), 
c cluster( [ IClus)), 
retractcc cluster< >>, 
assert(c cluster(Clus)), 
begin(Prv,start). 

cll(state2,statel) :-
d delcluster, 
retract(d delcluster), 
c cluster(Clus), 
length(Clus,N), 
remove digits(N), 
retract(c cluster( )), 
assert (c_cluster ( [])), 
retract(c_current_netw(_)), 

% verwijder nurraner kan niet 
% zelf afgehandeld worden. 
% doorgeven aan num. 



assert(c current netw(ds0)), 
begin(dsO,start)~ 

cll(state2,exit) :-
d delnurnber, 
retract(d delnurnber), 
retract(c-cluster( )), 
retract(c-current netw( )), 
assert(cu=delnurnber). -

cll(state2,exit) :
d er, 
retract (d er), 
retract(c-current netw( )), 
c cluster(Clus), -
retract(c cluster( )), 
assert(cu=cluster(Clus)). 

cll(state2,state2) :-
d digit (D), 
retract(d digit( )), 
c cluster(Clus),
retract(c cluster( )), 
append([DJ,Clus,L)~ 
assert(c cluster(L)), 
c current netw(Netw), 
retract(c=current_netw(_)), 
next (Netw, Nxt), 
assert(c current netw(Nxt)), 
begin(Nxt,start)~ 

ell (state3, state2) : -
c cluster(Clus), 
length (Clus, N), 
N -=:- 3, 
assert(c current netw(ds3)), 
begin(ds3,start)~ 

cll(state3,state2) :-
c cluster(Clus), 
length (Clus, N), 
N ==:= 4, 
assert(c current netw(ds4)), 
begin(ds4,start)~ 

cll(state3,state2) :-
c cluster(Clus), 
length(Clus,N), 
N -:= 5, 
assert(c current netw(ds5)), 
begin(dsS,start)~ 

cll(state3,state2) :-
c cluster(Clus), 
length (Clus, N), 
N •:-= 6, 
assert(c current netw(ds6)), 
begin(ds6,start)~ 

da0(start,statel) :
nkey_in, 
remove error. 

da0(statel,exit) :-
keys(0), 
write_digit(0), 

% wacht op invoer. 



assert(d_digit(O)). 

daO(statel,exit) :-
keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 

daO(statel,exit) :
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster}. 

daO(statel,exit) :-
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

da0(statel,state2) :-
keys(cr), 
display_error(l). 

da0(statel,state2) :-
keys ( ) , 
display error(O). 

daO(statel,state2) :
display_error(2}. 

daO(state2,statel) :
nkey_in, 
remove error. 

dal(start,statel) :-
nkey_in, 
remove_error. 

da 1 ( st at e 1 , e :xi t ) : -
keys(deldigit}, 
assert(d_deldigit). 

dal(statel,exit) :-
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

dal(statel,exit) :-
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

dal(statel,state2) :-
keys(cr), 
display_error(l). 

dal(statel,exit}:
keys (D}, 
write digit (D), 
assert(d_digit(D)). 

dal(statel,state2) :
display_error(2). 

dal(state2,statel) :-
nkey_in, 
remove error. 

da2(start,statel):
nkey_in, 
remove error. 

% wacht op nieuwe invoer. 
% de vorige invoer was fout. 



da2{statel,exit) :-
keys{deldigit), 
assert{d_deldigit). 

da2{statel,exit) :
keys{delcluster), 
assert{d_delcluster). 

da2{statel,exit) :-
keys{delnumber), 
assert{d_delnumber). 

da2(statel,state2) :-
keys(cr), 
display_error(l). 

da2(statel,exit) :
keys (D), 
write digit {D), 
assert(d_digit(D)). 

da2(statel,state2) :
display_error{2). 

da2{state2,statel) :-
nkey_in, 
remove error. 

da3(start,statel) :
nkey_in, 
remove error. 

da3(statel,exit) :-
keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 

da3(statel,exit) :
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

da3{statel,exit) :-
keys(delnumber), 
assert{d_delnumber). 

da3(statel,exit) :-
keys(cr), 
assert (d_cr) . 

da3(statel,exit) :
keys (D), 
write digit (D), 
assert(d_digit(D)). 

da3(statel,state2) :
display_error(2). 

da3(state2,statel) :-
nkey_in, 
remove error. 

da4{start,statel) :
nkey_in, 
remove error. 

da4(statel,exit) :
keys(deldigit), 



assert(d_deldigit). 

da4(statel,exit) :
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

da4(statel,exit) :-
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

da4(statel,state2) :-
keys(cr), 
display_error(l). 

da4(statel,exit) :
keys (D), 
write digit (D) , 
assert(d_digit(D)). 

da4(statel,state2) :
display_error(2). 

da4(state2,statel) :-
nkey_in, 
remove error. 

da5(start,statel) :
nkey_in, 
remove error. 

da5(statel,exit) :-
keys (deldigi t), 
assert(d_deldigit). 

da5(statel,exit) :
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

da5{statel,exit) :-
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

da5(statel,exit) :-
keys(cr), 
assert (d_cr) . 

da5(statel,state2) :-
keys ( ) , 
display_error(l). 

da5(statel,state2) :
display_error(2). 

da5(state2,statel) :-
nkey_in, 
remove_error. 

dsO(start,statel) :
nkey_in, 
remove error. 

ds0(statel,state2) :-
keys{O), 
display_error{3). 

dsO{statel,exit) :-



keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 

dsO(statel,exit) :
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

dsO(statel,exit) :-
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

dsO(statel,state2) :-
keys(cr), 
display_error(4). 

dsO(statel,exit) :
keys(D), 
write digit (D), 
assert(d_digit(D)). 

ds0(statel,state2) :
display_error(2). 

ds0(state2,statel) :-
nkey_in, 
remove_error. 

dsl(start,statel) :-
nkey_in, 
remove error. 

dsl(statel,exit) :-
keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 

dsl(statel,exit) :
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

dsl(statel,exit) :-
keys (delnumber), 
assert(d_delnumber). 

dsl(statel,state2) :-
keys(cr), 
display_error(4). 

dsl(statel,exit) :-
keys (D), 
write_digit (D), 
assert(d_digit(D)). 

dsl(statel,state2) :
display_error(2). 

dsl(state2,statel) :-
nkey_in, 
remove error. 

ds2(start,statel):
nkey_in, 
remove error. 

ds2(statel,exit) :-
keys (deldigit), 
assert(d_deldigit). 



ds2(statel,exit) :
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

ds2(statel,exit) :-
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

ds2(statel,state2) :-
keys(cr), 
display_error(4). 

ds2(statel,exit) :
keys (D), 
write digit (D) , 
assert(d_digit(D)). 

ds2(statel,state2) :
display_error(2). 

ds2(state2,statel) :-
nkey_in, 
remove error. 

ds3(start,statel):
nkey_in, 
remove error. 

ds3(statel,exit} :-
keys (deldigit), 
assert(d_deldigit}. 

ds3(statel,exit} :
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

ds3(statel,exit) :-
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

ds3(statel,state2) :-
keys(cr), 
display_error(4). 

ds3(statel,exit) :
keys (D), 
write digit (D}, 
assert(d_digit(D)). 

ds3(statel,state2) :
display_error(2). 

ds3(state2,statel) :-
nkey_in, 
remove error. 

ds4(start,statel}:
nkey_in, 
remove error. 

ds4(statel,exit} :
keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 



ds4(statel,exit) :
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

ds4 ( statel, exit) :-
keys (delnumber), 
assert(d_delnumber). 

ds4(statel,exit) :-
keys (er), 
assert (d_cr). 

ds4(statel,exit) :
keys (D), 
write digit (D), 
assert(d_digit(D)). 

ds4(statel,state2) :
display_error(2). 

ds4(state2,statel) :-
nkey_in, 
remove error. 

ds5(start,statel) :
nkey_in, 
remove error. 

ds5(statel,exit) :-
keys (deldigit), 
assert(d_deldigit). 

ds5(statel,exit) :
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

ds5(statel,exit) :-
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

ds5(statel,state2) :-
keys(cr), 
display_error(4). 

ds5(statel,exit) :
keys (D), 
write digit (D), 
assert(d_digit(D)). 

ds5(statel,state2) :
display_error(2). 

ds5(state2,statel) :-
nkey_in, 
remove error. 

ds6(start,statel) :
nkey_in, 
remove error. 

ds6 (statel,exit) :-
keys ( deldigi t) , 
assert(d_deldigit). 

ds6(statel,exit) :
keys(delcluster), 



assert(d_delcluster). 

ds6(statel,exit) :-
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

ds6(statel,exit) :-
keys (er), 
assert(d_cr). 

ds6(statel,state2) :-
keys ( ) , 
display_error(4). 

ds6(statel,state2) :
display_error(2). 

ds6(state2,statel) :-
nkey_in, 


