
 

Uitbreiding van het programma 'TEKST'

Citation for published version (APA):
Loonen, R. (1987). Uitbreiding van het programma 'TEKST'. (IPO-Rapport; Vol. 592). Instituut voor Perceptie
Onderzoek (IPO).

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/a7c0bcd5-64f7-4a6c-83bc-b44dc0556b55


Instituut voor Perceptie 0nderzoek 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

Rapport no. 592 

Uitbreiding van het programma 'TEKST' 

R. Loonen 

Verslag van een TUE-stage 

Supervisie: H. Ellermann 
C. v.d. Pol 



INBOUDSOPGAVE 

1 INLEIDING 2 

2 BET PROGRAMMA "TEKST" 5 
2.1 INLEIDING 5 

2.2 DE DATASTRUKTUUR 5 

2.3 VERKING "TEKST" 6 

3 DE AANVULLINGEN 6 
3.1 INLEIDING 6 

3.2 L0SKOPPELING TEKST EN SPRAAK 7 

3.3 DE "BEEP" 9 

3.4 MULTIPLE-CHOICE VRAGEN 10 

3.4.1 INLEIDING 10 

3.4.2 DEFQUESTION 12 

3.4.3 ANSVER 13 
3.4.4 QUESTIONEVENT 14 

3.4.5 GETANSVER 16 

3.4.6 SAVEANSVERS 17 

4 CONCLUSIES 18 
5 LITERATUUR 19 

BIJLAGE A VOORBEELDEN 20 

BIJLAGE B NASSI-SCHNEIDERMANNDIA-
GRAMMEN 26 

BIJLAGE C PROGRAMMATEKST 36 

-1-



1 INLEIDING 

Dit verslag is gemaakt in het kader van een opdracht met betrek.king tot 

het leesbordproject. Dit project heeft tot doel het ontwik.kelen van een 

apparaat dat kinderen kan helpen bij het leren lezen. Een belangrijk 

aspect van dat apparaat is dat het mogelijk is letters, lettergrepen, 

woorden of zinnen uit te laten spreken door een computer. Het kind heeft 

daardoor de mogelijkheid, zonder tussenkomst van een leerkracht, de juiste 

uitspraak te kunnen horen. 

Voor dit projekt z1Jn een aantal computerprogramma's ontwikkeld. Deze 

programma's zijn ge!mplementeerd, in Pascal, op een Apple Macintosh. Deze 

computer is voorzien van een zogenaamde "muis", die het het kind mak.kelijk 

maakt met de computer kennis te maken en ermee te werken. 

E~n van de programma's die ontwik.keld z1Jn voor dat leesbord, is het 

programma "Tekst". Dit programma heeft tot doel leesoefeningen op bet 

computerscherm te laten zien met daaraan gekoppeld spraak. 

Omdat een verhaal veelal te lang is om in een keer op het computerscherm 

weer te geven, wordt het opgedeeld in een aantal logische stuk.ken tekst 

die voortaan "schermen" worden genoemd. Oeze schermen worden dan 

achtereenvolgens aangeboden. 

Het programma tekst 

condities hebben te 

kan in 4 verschillende condities werken. Deze 

maken met de mogelijke koppelingen tussen spraak en 

tekst. Deze condities zijn: 

conditie 1 

conditie 2 

Normal; de computer spreekt het verhaaltje gewoon uit. 

Er is geen interaktie mogelijk. 

Pause ; de 

enkele van 

wordt een 

computer leest het verhaal voor, maar voor 

te voren vastgestelde moeilijke woorden 

pauze ingelast. Dit geeft bet kind de 
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conditie 3 

conditie 4 

mogelijk.heid zelf het woord uit te spreken, althans te 

proberen. Er is geen interaktie mogelijk. 

House; het kind moet het verhaal zelf uitspreken. Een 

moeilijk woord kan met de muis aangewezen worden, 

waarna de computer het woord uitspreekt. Is het kind 

klaar met het scherm, dan kan het verdergaan met het 

volgende scherm door met de muis een "icon" aan te 

wijzen. 

Text ; er wordt niets uitgesproken. Door op het "icon" 

van het volgende scherm te klikken, verschijnt een 

nieuw scherm. 

Bij opstarten van het programma vraagt de computer om een schijfje. Op dit 

schijfje moet een file genaamd "openingsfile" staan. In deze file staan de 

condities waarin gewerkt moet worden, de gebruikersnaam en de naam van een 

of meerdere "commandofiles". 

Een commandofile is een file waarin het verhaaltje staat plus een aantal 

commando's. Deze commando's verwijzen naar procedures die zorgen voor de 

opbouw van de datastruktuur en het initialiseren van variabelen hierin. 

Bij het inlezen van de commandofile worden deze procedures uitgevoerd. In 

bijlage A ( pagina 21) is een voorbeeld van een commandofile gegeven. 

Hierin zijn de strings beginnend met"/" de commando's. De overige strings 

zijn woorden van het verhaaltje of extra informatie benodigd bij een 

commando (getallen). 

De commando's zijn in te delen in een aantal klassen. Ten eerste zijn er 

lokale en globale commando's. Lokale commando's hebben alleen betrekking 

op het woord waar ze bij staan. Globale commando's gelden vanaf het eerste 

woord waar ze bij staan tot het volgende woord waar ze bij staan. Ten 

tweede zijn er pre- en post- commando's. Een pre- commando staat voor het 

woord waar het geldig voor is en een post- commando staat er achter. Voor 

een uitgebreide beschrijving van de commando's en "Tekst" wordt verwezen 

naar het verslag van Jansen&van de Krol (1987). 
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Hijn taak was om bet programma aan te vullen voor een nieuw onderzoek. Ten 

eerste moest er een mogelijkheid komen om door middel van post-globale 

commando's er voor te zorgen dat stukken tekst alleen op het 

computerscherm worden afgedrukt of alleen worden uitgesproken. 

Ten tweede moest er een mogelijkheid komen om in de conditie "pause" voor 

een woord een "beep" te laten horen door middel van een post-lokaal 

commando. Dit was gewenst omdat gebleken was dat in de conditie "pause" de 

kinderen beter leren lezen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

pauze voor het woord de kinderen attendeert op het moeilijke woord. Een 

"beep" voor dat woord zou dan hetzelfde effekt moeten hebben. In een nieuw 

onderzoek zal dit nagegaan worden. 

Als laatste opdracht moest er een mogelijkheid komen om na ieder scherm 

multiple-choice vragen te kunnen stellen en de antwoorden zelf en de tijd 

die over het antwoorden gedaan werd te registreren. 

In dit verslag staat een beschrijving van de aanvullingen en veranderingen 

die ik heh aangebracht. Dit heh ik gedaan aan de hand van de Nassi

Schneidermanndiagrammen van de procedures. Deze staan in bijlage B. In 

bijlage C is de programmatekst opgenomen. Alvorens hiermee te beginnen zal 

nog nader ingegaan op de werking van "Tekst". 

2 BET PROGRAMMA "TEKST" 

2.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de werking van "Tekst". Een 

belangrijk onderdeel hierin is de datastruktuur. Hier zal eerst op worden 

ingegaan. 

-4-



2.2 DE DATASTRUKTUUR 

De gegevens met betrekking tot een scherm worden in een zogenaamde scherm

definitie bewaard. Dit is een record van bet type "screendata". Van alle 

schermdefinities wordt met pointers ( van bet type "ptrscreendata", in de 
velden "next" en "previous" van "screendata" ) een ketting gemaakt. Naast 

de velden "next" en "previous" zijn bier van belang de velden "id", 

"screenname" en "words". Voor de overige velden zie Jansen&van de Krol 

(1987). 

Het veld "id" bevat een identiteitsnummer en "screenname" een naam die 

elk scherm moet hebben. De tekst van een scherm wordt in een ketting aan 

de schermdefini tie toegevoegd. Het veld "words" ( van bet type 

"ptrworddata") wijst hiernaar. 

Deze laatste ketting is opgebouwd uit records van het type "worddata". Dit 

record bevat natuurlijk de velden "next" en "previous" ( beide van bet 

type "ptrworddata") voor bet maken van de ketting, een veld "id" dat een 

identiteitsnummer bevat en de velden "speech" en "screen". "Speech" is een 

record ( "speechdata" ) met daarin onder andere de naam van de file die 

het uit te spreken woord bevat. Deze file bevat samples waarmee de 

ingebouwde soundgenerator de spraak produceert. De naam van deze file is 

gelijk aan bet woord water door wordt uitgesproken. "Screen" is een 

record ( "wordscreendata") met daarin onder andere het woord dat op bet 

computerscherm moet worden afgedrukt. 

Naar de ketting met schermen wordt gewezen door het veld "screen" in het 

record "userdata". Dit record bevat verder een sessienummer, de datum en 
de tijd, de gebruikersnaam en de naam van het verhaaltje. In bijlage A 

( pagina 22) is een plaatje te zien van de datastruktuur. 
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2.3 VERKING "TEKST" 

In bijlage B ( pagina 27) is een Nassi-Schneidermanndiagram opgenomen van 

het programma Tekst. Dit geeft schematisch weer wat het programma doet. 

Allereerst worden door de procedure "Initthings" een aantal variabelen 

ge!nitialiseerd. De functie "Readtext" leest daarna eerst de openingsfile 

in en vervolgens de door de openingsfile aangegeven commandofile. Deze 

wordt eerst van schijfje in het geheugen geplaatst en vervolgens worden de 

strings uit deze file ~~n voor ~~n opgehaald. Is de string een commando 

dan wordt de daarbij horende procedure aangeroepen en uitgevoerd. Is de 

string een woord dan wordt dit aan de woordenketting toegevoegd. Gebeurd 
dit alles niet foutloos dan wordt bet programma be@indigd door de 

procedure "Stopit". 

Treden er geen fouten op dan wordt het verhaaltje door "Hainevent" in de 

gewenste conditie aangeboden. Is dit klaar dan worden de te registreren 

gegevens door "Saveresults" op het schijfje weggeschreven. "Saveanswers" 

wordt later besproken. Het program.ma wordt nu gestopt door "Stopit". 

3 DE .AANVULLINGEN 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de aanvullingen en veranderingen beschreven die 

zijn aan gebracht. Ten eerste zal aan de orde komen de loskoppeling van 

tekst en spraak door middel van post-globale commando's, ten tweede het 

genereren van de "beep" en tot slot de mogelijkheid tot het stellen van 

multiple-choice vragen. 
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3.2 LOSKOPPELING TEKST EN SPRAAK 

Zoals in paragraaf 2.2 aangegeven is wordt een woord en de spraak hiervan 

opgeslagen in twee records, respektievelijk "wordscreendata" en 

"speechdata". "Yordscreendata" bevat naast het woord ook nog de positie 

van het woord op het scherm en de "scope". De "scope" is een rechthoek om 

het woord waarbinnen met de muis geklikt moet worden om het woord te 

selekteren. Door deze drie velden nu leeg te maken, respektievelijk op nul 

te zetten, zal er geen woord op het scherm afgedrukt en geselekteerd 

kunnen worden. 

"Speechdata" bevat naast het uit te spreken woord ook nog een 

variantnummer, waarmee uit verschillende manieren van uitspraak kan worden 

gekozen, en een pauze die voor de spraak ingelast wordt. Door deze drie 

velden leeg te maken, respektievelijk op nul te zetten, zal er geen spraak 

zijn. 

Het initialiseren van de velden in de records "wordscreendata" en 

"speechdata" gebeurd tijdens het toevoegen van een nieuw woord aan de 

woordenketting. De procedure die hiervoor zorgt is "Evalword" ( zie voor 

een Nassi-Schneidermanndiagram van deze procedure bijlage B pagina 28 ), 

Deze procedure cre@ert ten eerste een nieuw record "worddata". Als dit 

geen "memory error" geeft wordt het nieuwe record aan de woordenketting 

toegevoegd ( of de woordenketting wordt aangemaakt als er nog geen was ). 

Een aantal velden krijgt tevens een defaultwaarde. Vervolgens worden de 

velden in de records "wordscreendata" en "speechdata" op de juiste waarde 

gezet. In eerste instantie zo, dat er zowel spraak als tekst op het 

computerscherm was. 

Dit zetten van de velden is nu afhankelijk gemaakt van twee variabelen, te 

weten "speakwords" en "drawwords" van het type "boolean". Deze variabelen 

geven respektievelijk aan of er spraak moet zijn en of er tekst op het 
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computerscherm moet worden afgedrukt. Moet dit gebeuren dan moeten ze 

"true" zijn. 

Als "speakwords" "true" is moeten de velden in "speechdata" op de juiste 

waarden gezet worden. Is "speakwords" "false" dan hoeft er niets te 

gebeuren. De defaultwaarde van de velden in "speechdata" is immers zodanig 

dater geen spraak zal zijn. 

Als "drawwords" "true" is moeten de velden in "wordscreendata" op de 

juiste waarden gezet worden. Is "drawwords" "false" dan moeten de velden 

zodanig aangepast worden dater geen tekst 

afgedrukt. Deze velden krijgen immers 

defaultwaarde mee. 

op het computerscherm wordt 

een niet hiervoor zorgende 

Bij het zetten van "wordscreendata" wordt ook de positie van het woord op 

het computerscherm uitgerekend en eraan toegevoegd. Dit is zodanig 

aangepast dater aan het einde van de regel automatisch wordt afgebroken. 

Past een woord niet meer op een regel, dan wordt het op de volgende regel 

geplaatst. In verband hiermee moet opgepast worden met het commando 

"\location". Met dit commando kan de positie van een woord op het 

computerscherm worden aangegeven. Dit commando houdt echter met het 

automatisch afbreken geen rekening. Er kunnen dus woorden over elkaar 

komen te staan. De commandofile moet dan worden aangepast. 

De defaultwaarde van "speakwords" en "drawwords" is "true". Moet er alleen 

spraak zijn, dan moet "drawwords" "false" gemaakt worden. Moet er alleen 

tekst op het comoputerscherm afgedrukt worden, dan moet "speakwords" 

"false" gemaakt worden. De procedures die hiervoor zorg dragen zijn 

respektievelijk "Speech" en "Text" ( zie bijlage B pagina 29 voor de 

Nassi-Schneidermanndiagrammen behorende bij deze procedures ). De 

commando's die erbij horen zijn respektievelijk "\Speech" en "\Text". Deze 

commando's zijn post-globaal. Als "Speech" voor het begin van een stuk 

spraak aangeroepen wordt moet "drawwords" "false" gemaakt worden ( vanaf 

dat moment mag er alleen spraak zijn ). Zodra "Speech" weer aangeroepen 
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wordt moeten de volgende woorden ook weer op het computerscherm worden 

afgedrukt. Dus moet "drawwords" dan weer "true" zijn. Dit gebeurd door 

"drawwords" iedere keer dat "Speech" aangeroepen wordt te inverteren. 

Omdat spraak in di t geval gewenst is, wordt "speakwords" "true" gemaakt. 

Hierdoor kan ook direkt van alleen tekst naar alleen spraak overgegaan 

worden. Het commando is dan echter pre-globaal. 

Zodra "Speech" als begin van een stuk spraak wordt aangeroepen, is het 

woord waar het achter staat nog normaal ( met zowel tekst als spraak) in 

de woordenketting geplaatst. Of "Speech" wordt aangeroepen voor het begin 

of het eind van een stuk spraak, wordt gezien aan "drawwords". In het 

eerste geval wordt "drawwords" "false" gemaakt, in het tweede geval 

"true". Is "drawwords" dus "false" dan moeten de velden van "word

screendata" van het laatste woord gereset worden. 

De procedure "Text" werkt geheel analoog aan "Speech" alleen dan voor 

"speakwords" en "speechdata". Daarom wordt bier alleen verwezen naar het 

Nassi-Schneidermanndiagram van "Text" in bijlage B ( pagina 29 ). 

3.3 DE "BEEP" 

Voor het maken van een "beep" beschikt de Macintosh over een aantal 

mogelijkheden. Zo kan er gebruik gemaakt worden van een interne procedure 

"Sysbeep", die een slecht klinkende beep genereert, of van de interne 

geluidsgenerator. Daar het programma "Tekst" reeds gebruik maakt van de 

interne geluidsgenerator voor het genereren van de spraak, is gekozen voor 

de laatste mogelijkheid. 

Het maken van de beep gaat hetzelfde als het cre@ren van spraak. De 

"spraakfile" die de beep genereert beet "Beep" en bevat samples van een 

beep. Hiermee produceert de interne geluidsgenerator een beep die identiek 

is aan het origineel. 
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Orn de beep te horen moet bet woord "beep" net zoals een "gewoon woord" aan 

de woordenketting worden toegevoegd. Er moet echter alleen "spraak" zijn 

en geen tekst op het computerscherm. Dit kan met de "Text/Speech" 

mogelijkheid opgelost worden. De procedure die bier allemaal voor zorgt 

beet "Beep". Het commando waardoor deze procedure wordt aangeroepen is 

"\Beep". Dit is een post-lokaal commando. 

De procedure "Beep" werkt als volgt ( zie bijlage B pagina 30 voor bet 

Nassi-Schneidermanndiagram ). Allereerst moeten de waarden van 

"speakwords" en "drawwords" bewaard worden omdat ze in de procedure 

zodanig veranderd worden ( "drawwords" wordt "false" en "speakwords" wordt 

"true" ) dater alleen spraak is. "Astring" wordt dan gelijk gemaakt aan 

"beep". Met de procedure "Evalword" wordt daarna bet woord, dat "astring" 

bevat, aan de woordenketting toegevoegd. Nu is "\Beep" een post-lokaal 

commando. De beep wordt dus achter bet woord, waarvoor die moet klinken, 

in de woordenketting opgenomen. De beep en bet woord ervoor moeten daarom 

omgewisseld worden. Tot slot moeten "speakwords" en "drawwords" de 

oorspronkelijke waarden weer terugkrijgen. 

3.4 MULTIPLE-CHOICE VRAGEN 

3.4.1 INLEIDING 

Inmiddels zal wel duidelijk zijn dat de datastruktuur en bet opbouwen 

hiervan ( via de commando file ) erg ingewikkeld is. Daarom is ernaar 

gestreefd bet stellen van de vragen zo eenvoudig mogelijk te houden. Op 

pagina 23 van bijlage A is de layout van een vraag op bet computerscherm 

te zien. 

De vragen worden net zoals een stuk verhaal in een schermdefinitie bewaard 

( record van bet type "screendata" ). Van alle vragen bij een verhaaltje 
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wordt een ketting gemaakt waarnaar een pointer genaamd "questions" ( van 

het type "ptrscreendata" ) in het record "userdata" wijst. De opbouw van 

deze ketting is op een ding na geheel gelijk aan de opbouw van de ketting 

die het verbaaltje bevat. Ieder scberm van bet verhaal ( voortaan 

"verbaaltjesscberm" genaamd) beeft een eigen naam ( veld "screenname" in 

"screendata" ). De "screenname" van een vraag moet gelijk zijn aan de 

"screenname" van bet verbaaltjesscberm waarna de vraag gesteld moet 

worden. De "id" bevat dan het nummer van de vraag bij dat 

verbaaltjesscberm". 

Bij bet 

gekeken of 

Zolang er 

uitvoeren van bet verbaaltje wordt na ieder verbaaltjesscberm 

er een vraag in de vragenketting is met dezelfde "screenname". 

vragen zijn die aan deze voorwaarde voldoen, zullen ze 

uitgevoerd worden 

verbaaltjesscherm. 

voordat wordt verdergegaan met bet volgende 

Orn bet defini~ren van een vraag in de commandofile zo eenvoudig mogelijk 

te houden, wordt de positie van de vraag en de antwoorden op het 

computerscberm automatiscb geregeld. Tevens wordt een antwoord automatiscb 

voorzien van een letter met kader waarmee een antwoord geselekteerd wordt. 

Er moet biervoor ecbter wel aangegeven worden welk stuk tekst een antwoord 

is. Dat gebeurd met een pre-globaal commando "\Answer". Zie bijlage A 

( pagina 24) voor een voorbeeld van een commandofile die een vraag 

defini@ert. 

Het registreren van de antwoorden geschiedt aan de hand van het veld 

"sbowscope" in "worddata" dat bij de letter met kader "true" is en bij de 

overige woorden ( van de vraag) niet. De gegeven antwoorden worden als 

een ketting aan "userdata" toegevoegd. De pointer die naar deze ketting 

wijst beet "answers" en is van bet type "ptranswerdata". De ketting is 

opgebouwd uit records van bet type "answerdata". Dit record bevat vijf 

velden: 

1:id :bevat vraagnummer, 
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2:screen :bevat scbermnaam waar vraag bij boort, 

3:answer :bevat bet antwoord (letter), 

4:answertime:bevat de tijd in tickcounts die over bet 

antwoorden gedaan is, 

5:next :bevat pointer naar bet volgende record. 

Nadat bet hele verbaaltje uitgevoerd is, worden de antwoorden op bet 

schijfje dat in de computer zit weggeschreven. 

Alles wat bierboven vermeld is, wordt uitgevoerd door een aantal 

procedures, te weten: 

Defquestion 

Answer 

Questionevent 

Getanswer 

Saveanswers 

:cre@ert nieuw record "screendata" 

en voegt dit aan de vragenketting 

toe, 

:cre@ert letter met kader en zet 

dit in de woordenketting, 

:zorgt voor het uitvoeren van de 

vraag, 

:registreert het antwoord, 

:zet antwoorden in file op disk. 

Deze procedures zullen nu een voor een aan de hand van Nassi

Schneidermann-diagrammen besproken worden ( zie hiervoor bijlage B).De 

complete programmatekst van de procedures is te zien in bijlage C. 

3.4.2 DEFQUESTION 

De procedure "Defquestion" ( zie pagina 31) genereert een nieuw scherm 

voor een vraag en voegt dit aan de vragenketting toe. Biertoe moet het 

einde van de vragenketting bekend zijn. De pointer die hiernaar wijst is 

"savequestion". Verder is er een pointer die wijst naar het scherm dat 
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bewerkt wordt. Dit is "thisscreen" ( "ptrscreendata" ). "Thisscreen" wordt 

nu gelijk gemaakt aan "savequestion". "Thisscreen" wijst dan naar de 

laatste vraag. Daarna wordt een nieuw record genaamd "newquestion" van het 

type "screendata" gegenereerd. Treedt hierbij een geheugen fout op dan 

wordt gesprongen naar de procedure "Errorhandler". Deze geeft een 

foutmelding en stopt vervolgens de uitvoering van bet programma. Treedt er 

geen fout op dan wordt "newquestion" ge!nitialiseerd en aan de 

vragenketting toegevoegd. Vervolgens wordt de "screenname" en "id" zoals 

eerder beschreven gezet. "Thisscreen" wordt nu gelijk gemaakt aan 

"newquestion", en "savequestion" wordt ook aangepast ( dit wordt bedoeld 

met "exchange current screen and newquestion" in bet Nassi

Schneidermanndiagram ). Tot slot wordt de positie van de woorden op 

linksboven ( coordinaat 12,30) gezet en "answercount" gelijk gemaakt aan 

65. Dit laatste is nodig voor het automatisch beletteren van de 

antwoorden. Dit gebeurt aan de hand van de ASCII-codes van de letters ( 65 

is de ASCII-code van hoofdletter A). 

3.4.3 ANSVER 

De procedure "Answer" ( zie pagina 32) cre@ert een letter met kader en 

plaatst deze in de woordenketting. Omdat er om de letter een kader geprint 

moet worden, moet "showscope" "true" gemaakt worden. De defaultwaarde is 

immers "false". Deze letter heeft een vastgestelde grootte ( "fontsize" ). 

Deze wordt als eerste gezet. Dan wordt de grootte van bet kader 

("scope") gezet en vervolgens de positie van de letter op het scherm. De 

beginwaarden van deze variabelen zijn bewaard en worden aan het eind van 

de procedure veer teruggezet. 

Aan de hand van de ASCII-codes wordt nu een karakter gegenereerd. De 

variabele die dit bijhoudt is "answercount". Van dit k.arakter wordt een 

string gemaakt die vervolgens door "Evalword" in de woordenketting wordt 
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opgenomen. "Answercount" wordt een verhoogd en de positie, "scope" en 

"fontsize" worden weer teruggezet. 

3.4.4 QUESTIONEVENT 

De procedure "Questionevent" ( zie pagina 33) zorgt voor het uitvoeren 

van de vragen. Deze procedure wordt aangeroepen in "Hainevent". Dit is de 

procedure die zorgt voor het uitvoeren van een verhaaltjesscherm. Nadat 

een verhaaltjesscherm op het computerscherm is afgedrukt en de spraak 

hiervan klaar is, worden de vragen door "Ouestionevent" uitgevoerd. 

Met de pointer "thisscreen" wordt een vraag opgehaald uit de 

vragenketting. Dit is de vraag die volgt op de laatst uitgevoerde vraag. 

Het laatste verhaaltjesscherm waar "thisscreen" naar wees, is onthouden 

met "savescreen", zodat na de vragen weer met het volgende 

verhaaltjesscherm kan worden doorgegaan. 

Aan de hand van de "screenname" van de vraag wordt gekeken of de vraag bij 

het laatste verhaaltjesscherm hoort. Is dit niet het geval dan wordt 

doorgegaan met het volgende verhaaltjesscherm. Is dit wel het geval dan 

wordt de vraag uitgevoerd. Dit gebeurd zolang er een vraag is met de 

juiste "screenname". 

Er zijn twee variabelen, "wordstop" en "mousepressed" ( beide van het type 

"boolean" ), die zorgen voor het be@indigen van loops in de procedures 

"Dospeaknormal" en "Dospeakmouse". Deze worden ten eerste "false" gemaakt. 

Vervolgens wordt eerst de vraag op het computerscherm gezet. Hiertoe wordt 

met een pointer ( "thisword" van het type "ptrworddata" ) langs de 

woordenketting gelopen. Zolang deze ongelijk aan "nil" is, wordt het door 

"thisword" aangewezen woord door de procedure "Drawword" op het 

computerscherm gezet. Is de "showscope" van dit woord "true" ( alleen bij 
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een antwoord selektie letter) dan wordt het opgegeven kader om het woord 

geplaatst ( "draw scope" ). 

Voor de spraak van de vraag zijn er verschillende mogelijkheden. In de 

conditie "normal" en "pause" moeten de woorden gewoon worden uitgesproken. 

In de conditie "mouse" kan het kind met de muis woorden aanwijzen en 

"klikken", die dan door de computer worden uitgesproken. Omdat het 

beantwoorden van de vraag moet geschieden door het antwoord met de muis 

aan te w1Jzen en dan te "klikken", is de spraak en het beantwoorden in 

deze laatste conditie gekombineerd. 

In de condities "normal" en "pause" moet dus eerst de vraag uitgesproken 

worden en daarna het antwoord geregistreerd worden. De procedures die bier 

achtereenvolgens voor zorgen z1Jn "Dospeaknormal" en "Getanswer". 

"Dospeaknormal" loopt langs de woordenketting en spreekt de woorden uit 

( zie Jansen&van de Krol (1987) ). "Getanswer" wordt in de volgende 

paragraaf nader besproken. 

In de conditie "mouse" wordt het beantwoorden gekombineerd met het laten 

uitspreken van woorden door de computer. Normaal moet in deze conditie een 

icon aangewezen worden om verder te gaan met het volgende scherm. Bij een 

vraag geschiedt dit door een antwoord te geven. Er moet dus geen icon op 

het computerscherm worden weergegeven. Hiertoe moet de pointer die naar 

het icon wijst "nil" gemaakt worden. 

Het antwoord wordt geregistreerd in een record "answerdata". Alle 

antwoorden worden als een ketting toegevoegd aan het record "userdata". 

Met behulp van de procedure "Getanswer" wordt een nieuw record aan de 

antwoordenketting toegevoegd. 

De velden "screenname" en "id" worden vervolgens gezet. De velden "answer" 

en "answertime" worden gezet in de procedure "Dospeakmouse". Deze 

procedure zorgt voor het aanwijzen van een woord met de muis, het 

selekteren hiervan waardoor het woord wordt uitgesproken of het 
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registreren van het antwoord. Dit laatste geschiedt als het scherm een 

vraag is ( "screenisquestion" is dan "true") en het woord een k.ader bezit 

( "showscope" van het woord is "true" ). "Answer" en "answertime" worden 

dan gezet. Voorda t "Dos peak.mouse" word t aangeroepen moet dus de variabele 

"screenisquestion" "true" gemaakt worden. Na "Dospeak.mouse" moet deze 

variabele weer "false" gemaakt worden. 

Is er een niet bestaande "speak.mode" gegeven dan wordt via de 

"Errorhandler", die een foutmelding geeft ( in dit geval nummer 9 ), het 

programma gestopt. 

Is alles goed gegaan, dan moet het computerscherm weer schoon gemaakt 

worden en kan vervolgens verdergegaan worden met een volgende vraag of een 

volgend verhaaltjesscherm. 

3.4.5 GETANSYER 

De procedure "Getanswer" ( zie pagina 34 ) voegt een nieuw record 

"answerdata" aan de antwoordenketting toe, en registreert het antwoord. In 

de conditie "mouse" wordt alleen van het eerste gebruik gemaakt. 

Er wordt een nieuw record "answerdata" gecre@erd waar een pointer 

"newanswer" naar wijst. De velden "questionid", dat het vraagnummer bevat, 

en "questionscreen, dat de naam van het verhaaltjesscherm bevat waar de 

vraag bij hoort, worden op de juiste waarde gezet. Bet veld "answer" ( van 

het type "string" ) wordt "leeg" gemaakt en het veld "next" wordt "nil" 

gemaakt. 

Bet nieuwe record wordt nu aan de antwoordenketting toegevoegd. Bierbij 

wordt gebruik gemaakt van een pointer "thisanswer" ( van het type 

"ptranswerdata" ) die naar het laatste record van de antwoordenketting 

wijst. 
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Nu komt de loop die het antwoord registreert. Zolang er geen antwoord is 

aangewezen ( "wordstop" is dan "false") gebeurd het volgende. Om iets aan 

te kunnen wijzen moet er een cursor op het computerscherm zijn. Hiervoor 

zorgt de procedure "Screencursor". Deze cursor kan met de muis bewogen 

worden. Tevens moet er gekeken worden waar ( positie) de muis ingedrukt 

wordt. De procedure die hiervoor zorgt is "Vaitforbutton". Deze procedure 

wordt verlaten zodra de muis ingedrukt wordt. 

De functie "Searchforwordundercursor" zoekt of er een woord aangewezen is. 

Is dit niet het geval, dan wordt weer vooraan in de loop begonnen. Is er 

wel een woord aangewezen, dan moet gekeken worden of dat een antwoord is 

of niet. Di~ geschiedt aan de hand van het veld "showscope". Bij een 

antwoord is dit veld "true", bij een gewoon woord is dit "false". In dit 

laatste geval wordt weer vooraan in de loop gestart. In het eerste geval 

wordt de loop verlaten door de variabele "wordstop" "true" te maken. Het 

antwoord en de antwoordtijd wordt in "newanswer" opgeslagen en de cursor 

wordt weer verwijderd door de procedure "Hidecursor". Tot slot wordt de 

pointer "thisanswer" gelijk gemaakt aan "newanswer" zodat "thisanswer" 

weer naar het laatste antwoord wijst. 

3.4.6 SAVEANSVERS 

De procedure "Saveanswers" ( 

tesamen met de antwoordtijd 

zie pagina 

in 

35 

een 

) schrijft de antwoorden 

file op een schijfje. Deze 

procedure wordt aangeroepen 

weg 

na "Saveresults" ( zie Nassi-

Schneidermanndiagram van het programma "Tekst" op pagina 27 ). De 

procedure "Saveanswers" is helemaal gebaseerd op "Saveresults". Echter om 

"Saveresults" niet te hoeven aan te passen en vreselijk lang te maken is 

gekozen om een nieuwe procedure "Saveanswers" te maken. Deze is dan ook 

eenvoudig te veranderen of te verwijderen. 
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Er kunnen alleen maar antwoorden zijn als er ook vragen zijn. Alleen dan 

heeft het ook zin om eem nieuwe file te maken. Daarom wordt eerst gekeken 

of er vragen zijn. Is dit het geval dan is "userquestions" ongelijk aan 

"nil". Er wordt dan een file gecre@erd genaamd "antw.{verhaalnaam}". In 

deze file worden eerst de naam van de gebruiker en dan de datum 

weggeschreven. Vervolgens wordt met de pointer "oldanswer" langs de 

antwoordenketting gelopen en het antwoord en de antwoordtijd weggeschreven 

( zie bijlage A pagina 25 voor een voorbeeld van een antwoordenfile ). 

Is dit klaar dan wordt de file gesloten. Bet programma is nu klaar en kan 

opnieuw gestart worden. 

4 CONCLUSIES 

Bet programma bleek op twee punten na zoals gewenst te werken, Deze 

problemen waren echter niet het gevolg van fouten in de nieuw toegevoegde 

of veranderde procedures. Deze twee problemen waren: 

1:"CBK-error"; na het inlezen van de commandofile door 

de functie "Read text" geef t de debugger 

een "CBK-error". Dit heeft iets te maken 

met spaties of punten in de commando

file. 

2:"Restart" na het be@indigen van een verhaaltje 

moet de Macintosh met een restart 

opnieuw opgestart worden alvorens met 

bet volgende verhaal te kunnen beginnen. 

Naar bet eerste probleem heb ik nog gekeken, maar geen bevredigende 

oplossing gevonden. Deze fout kan omzeilt worden door op de laatste regel 

van de commandofile een punt zonder spatie erachter te zetten. 
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Tot slot heb ik het genoegen gehad mee te gaan naar een test op een 

basisschool. Hier bleek dat voor een aantal kinderen de computer te 

langzaam leest en voor andere te snel. Dit is in geen van beide gevallen 

motiverend voor de kinderen. Ze waren dan ook al snel moe en verveeld. 

Misschien is het mogelijk om de leessnelheid tijdens het draaien van het 

programma door de kinderen zelf te laten instellen. 
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BIJLAGE A: VOORBEELDEN 

In deze bijlage is te vinden 

- voorbeeld commandofile 21 

- plaatje van de datastruktuur 22 

- layout van een vraag 23 

- voorbeeld commandofile van een vraag 24 

- voorbeeld antwoorden file 25 
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{Verhaaltje 3 Het Hert} 
\DEFSCREEN all0 
\DEADLINETIME 18000 { 5 minuten} 
\SPEAKMODE conditie 
\DICTIONARY dvolname:Hertlhi8: 
\SCREENMODE normal 
\ACKNOWLEDGEWORD off 
\EVENTKIND noevent 
\font geneva 
\fontstyle bold 
\fontsize 18 
\location 12, 170 
Het \variants 1 
Hert. \variants 1 
\RELEASETIME +20 

\DEFSCREEN all1 
\uses all0 
\location 12, 50 
Het \variants 2 
is \variants 1 
avond. \beep \pause + 180 
\location 12, 80 
Jaap \variants 1 
en 
Bert \variants 1 
gaan \variants 1 
naar \variants 1 
het \variants 3 
bas. \variants 1 

Voorbeeld commandofile; zie pagina 3. 
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USERDATA SCREENDATA SCREENDATA 
sessionnr id id 
date screen name screenname 
time next 

... next .... WORDDATA 

.. 
WORDDATA username previous - previous 

textname words ... id A words 
... 

id A ... - -- -
screen - next r--.... ... next ..... 
questions previous ~ previous ~-

s "" answers speech s speech 0 
(I) 

screen screen -a. 
I» - -M 

I I 
SCREENDATA SCREENDATA 

I» 
(/] 
M 

id id 
'"I 
c:: 

... screen name screenname ... .... next - next WORDDATA .... WORDDATA orevious ... previous 

;,,;-
M 

c:: 
c:: 
'"I 

words ... id [A_ words .. id J:A,..... - next .... . next r--.. . 
previous .... previous ----

I 
N N 
N ..... 
I (I) 

speech ..... speech 
..... 

I» 

..... screen screen -::s 
I» - -
lJI I I 

ANSWERDATA ANSWERDATA 

id id ... screen screen .... answer answer 

answertime answert1me ... 
next - next 



Is het vakantie? 

A 

B 

C 

Ja, het is vakantie 

Nee, het is geen va

ka n tie 

Weet niet 

Layout van een vraag; zie pagina 23. 
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\DEFQUESTION allO 
\uses allO 
Is 
het 
vakantie? 
\ANSWER 
Ja, 
het . 
IS 

vakantie 
\ANSWER 
Nee, 
het . 
IS 

geen 
vakantie 
\ANSWER 
Weet 
niet 

Commandofile vraag; zie pagina 11. 
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Ronald 
14h01 : 14- 4- 1987. 

# Antwoord(en) scherm zin7, 
vraag 1: 

A 
87 

Voorbeeld antwoorden file; zie pagina 18. 
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BIJLAGE B: NASSISCBNEIDERHANNDIAGRAKMEN 

In deze bijlage staan de Nassi-Schneidermanndiagrammen ( NS-diagrammen) 

van de volgende procedures 

- Tekst 27 

- Evalword 28 
- Speech/Text 29 

- Beep 30 

- Defquestion 31 

- Answer 32 

- Questionevent 33 

- Getanswer 34 

- Saveanswers 35 

-26-



PROGRAM TEKST 

BEGIN 

( INITTHINGS ) 

( READTEXT 

lRUE 

( MAINEVENT ) 

( SAVERESUL TS J 
(sAVEANSWERS J 

( STOPIT J 
END. 

NS-diagram "TEKST"; zie pagina 6. 
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PROCEDUREEVALWORD 

BEGIN 

create new record 

memerror = noerror 

start to 
make chain 

set wordlD 

set 
screendata 

continue to 
make chain 

clear 
screendata 

set newword to current 
word 

END; 

ELSE 

errorhandler(12) 

NS-diagram "EVAL\/ORD"; zie pagina 7. 
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PROCEDURE SPEECH 

BEGIN 

drawwords := NOT drawwords; 
speakwords := TRUE; 

drawwords 

make string empty 

set scope to zero 

reset position (point} 

END; 

PROCEDURE TEXT 

BEGIN 

speakwords := NOT speakwords; 
drawwords := TRUE; 

END; 

speakwords 

make sound string 
empty 

make variant en 
pause zero 

NS-diagram "SPEECH/TEXT"; zie pagina 8. 
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PROCEDURE BEEP 

BEGIN 

save speakwords en drawwords 

astring := 'beep'; 

drawwords := FALSE; 

speakwords := TRUE; 

( EVALWORD J 
exchange'beep' and last 
word in chain 

restore speakwords 
and drawwords 

END· 
' 

NS-diagram "BEEP"; zie pagina 10. 
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PROCEDUREDEFQUESTION 

BEGIN 

create newquestion 

memerror - noerr 

ll-lEN ELSE 

initialize it r ..... 

Error 

add newquestion to 
handler 

'- ~ 

question chain 

set name and id 

make newquestion 
current screen 

set position words 

set answercount 

END· 
' 

NS-diagram "DEFQUESTION"; zie pagina 12. 
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PROCEDURE ANSWER 

BEGIN 

set fontsize 

set scope 

set position 

create character 

(EVALWORD J 
set position 

set scope 

set fontsize 

END· 
' 

NS-diagram "ANS\r/ER"; zie pagina 13. 
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PROCEDURE QUESTJOt,JEVENT 

BEGIN 

exchange storyscreen and questionscreen 

WHILE question belongs to screen and not screenstop 

reset wordstop and mousepressed 

thisword := thisscreen".words 

WHILE thisword <> NIL 

( drawword ) 

~sco~ TR FALSE 

draw scope I J, 
thisword := thisword" .next 

thisscreen" .speakmode 
speaknormal 

)~ (dospeaknormal 

et~ no icons drawn 

( ) getanswer 
initialize answers c errorhand-
set screenname & I er ( 9) 
id 

set screenisques-
tion 

( dospeakmouse ) 
reset screenis-
question 

set screen 

thisscreen := thisscreen" .next 

exchange storyscreen and questionscreen 

END; 

NS-diagram "QUESTIONEVENT"; zie pagina 14. 

-33-



PROCEDURE GET ANSWER 

BEGIN 

create newanswer 

initialize it 

make chain 

set time 

WHILE NOT wordstop 

(screencursor ) 
f aitforbutton ) 

~I~ FALSE 

~¼ FALSE 

wordstop 

-+ ~ 
, 

:=TRUE; 

store answer and answertime 

( Hidecursor ) 
set newanswer current answer 

END; 

NS-diagram "GETANS\rlER"; zie pagina 16. 
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PROCEDURESAVEANSWERS 

BEGIN 

user.questions 

TRUE <>NIL 

create newfile (antw. "verh") 

write username and date 

WHILE oldanswer <> NIL 

write answer 

write answertime 

next answer 

close file 

END· I 

NS-diagram "SAVEANS\lERS"; zie pagina 17. 
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BIJAGE C: PROGRAHKATEKST 

In deze bijlage staat de programmatekst van de toegevoegde of veranderde 

procedures. Voor de komplete programmatekst wordt verwezen naar 

Jansen&v.d.Krol (1987). Hierin zijn tevens de oorspronkelijke versies van 

de veranderde procedures te vinden. 
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01-07-1987 17:07 ronald:newprocs Page 1 

{------------------------------------------------------------------------------) 

PROCEDURE Getanswer; { registreert de antwoorden) 

VAR 
Newanswer: Ptranswerdata; 

BEGIN 
Newanswer := Ptranswerdata(Newptr(Sizeof(Answerdata))); 
WITH NewanswerA DO 

BEGIN 
Questionid := ThisscreenA.Id; 
Questionscreen := ThisscreenA.Screenname; 
Answer := ''; 
Next := NIL; 

END; 
IF User.Answers= NIL THEN User.Answers := Newanswer 
ELSE ThisanswerA.Next := Newanswer; 
Thisword := ThisscreenA.Words; 
Start := Tickcount; 
WHILE NOT Wordstop DO 

BEGIN 
Screencursor; 
Waitforbutton; 
IF Searchforwordundercursor THEN 

IF ThiswordA.Screen.Showscope THEN Wordstop .- True; 
END; 

NewanswerA.Answertirne := Tickcount - Start; 
Hidecursor; 
NewanswerA.Answer := ThiswordA.Screen.Word; 
Thisanswer .- Newanswer; 

END; 

{------------------------------------------------------------------------------) 

PROCEDURE Questionevent; { verwerkt vragen) 

VAR 
Dummy: Longint; 
Durnrnystring: Str255; 

BEGIN 
Savescreen := Thisscreen; 
Thisscreen := Savequestion; 
Screenisquestion := False; 
WHILE (ThisscreenA.Screenname SavescreenA.Screenname) AND (NOT Screenstop) 

BEGIN 
Wordstop := False; 
Mousepressed := False; 
Thisword := ThisscreenA.Words; 
WHILE Thisword <> NIL DO 

BEGIN 
Drawword; 
IF ThiswordA.Screen.Showscope THEN 

Framerect(ThiswordA.Screen.Scope); 
Thisword := ThiswordA.Next; 

END; 
CASE ThisscreenA.Speakrnode OF 

Speaknorrnal: 
BEGIN 
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Dospeaknormal; 
Getanswer; 

END; 
Speak.mouse: 

BEGIN 

ronald:newprocs 

ThisscreenA.Graphics.Icon .- NIL; 
Wordstop := True; 
Getanswer; 
Wordstop := False; 
Numtostring(ThisscreenA.Id, Dummystring); 
ThisscreenA.Screenname := Concat(' vraag', Dummystring); 
Screenisquestion := True; 
Do speak.mouse; 
Screenisquestion := False; 

END; 
OTHERWISE Errorhandler(9); 

END; 
IF Thisscreenh.Graphics.Releasetime > 1 THEN 

Delay(ThisscreenA.Graphics.Releasetime, Dummy); 
Setbackground; 
Clearscreen; 
Delay(ThisscreenA.Slidetime, Dummy); 
Thisscreen := ThisscreenA.Next; 
Break(Interrupt, Screenstop); 

END; 
Savequestion := Thisscreen; 
Thisscreen .- Savescreen; 

END; 

Page 2 

{-------------------------------------------------------------------------------) 
PROCEDURE Saveanswers; {schrijft antwoorden naar een file} 

VAR 
Filenaam: Str255; 
Outf3: Text; 
Date: Datetimerec; 
Oldanswer: Ptranswerdata; 
Error: Integer; 

BEGIN 
IF User.Questions<> NIL THEN 

BEGIN 
Error:= Setvol(@Dvolname, Drefnum); 
Filenaam := Concat('Antw.', Verhaal[l)); 
Error:= Create(Filenaam, Drefnum, Creator, Filetype); 
Rewrite(Outf3, Filenaam); 
Writeln(Outf3, Usernaam); 
Gettime(Date); 
WITH Date DO 

BEGIN 
IF Minute< 10 THEN 

Writeln(Outf3, Hour: 2, 'h', '0', Minute: 1, ' 
Month: 3, '-', Year: 5, '.') 

ELSE 

Day: 3, 

Writeln(Outf3, Hour: 2, 'h', Minute: 2, ' 
' - ' , Year : 5, ' . ' ) ; 

Day: 3, ,_, 

END; 
Writeln (Outf3); 
Oldanswer := User.Answers; 

,_, 

Month: 
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WHILE Oldanswer <> NIL DO 
BEGIN 

IF OldanswerA.Questionid = 1 THEN 

Page 3 

Writeln(Outf3, •t Antwoord(en) scherm' OldanswerA.Questionscreen, 

END; 

I I I ) ; 

Writeln(Outf3, • 
Writeln (Outf3, • 
Writeln(Outf3, • 
Writeln(Outf3); 

vraag ', OldanswerA.Questionid: 1, 
OldanswerA.Answer); 

', OldanswerA.Answertime: l); 

Oldanswer := OldanswerA.Next; 
END; 

Close (Outf3); 
Error:= Setvol(@Hdvolname, Hdrefnum); 

END; 

I : I ) ; 

{------------------------------------------------------------------------------
PROCEDURE Defquestion; { genereerd nieuw scherm dat een vraag bevat} 

VAR newquestion: ptrscreendata; 

BEGIN 
word.screen.showscope := false; 
thisscreen := savequestion; 
newquestion := ptrscreendata(Newptr(Sizeof(screendata))); 
IF memerror = noerr THEN 

BEGIN 
newquestionA := screen; 
IF user.questions= NIL THEN 

BEGIN 
newquestionA.previous :=NIL; 
user.questions:= newquestion; 

END 
ELSE 

BEGIN 
newquestionA.previous := thisscreen; 
thisscreenA.next := newquestion; 

END; 
user.maxscreennr := user.maxscreennr + l; 
IF Getword = found THEN 

newquestionA.screenname := astring; 
IF newquestionA.screenname = thisscreenA.screenname THEN 

newquestionA.id := thisscreenA.id + 1 
ELSE newquestionA.id := l; 
thisscreen := newquestion; 
savequestion := thisscreen; 
word.screen.point.h: 12; 
word.screen.point.v: 30; 
startpoint := word.screen.point; 
answerstartpoint := startpoint; 
answercount := 65; 

END 
ELSE 

errorhandler(ll); 
END; 

{----------------------------------------------------------------------------} 

PROCEDURE Answer; { genereerd antwoord en zet positie op het scerm hiervan 
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VAR dummyfontsize: integer; 
dummyscopeoffset: point; 
answercountch: char; 

BEGIN 
IF answercount < 91 THEN 

BEGIN 
word.screen.showscope := true; 
dummyfontsize := word.screen.font.size; 
word.screen.font.size:= 30; 
dummyscopeoffset .- scopeoffset; 
scopeoffset.h := 3; 
scopeoffset.v := 3; 
startpoint := answerstartpoint; 
word.screen.point.h := startpoint.h; 
word.screen.point.v := startpoint.v + 2*word.screen.font.size; 
answerstartpoint := word.screen.point; 
answercountch := chr(answercount); 
chartostr(answercountch,astring); 
Evalword; 
startpoint := word.screen.point; 
answercount := answercount + 1; 
scopeoffset := dummyscopeoffset; 
word.screen.font.size ·= dummyfontsize; 
word.screen.showscope := false; 

END; 
END; 

Page 4 

{----------------------------------------------------------------------------) 

PROCEDURE Speech; { postcommando global, woorden worden alleen uitgesproken 

BEGIN 
drawwords := NOT drawwords; 
speakwords := TRUE; 
IF NOT drawwords THEN 

BEGIN 
thiswordA.screen.word := ''; 
setrect(thiswordA.screen.scope,0,0,0,0); 
thiswordA.screen.scopeoffset.v := 0; 
thiswordA.screen.scopeoffset.h := 0; 
word.screen.point := thiswordA.screen.point; 

END; 
END; {Speech) 

{----------------------------------------------------------------------------) 

PROCEDURE Text; { postcommando global, woorden alleen op scherm afgedrukt} 

BEGIN 
speakwords := not speakwords; 
drawwords := true; 
IF not speakwords THEN 

BEGIN 
thiswordA.speech.sound := ''; 
thiswordA.speech.variant := 0; 
thiswordA.speech.pause := O; 

END; 
END; { Text } 
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{-------------------------------------------------------------------------} 

PROCEDURE Beep; {postcommando local, zet beep in woordenlijst l 

VAR 
dummyl, dummy2 : boolean; 
dummyword: ptrworddata; 
dummyid: integer; 

BEGIN 
dummyl := drawwords; 
dummy2 := speakwords; 
astring := 'beep'; 
drawwords := FALSE; 
speakwords := TRUE; 
Evalword; 
dummyword := thisword; 
thisword := thiswordA.previous; 
dummyid := thiswordA.id; 
thiswordA.id := dummywordA.id; 
dummywordA.id := dummyid; 
IF thiswordA.previous = NIL THEN 

thisscreenA.words := dummyword 
ELSE thiswordA.previousA.next := dummyword; 
dummywordA.previous := thiswordA.previous; 
dummywordA.next := thisword; 
thiswordA.next := NIL; 
thiswordA.previous := dummyword; 
drawwords := dummyl; 
speakwords := dummy2; 

END; { Beep } 

{------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURE Evalword; { verwerkt woord} 

VAR 
newword: ptrworddata; 
width: integer; 
dummypoint: point; 
dummy: real; 

BEGIN 
{ create new record} 
newword := ptrworddata(newptr(sizeof(worddata))); 
IF memerror = noerr THEN 

BEGIN 
{ make chain} 
IF thisscreenA.maxwordnr <= 0 THEN 

BEGIN 
newwordA := word; 
newwordA.previous := NIL; 
thisscreenA.words := newword; 

END 
ELSE 

BEGIN 
newwordA := word; 
newwordA.previous := thisword; 
thiswordA.next := newword; 
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END; 
set wordID 

thisscreenA.maxwordnr := thisscreenA.maxwordnr + l; 
newwordA.id := thisscreenA.maxwordnr; 
{ set speech data} 
IF speakwords THEN 

BEGIN 
CASE thisscreenA.speakmode OF 

speaknormal: 
BEGIN 

newwordA.speech.sound := astring; 
newwordA.speech.variant := 0; 
newwordA.speech.pause .- word.speech.pause; 

END; 
speaksyllables: 

BEGIN 
newwordA.speech.sound := ''; 
newwordA.speech.variant := 0; 
newwordA.speech.pause := word.speech.pause; 

END; 
OTHERWISE; 

END; 
END; 
set screen data 

IF drawwords THEN 
BEGIN 

newwordA.screen.word := astring; 

{ set font again to calculate proper width} 
textfont(word.screen.font.num); 
textface(word.screen.font.style); 
textsize(word.screen.font.size); 
width := stringwidth(astring); 

{ automatic break off} 
dummypoint.h := word.screen.point.h +width+ (extraspace) * 

(charwidth(' ')); 
IF dummypoint.h > 500 THEN 

BEGIN 
word.screen.point.h := startpoint.h; 
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word.screen.point.v := startpoint.v + ROUND(l.S*newwordA.screen.f 
startpoint := word.screen.point; 
newwordA.screen.point := word.screen.point; 

END; 
IF startpoint.v > 340 THEN Errorhandler(20); 

{ set scope} 
newwordA.screen.scope.top := word.screen.point.v - word.screen.font. 

size - scopeoffset.v; 
newwordA.screen.scope.left := word.screen.point.h - scopeoffset.h; 
newwordA.screen.scope.bottom := word.screen.point.v + scopeoffset.v; 
newwordA.screen.scope.right := word.screen.point.h + 

width+ scopeoffset.h; 

newwordA.screen.scopeoffset.h := scopeoffset.h; 
newwordA.screen.scopeoffset.v scopeoffset.v; 

{ set current cursor postion after word 
word.screen.point.h := dummypoint.h; 
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END 
ELSE 

BEGIN 

ronald:newprocs 

newwordA.screen.word := ''; 
setrect(newwordA.screen.scope,0,0,0,0); 
newwordA.screen.scopeoffset.v := 0; 
newwordA.screen.scopeoffset.h := O; 

END; 

reset extraSpace} 
extraspace: defaultextraspace; { one space between words} 

{ set event data} 
newwordA.event := word.event; 

{ init nextpointer} 
newwordA.next := NIL; 

{ set current word pointer to new word pointer} 
thisword := newword; 

END 
ELSE 

BEGIN 
errorhandler(12); 

END; 
END; { EvalWord} 
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