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Voorwoord 

Ik heb mijn stage in de periode van 1-2-'88 tot en met 30-6-'88 volbracht op het Instituut 
voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven. Ik heb gewerkt in de groep Cognitie en 
Communicatie. Binnen deze groep heb ik software ontwikkeld voor het leesbord project, een 
project waarin een electronisch leeshulpmiddel wordt ontwikkeld. 
Ik wil iedereen bedanken die deze stage tot een leerzame en plezierige stage hebben gemaakt. 
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1 Inleiding 

In het leesbord project zijn al een behoorlijk aantal leesoefeningen gei'mplementeerd. Ze 
moeten in een programma gecombineerd worden. Zo'n programma moet aangevuld worden 
met regels om op ieder tijdstip de oefening te kiezen die een zo groot mogelijk rendement 
heeft en ook om die woorden te gebruiken die op dat moment het best geoefend kunnen 
worden. Er is hierbij vanuit gegaan dat zoveel mogelijk van de bestaande software gebruik 
gemaakt wordt. Bovendien moet het gemakkelijk zijn om de software aan te passen als dat 

nodig is. Verder komt er nog bij dat de resultaten van elk willekeurig experiment gemakkelijk 
in het programma in te passen moet zijn. 
In eerst instantie is daarom uitgegaan van een vrij eenvoudig eerste ontwerp, die op grond 
van het bovenstaande aangepast dan wel gewijzigd kan worden. 
De hoop is dat op deze manier uiteindelijk het doel van een werkend intelligent leersysteem te 
bereiken. Deze werkwijze impliceert dat de software snel aangepast moet kunnen worden. 
Daarom is de methode waarmee de software ontwikkeld wordt een zeer belangrijk punt. De 
methode die gekozen is, is die van object georienteerd programmeren. Deze methode schijnt 
een grotere flexibiliteit te hebben dan de gebruikelijke software-ontwikkelingsmethodieken. 
De belangrijkste eigenschappen van het object georienteerd programmeren zijn 
modulevorming en dataverberging (datahiding). Dit zijn juist die punten die de flexibiliteit 
mogelijk maken. 

Hier wordt verslag gedaan van de eerst poging om te komen tot een intelligent leersysteem. 
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2 De software-omgeving 

Van de software-omgeving wil ik de volgende aspecten bespreken: 

-MPW: 
-MacApp: 
- Sound: 
- Resourcefiles 

2.1 MPW 

Macintosh Programmers Workshop 
een software bibliotheek voor object georienteerd programmeren 
een software bibliotheek voor spraak 

MPW staat voor 'Macintosh Programmers Workshop'. Dit is een programma van waaruit 
een pascal compiler, een C compiler, een Assembler en een linker opgestart kunnen worden. 
MPW heeft een ingebouwde editor. 
De gebruikte pascal compiler heeft de mogelijkheid om delen (units) van programma's apart 
te compileren. Een unit kan fungeren als een bibliotheek van routines die door een andere 
unit of door een hoofdprogramma kan worden aangeroepen. 
Een unit bestaat uit een interface gedeelte en een implementatie gedeelte. De eerste bevat de 
declaraties van variabelen, datastukturen en routines, die door een ander programma 
aangroepen kunnen worden. Het implementatie gedeelte bevat de definities van de routines en 
datastrukturen. Alle objecten van het programma 'Monitor' zijn in aparte units geplaatst. Dit 
is gedaan om dan een goed overzicht te krijgen van de struktuur van het programma. 

2.2 MacApp 

MacApp is een software bibliotheek voor object georienteerd programmeren. Het bevat een 
verzameling van objecten in Object Pascal; een groep bouwstenen die je kunt gebruiken om 
op een eenvoudige manier een 'Macintosh' programma te maken. Door het gebruik van 
MacApp hoef je alleen de verschillen tussen je eigen programma en de bestaande 
programmadelen te coderen. 
MacApp programma's kunnen zowel in hogere programmeertalen als in Assembler 
geschreven worden. 
De belangrijkste objecten in MacApp zijn: TObject, TEvtHandler, TApplication, TDocument 
en TCommand. De namen van de objecten in MacApp beginnen allemaal met een 'T', de 
velden met een 'f. 

TObject 
TObject is het basis-object waarvan alle andere objecten afstammen. Het heeft geen velden en 
maar een paar methods. 
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TEvtHandler 
Dit object wordt gebruikt als superclass voor de meeste object-types in MacApp die kunnen 
reageren op input van de gebruiker of van het netwerk. TEvtHandler definieert methods om 
de 'events' af te handelen, zoals 'events' van het toetsenbord en de muis en menu 
commando's. 

T Aru,lication 
TApplication bestuurt de wisselwerkingen tussen het programma en de 'Finder'. Bovendien 
bestuurt het de 'eventqueue', initialiseert de menubalk en handelt alle 'apple menu' 
commando's af. TApplication creeert TDocument-objecten en inforrneert hen wanneer 
bepaalde handelingen uitgevoerd moeten worden. 

TDocument 
TDocument handelt alles af wat te maken heeft met files (documenten) in een programma, 
zoals het openen, sluiten en saven van files. 

TCommand 
Met behulp van TCommand wordt alles wat te maken heeft met interacties tussen gebruiker 
en data in een file bestuurd, zoals muishandelingen en feedback, muis commando's, menu 
commando's en input vanaf het toetsenbord 
Verder wordt het undo en redo commando gei"mplementeerd en de interacties met het 
toetesenbord en het 'ClipBoard' worden af gehandeld. 

2.3 Sound 

Sound is een unit die door het IPO zelf gemaakt is. Ze bevat een aantal routines die gebruik 
maken van een aangepaste sounddriver (Copal sounddriver), om digitaal opgeslagen spraak 
ten gehore te brengen. De Macintosh bevat een spraakfolder waarin spraak in files 
opgeslagen is. Door de naam van een file aan te roepen wordt die naam uitgesproken. 
(bijvoorbeeld: MakeSound('boom');).Voor een bespreking van de geluidsgeneratie op de 
Macintosh verwijs ik naar van Dongen, van der Pol, Ellermann, 1986. 

2.4 Resourcefiles 

Een resourcefile is een file die standaard aan een programma vast zit. Hierin definieren we 
onder andere de data, resultaten en spraakfolders van harddisk en diskette, de fonts 
'Amsterdam', 'Fipo' en 'Plaatjes' en de scherrnopbouw. 
Het voordeel van het gebruik van een resourcefile is dat je data kunt veranderen zonder dat 
het programma opnieuw gecompileerd en gelinkt moet worden. (bijvoorbeeld verandering 
van de afmetingen van het scherrn). 
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3 Object georienteerd programmeren 

3.1 Wat is object georienteerd programmeren 

Object georienteerd programmeren is een software-ontwikkelingsmethode waarbij een 
programma wordt gestruktureerd als een verzameling van 'objecten' die met elkaar 
communiceren door het verzenden en ontvangen van booclschappen. 

Bij object georienteerd programmeren staan vier uitdrukkingen centraal: object, class, method 
en inheritance. Omdat ze onderling van elkaar afhankelijk zijn, is het niet mogelijk een begrip 
uit te leggen zonder iets over een antler te zeggen. Desondanks doe ik een poging. 

3.1.1 Objecten 

Onder een 'object' verstaan we een eenheid die zelf data en 'methods' bezit. ('methods' zijn 
vergelijkbaar met procedures en functies in Pascal.) Deze 'methods' kunnen alleen binnen het 
'object' opereren op de data van alleen dat 'object'. Om een 'method' van een 'object' aan te 
roepen geef je een boodschap. Het 'object' zal deze boodschap vertalen en een van zijn 
'methods' uitvoeren. 
Dit concept vereenvoudigd het programma aanzienlijk. Bekijk bijvoorbeeld een eenvoudig 
'object' dat een rechthoek representeerd. Het kan als volgt gedefinieerd zijn: 

Object: MijnRechthoek 
Data: RechtsBoven: Point 

LinksOnder: Point 
Messages: zwaartepunt 

De boodschap 'zwaartepunt' zegt het 'object' het zwaartepunt van de rechthoek te berekenen 
en te retoumeren. Om het zwaartepunt vast te stellen hoef je alleen maar de boodschap 
'zwaartepunt' naar het 'object' te sturen. Het 'object' zorgt voor de rest. 

Boodschappen zeggen de 'objecten' water gedaan moet worden, niet hoe. Dat wordt binnen 
het 'object' beschreven. Het is daarom niet nodig te weten hoe een 'method' werkt. Je moet 
alleen weten welke boodschap nodig is om de gewenste 'method' aan te roepen. 

3.1.2 Classes 

Groepen 'objecten' die op dezelfde manier reageren op dezelfde boodschappen kunnen in een 
keer beschreven worden. Zo'n beschrijving wordt een 'class' (klasse) genoemd. Je kunt een 
'class' het beste vergelijken met een zelf gedefinieerd data type, dat voor vele verschillende 
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variabelen gebruikt kan worden. Een 'class' is gespecificeerd door de namen en types van de 
velden van een 'object' en de lijst van 'methods' die op die velden werken. De 'objecten' 
worden gedefinieerd als een type van hun 'class' (zie voorbeeld § 3.4). 
Het basisidee is dat de 'class' de struktuur van zijn 'subclasses' bevat (zie voorbeeld § 3.4, 
Alle 'objecten' hebben dezelfde struktuur als het 'object' Vierkant.) en dat de 'subclasses' 
zelf de variabele data bevatten (zie voorbeeld § 3.4, Object Vierkant bevat het veld Lengte.). 
Dit heeft tot gevolg dat de data in het ene 'object' kan verschillen met de data in een ander 
'object' uit dezelfde 'class'. 

3.1.3 Methods 

In een 'class' wordt beschreven hoe er op data geopereerd moet worden. Dit gebeurt in de 
'methods' (zie voorbeeld § 3.4). Zij bepalen het innerlijke gedrag van een 'object'. Voor het 
uitvoeren van een 'method' wordt er een boodschap verstuurd. Het 'object' dat die 
boodschap ontvangt zal kijken in zijn lijst met 'methods' of de 'method' die naar de gegeven 
boodschap luistert voorkomt. Is de 'method' aanwezig dan wordt die uitgevoerd. Het 
resultaat wordt als reactie teruggestuurd naar het 'object' dat de boodschap gezonden heeft. 
Als de passende 'method' niet gevonden wordt, wordt de boodschap naar de 'superclass' 
van het 'object' gestuurd. enz. Als aan de top van de hierarchie de juiste 'method' niet 
gevonden is, stuurt het 'top-object' de boodschap "message unknown: message" aan 
zichzelf. 
Alle 'methods' van een 'object' hebben een parameter 'Self. 'Self is een variabele die naar 
het 'object' verwijst dat die 'method' uitvoert. Als je vanuit een 'method' een andere 
'method' uit hetzelfde 'object' aanroept moet 'Self gebruikt worden. 

3.1.4 Inheritance 

Een 'class' kan gedefinieerd worden in termen van andere 'classes'. Dit wordt 'inheritance' 
of overerving genoemd. Een 'class' erft de data en 'methods' van zijn 'superclass' (zie 
voorbeeld § 3.4). 
Als een 'subclass' data en 'methods' erft van meer dan een 'superclass' dan heet dat 
"multiple inheritance". Omdat dit in Object Pascal niet voorkomt wordt hier niet verder op 
ingegaan. 
"Simple inheritance" vindt plaats wanneer een 'class' is beschreven als type van een 
'superclass'. Op deze manier ontstaan een hierarchie van 'classes', een boom van 'classes' 
(zie voorbeeld § 3.4). 
Een 'subclass' kan aan de data en 'methods', die het van zijn 'superclass' erft nieuwe data en 
'methods' toevoegen (zie voorbeeld § 3.4, 'object' Vierkant). Ook kunnen bestaande 
'methods' 'overridden' worden (zie voorbeeld § 3.4). Wanneer in een 'subclass' een 
'method' 'overriden' wordt, kan het zijn eigen gespecialiseerde versie van die 'method' 
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definieren. Als het 'object' dan een boodschap krijgt die 'method' uit te voeren wordt de 
'overridden' versie uitgevoerd in plaats van de 'method' die het 'object' van zijn 'superclass' 
geerfd heeft. Dit betekent dat door dezelfde boodschap uit te zenden er verschillende 
'methods' aangeroepen kunnen worden. De 'class' van het 'object' waar de boodschap naar 
gestuurd is, bepaalt welke 'method' uitgevoerd wordt. 

3.2 Object Pascal 

Object Pascal is de object georienteerde taal die op de Apple Macintosh gemstalleerd is. Het is 
een hybride taal. Oat wil zeggen dat alle object georienteerde eigenschappen aan die van de 
procedurele taal zijn toegevoegd. In dit geval is het type 'object' aan Pascal toegevoegd. 

Een objectdeclaratie kan er als volgt uitzien: 

TYPE 
Vorm = OBJECT(TObject) 

Omhullend: Rectangle; 
Kleur: Integer; 
Procedure Teken; 
Procedure Verplaats(dx, dy: Integer); 
Function Oppervlakte: Integer; 

END; 

De definitie verschilt op twee punten met een record-definitie. Ten eerste, in aanvulling op de 
velden van een record is er een lijst van procedures en/of functies (de 'methods') die het 
'object' kan uitvoeren. Het tweede verschil ten opzichte van een record-definitie is de 
verwijzing naar het 'voorouder-object', de 'superclass' (In dit geval TObject). Het nieuwe 
'object', de 'subclass', erft alle velden en 'methods' van zijn 'superclass'. 
Nieuwe 'objecten' worden gecreeerd door aanroep van de procedure 'New'. Er wordt een 
geheugenblok voor de data van het objecttype toegewezen. Na deze aanroep moeten de 
velden nog geinitialiseerd worden. 

3. 3 Voor- en nadelen van een object georienteerde taal 

Voordelen 

- Er hoeft weinig nieuwe programmatuur gemaakt te worden als de gestelde eisen verande-
ren. Op basis van gedefinieerde 'classes', kunnen 'subclasses' gedefinieerd worden 
met gedeeltelijk dezelfde eigenschappen als de oorspronkelijke 'class'. Hierdoor kunnen 
gemakkelijk nieuwe 'methods' toegevoegd of gewijzigd worden. 
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- De 'objecten' hebben eigen datatypen met eigen lokale variabelen en 'methods'. Een 
antler 'object' kan de data of 'methods' niet zien of bereiken, alleen via het 'object' 
zelf. Door de afscherming van de data en de 'methods' wordt het onderhoud een 
stuk gemakkelijker. Er wordt maar op een plek gebruik gemaakt van de specifieke 
data en niet zoal bij de traditionele manier van programmeren, op verschillende plaatsen 
in het programma. 

- Object georienteerd programmeren is gebaseerd op het abstract ontwerpen. Het enige wat 
de programmeurs nodig hebben is de declaratie van 'objecten'. De implementatie is niet 
van belang. 

- Het is gemakkelijk om eenmaal ontwikkelde 'classes' in een bibliotheek te stoppen om 
ze later weer te gebruiken. 

- Het vermogen om een programma in een object georienteerd taal om te zetten naar 
een ander systeem die die taal ook kent is er groot. De machine afhankelijke 
'methods' moeten herschreven worden, maar de boodschappen en het hoofd
programma kunnen hetzelf de blijven. 

Nadelen 

- Er is momenteel nog niet veel ervaring met het object georienteerd programmeren. 

- Er is niet veel literatuur over object georienteerd ontwikkelen. 

- Er zijn nog geen methodes of technieken die het object georienteerd ontwerpen 
ondersteunen. Momenteel moet je van diverse methodes datgene gebruiken wat enigszins 
aansluit op je behoeftes. 
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3. 4 Een voorbeeld in Object Pascal 

DECLARATIE: 

Vierhoek = OBJECT ([Object) 
Hoekpunten: ARRAY [1 . .4] OF Point; 
PROCEDURE Vierhoek.AsText; 
PROCEDURE Vierhoek.Invoerpunten; 
PROCEDURE Vierhoek.Draw; 

END; 

Parallelogram = OBJECT (Vierhoek) 
PROCEDURE Parallelogram.AsText; OVERRIDE; 
PROCEDURE Parallelogram.Invoerpunten; OVERRIDE; 

END; 

Ruit = OBJECT (Parallelogram) 
PROCEDURE Ruit.AsText; OVERRIDE; 

END; 

Rechthoek = OBJECT (Parallelogram) 
PROCEDURE Rechthoek.AsText; OVERRIDE; 
PROCEDURE Rechthoek.Invoerpunten; OVERRIDE; 
PROCEDURE Rechthoek.Draw; OVERRIDE; 

END; 

Vierkant = OBJECT (Rechthoek); 
Lengte: Integer; 
PROCEDURE Vierkant.AsText; OVERRIDE; 
PROCEDURE Vierkant.Invoerpunten; OVERRIDE; 
PROCEDURE Vierkant.Kleur; 

END· , 

IMPLEMENT A TIE: 

PROCEDURE Vierhoek. AsText; 
BEGIN 

Writeln('Vierhoek'); 
END; 

PROCEDURE Vierhoek.Invoerpunten; 
VAR 

Punt: Point; 
i: Integer; 

BEGIN 
FORi:=1 TO4DO 
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BEGIN 
Readln(Punt.h, Punt.v); 
Hoekpunten[i] :=Punt; 

END; 
END; 

PROCEDURE Vierhoek.Draw; 
BEGIN 

MoveTo(Hoekpunten[l]); 
LineTo(Hoekpunten[2] ); 
LineTo(Hoekpunen[3 ]); 
LineTo(Hoekpunten[4]); 
LineTo(Hoekpunten[l]); 

END; 

PROCEDURE Paralellogram.AsText; OVERRIDE 
BEGIN 

Writeln('Parallelogram'); 
END 

PROCEDURE Parallelogram.Invoerpunten; OVERRIDE; 
VAR 

Punt: Point; 
i: Integer, 

BEGIN 
FOR i:=1 TO 3 DO 
BEGIN 

Readln(Punt.h, Punt.v); 
Hoekpunten[i] :=Punt; 

END; 
Hoekpunten[4]:=Hoekpunten[l] - Hoekpunten[2] + Hoekpunten[3]; 

END; 

PROCEDURE Ruit.AsText; OVERRIDE; 
BEGIN 

Writeln('Ruit'); 
END; 

PROCEDURE Rechthoek.AsText; OVERRIDE; 
BEGIN 

Writeln('Rechthoek'); 
END; 

PROCEDURE Rechthoek.Invoerpunten; OVERRIDE; 
BEGIN 
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Readln(Hoekpunten[l].h,Hoekpunten[l].v); 
Readln(Hoekpunten[3].h,Hoekpunten[3].v); 
Hoekpunten[2] .h:=Hoekpunten[ 1] .h; 
Hoekpunten[2].v:=Hoekpunten[3].v; 
Hoekpunten[ 4 ].h:=Hoekpunten[3] .h; 
Hoekpunten[4].v:=Hoekpunten[l].v; 

END; 

PROCEDURE Rechthoek.Draw; OVERRIDE; 
VAR 

r: Rect; 
BEGIN 

SetRect(r, Hoekpunten[l], Hoekpunten[3]); 
FrameRect(r); 

END; 

PROCEDURE VierkantAsText; OVERRIDE; 
BEGIN 

Writeln('Vierkant'); 
END; 

PROCEDURE Vierkant.Invoerpunten; OVERRIDE; 
BEGIN 

Readln(Hoekpunten[ 1 ]); 
Readln(Lengte ); 
Hoekpunten[2].h:= Hoekpunten[ 1] .h+Lentgte; 
Hoekpunten[2].v:= Hoekpunten[l].v; 
Hoekpunten[3].h:= Hoekpunten[l].h+Lentgte; 
Hoekpunten[3].v:= Hoekpunten[l].v+Lentgte; 
Hoekpunten[ 4] .h:= Hoekpunten[ 1] .h; 
Hoekpunten[4].v:= Hoekpunten[l].v+Lentgte; 

END; 

PROCEDURE Vierkant.Kleur; 
VAR 

Kleur: Pattern; 
r: Rect; 

BEGIN 
readln(Kleur); 
SetRect(r, Hoekpunten[l], Hoekpunten[3]); 
PaintRect(r, Kleur); 

END; 

Een stukje van het programma kan er clan als volgt uitzien: 

VAR 
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a Vierkant: Vierlcant; 
aRuit: Ruit; 

BEGIN 
New(aRuit); 
aRuit.AsText; 
aRuit.Invoerpunten; 
aRuit.Draw; 
New(a Vierkant) 
a Vierkant.Invoerpunten; 
a Vierkant.Kleur; 

END; 

Op het scherm staat het woord 'Ruit'.Bovendien is er een ruit getekend. Er is ook een 

vierkant te zien die is ingekleurd met een gegeven kleur. 

aRuit.AsText is de 'method' in het object Ruit is 'overridden'. 
aRuit.Invoerpunten is de 'method' afkomstig uit bet object Parallelogram. 

aRuit.Draw is de 'method' van bet object Vierhoek. 

aVierkant.Invoerpunten is de 'method' die in bet object Vierkant is 'overridden'. 

a Vierkant.Kleur is een nieuwe 'method' van bet object Vierkant. 
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Hoekpunten Vierhoek 

Parallelogram 

Ruit Rechthoek -----t::••:1••1lil~~rll•I•••••••••••: .__ ____ __, 

Lengte 

I __ Oass 

( __ ) Veld 

C) zelfgedefinieerde Method 

4 \\\\\ :::ID 'overridden' Method 

Vierkant 

figuur 1 Schematische voorstelling van de gedefinieerde objecten 
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4 Monitor 

Monitor is een programma dat in Object Pascal is geschreven. Het bevat op dit moment een 
vijftal willekeurig gekozen leesoefeningen. In het programma is door het object 'TMonitor' 
het menu 'Monitor', met commando 'DoTraining' aan de standaard menubalk toegevoegd. 
Bij selectie van dit commando wordt er een oefening getraind. Afhankelijk van wat er in de 
invoerfile 'Agendalnfo' staat wordt die oefening geselecteerd. 'Agendalnfo' geeft aan 
hoeveel woorden er getraind moeten worden, van welk niveau deze woorden moeten zijn, 
volgens welk kriterium ze binnen dat niveau geselecteerd moeten worden en welke soort 
afleiders er nodig zijn. Dit wordt allemaal door het object 'T Agenda' verzorgd. Het is de 
bedoeling dat er later een object 'TTeacher' bij komt, die de taak van 'TAgenda' kan 
aanvullen, of indien dit gewenst is, gaat ovememen. In 'TTeacher' zou iemand (bijvoorbeeld 
een leraar) kunnen beslissen wat een leerling moet gaan doen. 

4 .1 De Struktuur van Monitor 

Het programma 'Monitor' bestaat op dit moment uit tien objecten die onderling met elkaar 
verbonden zijn. De wijze waarop ze onderling verbonden zijn kan op twee manieren bekeken 
worden: 

- met betrekking tot de implementatie van de objecten 
- met betrekking tot de informatiestroom tussen de objecten 

Het onderwerp implementatie wordt in het eerste deel besproken, terwijl het tweede deel 
ingaat op de inf ormatiestroom tussen de objecten. 

4.1.1 Implementatie 

Figuur 2 geeft de superclass - subclass (ouder - kind) relatie aan. 
Omdat de subclasses niets aan de relatie tot hun superclass toe te voegen hebben, worden in 
dit deel alleen de superclasses besproken. 

'TObject' is de superclass van 'TApplication', 'TAgenda', 'TTraining', 'TExercise' en 
'TVocabulary'. 'TObject' is het basisobject waarvan alle andere objecten afstammen. Het 
object is er in eerste instantie voor achtergrondinformatie. De belangrijkste procedure die 
'TObject' bevat is 'Free'. Door het gebruik van 'Free' wordt de geheugenruimte die voor het 
object gereserveerd was vrijgegeven. Alle data die opgeslagen was in velden van dit object 
gaat verloren. Deze procedure wordt door ieder object overridden. 
'TApplication' bevat alle procedures en functies die in een standaard 'Macintosh' programma 
gebruikt worden. Hierbij wordt vooral gedacht aan de opening van een document, de 
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initialisatie van een scherm met menubalk en de afbandeling van muishandelingen en 
menucomando's. 'TApplication' is de superclass van 'TMonitor'. 

'TExercise' is de superclass van 'TExercisel' tot en met 'TExercise5'. Dit object is er in feite 
alleen voor de implementatie. Het bevat een groot aantal procedures en functies die door z'n 
subclasses gebruikt worden. Het grote voordeel hiervan is dat de meeste procedures en 
functies slechts een keer gedeclareerd en germplementeerd moeten worden. Een enkele 
procedure wordt in een subclass 'overridden', omdat die procedure in de superclass niet 
exact doet wat de subclass wil dat er gedaan wordt. 

TObject 

r r 'I 

I 
T Application TAgenda TTraining TExercise I TV ocabulary I 

.J'" 
r r 'I 'I 

TMonitor TExercisel TExercise3 TExercise5 

TExercise2 TExercise4 

D door Apple ontworpen en geiinplementeerd 

D zelf ontworpen en geiinplementeerd 

figuur 2 Onderlinge relatie tussen de objecten met betrekking tot de implementatie. 
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4.1.2 Informatiestroom: 

In figuur 3 is de informatiestroom tussen de objecten scbematiscb aangegeven. 
De verschillende informatiestromen zijn genummerd en worden in die volgorde in dit gedeelte 
besproken. 

1 Het object 'TMonitor' heeft een veld 'ffraining' van bet type 'Tfraining'. Hierdoor is 
het mogelijk vanuit een procedure van 'TMonitor' procedures, functies en velden 
van 'Tfraining' aan te roepen. Dit gebeurt dan ook door tijdens bet uitvoeren van bet 
programma, bet menucomando 'DOTRAINING' te kiezen. Via bet veld 'ffraining' 
worden dan vervolgens '!Training', 'DoTraining' en 'Free' uit bet object 'Tfraining' 
aangeroepen (zie figuur 4a). 

2 'TTraining' beeft bij zijn declaratie het veld 'fAgenda' van bet type 'T Agenda' 
gekregen. Dit boud in dat binnen bet Object 'Tfraining' alle velden, procedures en 
functies van'T Agenda' gebruikt kunnen worden.'TTraining' vraagt aan 'T Agenda' 
informatie omtrent de oefeningen die gedaan kunnen worden (zie figuur 4b). 

3 Dit is de tegengestelde stroom van stroom 2. 'TTraining' verscbaft 'T Agenda' de 
informatie om zicb te 'updaten' (zie figuur 3c). 

4 'Tfraining' beeft ook velden van bet type 'TExercise'. Via een van die velden wordt in 
'DoTraining' de procedure 'DoExercise' van een object van bet type 'TExercise' 
aangeroepen. Het betreffende object ontvangt van 'TTraining' de juiste informatie om 
de oefening uit te voeren (zie figuur 4b ). 

5 Na afloop van een oefening die door de aanroep van 'DoExercise' uitgevoerd is, 
worden de resultaten van die oefening aan 'TTraining' gegeven. 'TTraining scbrijft 
deze resultaten naar een uitvoerfile. 

6 'TExercise' beeft een veld van bet type 'TVocabulary' Met bebulp van dit veld roept 
'TExercise' bijvoorbeeld 'Getltems' aan. 'TVocabulary' retourneert dan bet woord 
dat getraind moet worden (zie figuur 4d). Met bebulp van de procedure 
'GiveDerivations' kan 'TExercise' afleiders krijgen uit 'TVocabulary'. Procedure 
'GivePictNr' geeft bet nummer van bet plaatje dat bij bet te trainen woord boort. 

7 'TExercise geeft aan 'TVocabulary' door aanroep van de procedure 'Updateltem' de 
informatie hoe dat het woord gedaan is (good/wrong/nothing), zodat 'TVocabulary' 
deze gegevens kan verwerken (zie figuur 4d). 
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TMonitor 

TTraining 

J ' 

, ~~ , ---------~ 
3,, 2 s,,14 

TAgenda 

□ Object van het type T Application 

D Object van het type TObject 

□ Object van het type TExercise 

-----.►► Informatierichting tussen twee objecten 

* 
TExercise 

J' 

7 6 
' I 

TV ocabulary 

figuur 3 Onderlinge relatie tussen de objecten met betrekking tot de informatiestromen 
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i i 

I I 

ij ~ 

I. .. J 

Prograrnmatuur in TMonitor 

Prograrnmatuur in TAgenda 

Prograrnmatuur in TTraining 

Prograrnmatuur in TExercise 

Programmatuur in TV ocabulary 

!Training 

Menucomando: 
'DOTRAINING' 

DoTraining Free 

figuur 4a Schematische voorstelling van het menucomando 'DOTRAINING' 
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!Training 

!Agenda WhatToDo Selectie Lees 'Student' en copieer 

aScheme. 0 

xerciseName 

Exercise I 

IExercisel 

aScheme. 0 

xerciseName 

= 
Exercise2 

IExercise2 

aScheme. 0 aScheme. 0 

xerciseName xerciseName 

= = 
Exercise3 Exercise4 

IExercise3 1Exercise4 

figuur 4b Schematische voorstelling van procedure '!Training' 

I DoTraining I 

I I 
I Selectie I UpdateAgenda I Vul 'Student' aan I WriteAgenda 

I I I I 
aScheme. 0 aScheme. 0 aScheme. 0 aScheme. 0 

ExerciseName ExerciseName ExerciseName ExerciseName 

= = - -- -
Exercise! Exercise2 Exercise3 Exercise4 

I I I I 

fExercisel. fExercise2. fExercise3. fExercise4. 
Do Exercise Do Exercise DoExercise Do Exercise 

figuur 4c Schematische voorstelling van procedure 'DoTraining' 
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aScheme. 0 

xerciseName 

Exercises 

IExerciseS 

I 
WriteResults I 

I 
aScheme. 0 

ExerciseName 

= 
Exercises 

I 

fExerciseS. 
DoExercise 



Do Exercise 

I I I 
i:=0 iteratie ClearScreen Update Vocabulary 

I InitCursor 
ShowCursor 

i<NumberOfltems * 

stap 

I 

i:=i+l Getltems Init Controlltem Updateltem 
ClearScreen 
HideCursor WijsDoelwoordAan 

figuur 4d Schematische voorstelling van procedure 'DoExercise' 

Free I 

I I 
fAgenda.Free I Selectie I I Inherited free I 
I I I I 

aScheme. 0 aScheme. 0 aScheme. 0 aScheme. 0 aScheme. 0 

ExerciseName ExerciseName ExerciseName ExerciseName ExerciseName 
= = = = = 

Exercise! Exercise2 Exercise3 Exercise4 Exercises 
I I I I I 

Exercise 1. Exercise2. Exercise3. Exercise4. Exercises. 
Free Free Free Free Free 

figuur 4e Schematische voorstelling van procedure 'Tiraining.Free' 
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4.2 Object TMonitor 

Het object 'TMonitor' verzorgt de opbouw van het schenn en de menubalk. Verder worden 
alle menu commando's door dit object af gehandeld. 'TMonitor' controleert het gehele 

programma. 

4.3 Object TAgenda 

Het object 'T Agenda' verschaft de infonnatie wanneer een bepaalde oefening gedaan moet 
worden. Hiervoor leest procedure '!Agenda' een file 'Agendalnfo' in met gegevens over alle 

oefeningen die in het programma 'Monitor' uitgevoerd kunnen worden. Deze gegevens 

worden opgeslagen in een array van records. V oor iedere oefening is er een record. Dit 

record bevat de volgende velden: 

- ExerciseName: 

- NumberOfltems: 
- KindOfDictionary: 

- KindOIDerivations: 

- SelectionCriterion: 

- LastDone: 

Naam van de oefening 

Aantal items dat geoefend wordt 

Niveau van de items die geoefend worden 
Soon afleiders dat nodig is 

Kriterium, volgens welke de items geselecteerd worden 

Datum en tijd waarop de oefening voor het laatst gedaan is 

Aan de hand van deze gegevens selecteert procedure WhatToDo' een oefening. Het record 
met de gegevens omtrent de geselecteerde oefening wordt aan '!Training' gegeven (zie figuur 
4b). 'DoTraining' zorgt er voor dat deze oefening uitgevoerd wordt. Na de oefening geeft 

'DoTraining' aan 'TAgenda' een seintje om het veld 'LastDone' behorende bij die oefening te 

veranderen. Hiema worden alle records weggeschreven naar een file die dezelfde naam krijgt 

als de invoerfile, zodat voor een volgende keer de nieuwste gegevens gebruikt kunnen 

worden. 

4.4 Object TTraining 

Het object 'TTraining' heeft een coordinerende functie in het programma 'Monitor'. Bij de 

initialisatie roept '!Training' '!Agenda' aan (zie figuur 4b). Vervolgens vraagt Tiraining' aan 

'T Agenda' met behulp van procedure WhatToDo' welke oefening getraind moet worden. 

'T Agenda' retoumeert een record zoals hierboven beschreven is. Daama zorgt '!Training' 
ervoor dat het object waarin de juiste oefening geiinplementeerd is gemitialiseerd wordt. Ook 

leest deze procedure een file 'Studentlnvoer' in. Deze file bevat gegevens over de leerling die 

de oefening gaat doen. '!Training' copieert deze file om hem later aan te vullen. 

In procedure 'Dotraining' wordt 'DoExercise' aangeroepen (zie figuur 4c). Als de oefening 

uitgevoerd is roept 'DoTraining' de procedures 'UpdateAgenda' en 'WriteAgenda' aan. In 
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deze procedures worden nieuwe gegevens verwerkt en weggeschreven. De in '!Training' 
gecopieerde file wordt aangevuld met de naam en de effectiviteit van de oefening. De file 

'Studentlnvoer' wordt weggegooid en de gecopieerde file krijgt deze naam. 
De gegevens van de leerling, de datum en tijd, de naam en effectiviteit van de oefening en de 
resultaten worden naar harddisk en diskette geschreven. 
Met behulp van procedure 'TTraining.Free' worden alle objecten die in Tiraining' gebruikt 
worden verwijderd. 

4.5 Object TVocabulary 

Het object 'TV ocabulary' is er voor all es wat te maken heeft met de woorden die geoefend 
moeten worden. Bij de initialisatie leest 'N ocabulary' een file in die uit records bestaat. Er is 
een record per woord met de volgende velden: 

-Theltem: 
- letter 1: 

- letter2: 
- letter3: 
- woord: 
- PictNr: 
- TimesTrained: 
- TimesGood: 
- TimesWrong: 
- Speech: 

Doelwoord 
Afleiders van het type 2. De afleiders staan op een regel, onderling 
gescheiden door spaties en of komma's 
Afleiders van het type 3 
Afleiders van het type 4 

Afleiders van het type 1 
Nummer van het plaatje behorende bij het doelwoord 
Aantal keren dat het woord geoefend is 
Aantal keren dat het woord goed gedaan is 
Aantal keren dat het woord fout gedaan is 
Uitspraak van het woord 

Deze records worden in een lijst 'fltemList' van pointers geplaatst. Er wordt een effectieve 
lijst 'fEffectiveList' opgesteld. Deze lijst bevat de locatie van de woorden in 'fltemList' die 
volgens het selectiekriterium 'SelectionCriterion' in aanmerking komen om getraind te 
worden. 'fEffectiveList' bevat evenveel elementen als er items geoefend moeten worden. Met 
behulp van procedure 'Getltems' kan het doelwoord dat geoefend moet worden worden 
bereikt. Er wordt een pointer 'fWoord' gecreeerd die naar het record wijst dat 'fEffectiveList' 
aangeeft (zie Appendix A). Zo zijn alle velden van het record via 'fWoord' bereikbaar. Met 
procedure 'GiveDerivations' kunnen de afleiders van het juiste soon verkregen worden. 
Procedure 'GivePictNr' geeft het nummer van bet plaatje. 
Als de oefening met een doelwoord gedaan is wordt bet resultaat met bebulp van procedure 
'Updateltem' verwerkt. (In 'fltemList' kunnen in het record van het doelwoord de velden 

'TimesTrained', 'TimesGood' en 'TimesWrong' veranderen.) 
Als de oefening helemaal ten einde is wordt 'fltemList' naar een file geschreven. Deze file 

wordt bij een volgende oefening weer als invoerfile gebruikt. 
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4.6 Object TExercise 

Het object 'TExercise' is een groot object. Het is de voorouder van 'TExercisel' tot en met 
'TExercise5'. 'TExercise' bevat dan ook vrijwel alle procedures en functies die door al deze 

objecten gebruikt worden. Er zijn procedures die niet gebruikt kunnen worden op de manier 

waarop die in 'TExercise' beschreven staan. Deze procedures worden dan in dat object 
'overridden'. 'TExercise' zorgt voor de communicatie met 'TVocabulary' (zie figuur 3). 

4. 7 Beschrijving van de oefeningen 

In de beschrijving van de objecten 'TExercisel' tot en met 'TExercise5' worden de 

oefeningen beschreven die in deze objecten geYmplementeerd worden. V oor een volledige 

beschrijving zie ook 'Ellerman, Buys, v. Dongen, 1986'. 

4. 7 .1 Object TExercisel 

Het object 'TExercisel' bevat de implementatie van een van de oefeningen die het 

programma 'Monitor' bevat: oefeningl. De oefening vraagt een aantal woorden van 

'TV ocabulary' die bij de initialisatie in 'IVovabulary' geselecteerd zijn vol gens een gegeven 
selectiekriterium. De oefening presenteert midden op het scherm een zogeheten doelwoord. 

Het doelwoord met een drietal afleiders van het type 1 verschijnt in een willekeurige volgorde 

rechts onder elkaar op het scherm. Deze afleiders worden aan 'TV ocabulary' gevraagd door 
middel van de procedure 'GiveDerivations'. Hierna wordt door middel van spraak 

aangegeven dat de leerling het doelwoord in het rijtje kan aanwijzen. Er verschijnt een 

rechthoek om het aangewezen woord en er volgt een spraakfeedback: 'Goed zo hier staat .. .' 
of 'Nee dit is niet goed'. 

Is er fout geantwoord, dan verdwijnt de rechthoek. Er verschijnt daarna een rechthoek om 

het juiste antwoord. Er vol gt: 'Dit is wel goed, hier staat .. .'. 

Is er buiten een detectierechthoek geklikt dan wordt er een foutmelding gegeven. Er is hierna 

nog steeds de mogelijkheid om te antwoorden. 

Als er na 10 seconden nog niet geantwoord is verdwijnen na de hierop volgende muisklik de 

woorden van het scherm. Als resultaat wordt er 'niks' genoteerd en als responstijd wordt 10 
genoteerd. 

Nadat er geantwoord is of als er te Iang gewacht is wordt het resultaat via procedure 
'Updateitem' aan 'TVocabulary' doorgegeven. 'TVocabulary' verwerkt dit resultaat. Hierna 

verschijnt het volgende doelwoord op het schem. 

Het doelwoord, het resultaat en de responstijd worden in een array van records opgeslagen. 
'DoTraining' schrijft dit array na afloop van de oefening naar een resultatenfile. 
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4. 7 .2 Object TExercise2 

De oefening die in dit object geYmplementeerd is, is vrijwel gelijk aan oefeningl. In deze 
oefening verschijnt er in het midden van het scherm niet het doelwoord, maar het plaatje dat 
bij het doelwoord hoort, volgens de methode 'Veilig Leren Lezen'. 
De procedures die dit object gebruikt zijn dan ook vrijwel allemaal identiek aan die uit 
'TExercisel '. Alleen procedure 'lnit', die het doelwoord en de afleiders initialiseert en het 
doelwoord en de mogelijke antwoorden ( mogelijke antwoorden = doelwoord en afleiders, 
willekeurig door elkaar) op bet scherm zet, is in 'TExercise2' 'overridden'. De procedure 
'Init' van 'TExercise2' vraagt aan 'Vocabulary' bet nummer van bet plaatje behorende bij bet 
doelwoord. Dit gebeurt via de procedure 'GivePictNr'. 'Init' vraagt met procedure 
'GiveDerivations' afleiders aan 'TVocabulary'. Het plaatje wordt in het midden en bet 
doelwoord met de afleiders in een willekeurige volgorde rechts op het scherm gezet. 

4. 7 .3 Object TExercise3 

Ook de oefening die in dit object geYmplementeerd is, is vrijwel gelijk aan oefeningl. Het 
doelwoord dat in oefeningl in het midden op het scherm gepresenteerd wordt is in deze 
oefening niet aanwezig. Rechts op bet scberm verscbijnt er alleen het rijtje waarin het 
doelwoord en de afleiders willekeurig door elkaar staan. 
Met uitzondering van procedure 'Init' gebruikt dit object dezelfde procedures als 
'TExercisel '. Deze procedure wordt ook in 'TExercise3' 'overridden'. De procedure 'Init' 
van 'TExercise3' initialiseert het doelwoord met de afleiders en zet alleen de mogelijke 
antwoorden op het scherm. 

4. 7 .4 Object TExercise4 

Het object 'TExercise4' implementeert oefening4. Oefening4 vraagt een aantal woorden van 
'TVocabulary' die bij de initialisatie in 'IVovabulary' geselecteerd zijn volgens een gegeven 
selectiekriterium. In deze oefening moet een woord gevormd worden. Links op het scberm 
wordt een woord zonder laatste letter gepresenteerd. Rechts verschijnt er de doelletter met 
een drietal afleiders van het type 4 in een willekeurige volgorde. Door middel van spraak 
wordt de leerling gevraagd het doelwoord af te maken door een van de letters aan te wijzen. 
De aangewezen letter verschuift over het scherm, zodanig dat de letter achter het afgebroken 
woord komt te staan. Er volgt een spraakfeedback: 'Prima, hier staat .. .' of 'nee, dit is niet 
goed'. Atbankelijk van de correctheid van het antwoord. 
Als het antwoord fout was schuift de aangewezen letter terug naar zijn oorspronkelijke 
plaats. De doelletter wordt nu achter bet af gebroken woord geschoven en er volgt: 'Dit is wel 
goed, hier staat .. .'. 
Als er buiten een detectierechthoek geklikt wordt volgt er een foutmelding. 
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Is er binnen 10 seconden niet geantwoord dan verdwijnen na de hierop volgende muisklik 

het afgebroken woord en de letters van het scherm. Als resultaat wordt er 'niks' genoteerd en 

als responstijd wordt 10 genoteerd 
Het resultaat wordt met procedure 'Updateltem' van object 'TVocabulary' verwerkt. 

Het doelwoord, het resultaat en de responstijd worden in een array van records opgeslagen. 

In 'Do Training' wordt dit array naar een resultatenfile geschreven. 

4. 7 .5 Object TExercise5 

Het object 'TExercise5' bevat oefening5. De oefening vraagt een aantal woorden van 

'TVocabulary' die bij de initialisatie in 'IVovabulary' geselecteerd zijn volgens een gegeven 
selectiekriterium. Het doelwoord wordt in deze oefening in grafemen ontleed. Deze grafemen 

verschijnen in een willekeurig gekozen, maar wel een verkeerde volgorde op het scherm. 

Door middel van spraak wordt de leerling gevraagd het doelwoord te maken door de 
woordsamenstellende delen een voor een in de juiste volgorde aan te wijzen. Als er een 

graf eem aangewezen is verschuift dit naar een van te voren gedefinieerde positie. Een 

volgend aangewezen grafeem wordt daar achter geschoven. Als er buiten een detectie

rechthoek geklikt wordt volgt er een foutmelding. Dit herhaalt zich totdat alle woordsamen

stellende delen een keer aangewezen zijn. Daama vindt er een spraakf eedback plaats: 

'goedzo, hier staat ... ' als er een goed woord gevormd is en 'nee dit is niet goed' als de 

oefening niet goed uitgevoerd is. 

In het laatste geval verschuiven de grafemen in de juiste volgorde. Het doelwoord is dan op 

het scherm te zien. 
Nadat er een woord gevormd is wordt het resultaat via procedure 'Updateltem' aan 

'TVocabulary' doorgegeven. 'TVocabulary' verwerkt dit resultaat. Hierna verschijnt het 

volgende doelwoord op het scherm. 

Het doelwoord, het resultaat en de responstijd worden in een array van records opgeslagen. 

'DoTraining' schrijft dit array na afloop van de oefening naar een resultatenfile. 

4.8 Beschrijving van 1/0 

Het programma Monitor kent vier 1/0 files van het type text: 

- Agendalnfo (1/0) 

- Woordjes (1/0) 

- Studentlnvoer (1/0) 

- Resultaten (0) 

De struktuur van de files is als volgt: 

(voor voorbeelden zie Appendix B) 
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4.8.1 Agendalnfo 

De file bevat een zelfde aantal records als dat er oefeningen gedaan kunnen worden. De 

records worden door een lege regel van elkaar gescheiden. Een record ziet er als volgt uit: 

- ExerciseName: 

- NumberOfltems: 
- KindOIDictionary: 

- KindOIDerivation: 

- SelectionOiterion: 

- year: 
- month: 

-day: 
- hour: 

-minute: 

- seconde: 

String 

Integer 

Integer 
Integer 

String 

Integer 
Integer 

Integer 

Integer 

Integer 

Integer 

(Naam van de oefening) 
(Aantal te oefenen woorden) 

(groep waarin de items gezocht moeten worden) 

(Soon afleiders) 

(Kriterium voor het selecteren van items) 

(Datum en tijd waarop de oefening voor het 

laatst gedaan is) 

Aan het eind van de files staat direct achter het laatste record een afsluiter. Deze afsluiter mag 

alle waarden hebben, behalve een spatie of een lege regel. 

4.8.2 Woordjes 

Voor ieder woord is er een record. De records worden gescheiden door een lege regel. Een 
record van de 1/O-file woordjes ziet er als volgt uit: 

-Theltem: 
- letter 1: 

- letter2: 

- letter3: 
-woord: 

- PictNr: 

- TimesTrained: 

- TimesGood: 

-TimesWrong: 

- Speech: 

String 
ArStringlO 

ArStringlO 

ArStringl0 
ArstringlO 

Integer 

Integer 

Integer 

Integer 

String 

( doel woord) 

(Array met afleiders van het type letterl) 

(Array met afleiders van het type letter2) 

(Array met afleiders van het type letter3) 

(Array met afleiders van het type woord) 
(Nummer van het plaatje) 

(Aantal keren dat het woord geoefend is) 

(Aantal keren dat het woord goed gedaan is) 

(Aantal keren dat het woord fout gedaan is) 

(Uitspraak van het woord) 

De afleiders staan per soon op een regel. Ze worden van elkaar gescheiden door een of meer 

spaties en of komma's. 
Omdat de lengte van deze file van te voren niet bekend is en de EndOfFile-functie niet goed 

werkt, wordt er met het inlezen gestopt zodra de lege regel, die moet volgen na een record, 

afwezig is. Het is dus van belang dat achter het laatste record een afsluiter staat. Als afsluiter 
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kan alles gebruikt worden behalve een lege regel of spaties. 

4.8.3 Studentlnvoer 

Deze file bevat gegevens over de leerling die de oefening doet. De file ziet er als volgt uit: 

-Name: String (Naam van de leerling) 

- Session: Integer (Sessienummer, aantal oefeningen dat de leerling 

gedaan heeft) 
lege regel 

- ExerciseName: String (Naam van de oefening die als eerste gedaan is) 
- Eff ectivity: Integer (Percentage goed gedaan van deze oefening) 
lege regel 

- ExerciseName: String (Naam van de oefening die als tweede gedaan is) 
- Effectivity: Integer (Percentage goed gedaan van deze oefening) 
lege regel 

- ExerciseName: String (Naam van de oefening die als derde gedaan is) 
- Effectivity: Integer (Percentage goed gedaan van deze oef ening) 

Etcetera. Er staan net zoveel oefeningen met hun effectiviteit als 'Session' groot is. 

4.8.4 Resultatenfile 

De naam van de uitvoerfile is: naam van de leerling.sessienummer. Iedere resultatenfile is 
dan uniek. Deze file ziet er als volgt uit: 

NAAM: naam van de leerling 

DA TUM: datum waarop de oefening gedaan is 

TIJD: tijdstip waarop de oefening beeindigd is 

SESSIE: sessienummer 

OEFENING: naam van de oefening 

EFFECTIVITEIT: ScorePercentage van de oefening 

WOORD 
doelwoordl 
doelwoord2 

RESULTAAT TIJD 

goed/fout/niks responstijd 
goed/fout/niks responsti jd 

Het aantal doelwoorden met resultaat en responstijd is gelijk aan het aantal geoefende 
woorden. Responstijd is de tijd in seconden die de leerling nodig gehad heeft om te 

antwoorden. Deze tijd is in dit geval kleiner dan 10 Als er meer dan 10 seconden nodig 

waren wordt het resultaat 'niks' en de responstijd 10. 
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7 Beschrijving van de objecten 

Hier volgt een beschrijving van alle objecten die in Monitor gebruikt worden. Iedere 
beschrijving bestaat uit de volgende onderdelen: 

Omschrijving: - korte omschrijving van wat het object doet 
Voorouder: - voorouder van het object 
Type: - definitie van types die in dit object gebruikt worden en 

nog niet van te voren gedefinieerd zijn 
Velden: - declaratie van de velden van het object 
Procedures en functies: - beschrijving van de procedures en functies van het object 
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7 .1 Object TMonitor 

Omschrijving: 
Het object TMonitor controleert het gehele programma. Er is een wisselwerking tussen dit 
Object en het object TTraining. Met het menucomando 'DoTraining' kan de training gestart 
worden. 

Voorouder: TApplication 

Type: Niet van toepassing 

Velden: ffraining: TTraining 

Procedures en functies: 

!Monitor 

Syntax: 
Doel: 

Free 
Syntax: 
Doel: 

Procedure TMonitor.lMonitor; 
Z.Orgt voor de standaard initialisatie. 

Procedure TMonitor.Free; 
Verwijdert het aangeroepen object en alle objecten die binnen dit object 
gebruikt worden. 
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7.2 Object TAgenda 

Omschrijving: 
Het object Agenda verschaft de informatie omtrent de oef en in gen die getraind kunnen 

worden en houdt deze informatie up-to-date. 

Voorouder: TObject 

Type: SchemeRec = RECORD 

ExerciseName: 

NumberOfltems: 

KindOIDictionary: 

KindOfDerivations: 

Selection Criterion: 

LastDone: 
END; 

String; 

Integer; 

String; 

Integer; 

String; 

DateTimeRec; 

Velden: fScheme: ARRAY [l..10] OF SchemeRec 

Procedures en functies: 

!Agenda 

Syntax: 

Doel: 

Free 

Syntax: 

Doel: 

Inspect 
Syntax: 

Doel: 

Procedure TAgenda.IAgenda; 

Initialiseren van fScheme door de file 'Agendalnfo' te lezen. 

Procedure T Agenda.Free; 

Verwijdert het aangeroepen object. 

Procedure T Agenda.Inspect; 

Alleen bedoeld voor debuggen, om te zien wat de waarde van de velden op dat 

moment zijn. 

UpdateAgenda 

Syntax: Procedure TAgenda.UpdateAgenda(ExerciseDone: String); 

Variabelen: ExerciseDone: Naam van de oefening die getraind is. 

Doel: Lastdone in het record behorende bij de oefening die getraind is wordt 

veranderd. 

WhatToDo 

Syntax: Procedure TAgenda WhatToDo(V AR SchemeData: SchemeRec); 
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Variabelen: SchemDate: Record waarin de gegevens staan van de oefening die getraind moet 
worden. 

Doel: Retourneert een record dat informatie bevat over de oefening die getraind moet 
worden. 

WriteAi:enda 
Syntax: Procedure TAgenda.WriteAgenda; 
Doel: Schrijft array fScheme naar een file. 
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7 .3 Object TTraining 

Omschrijving: 
Het object Training controleert de gehele training. 

Voorouder: TObject 

Type: StudentRec = RECORD 

Name: 
Session: 
ExerciseDone: 
Effectivity: 

END; 

String; 
Integer; 
String; 
Integer; 

Velden: fAgenda: TAgenda 
tExercise 1: 
tExercise2: 
tExercise3: 
tExercise4: 
tExercise5: 
fStudent: 

TExercisel 
TExercise2 
TExercise3 
TExercise4 
TExercise5 
StudentRec 

Procedures en functies: 

!Training 
Syntax: 
Doel: 

Free 
Syntax: 
Doel: 

DoTraining 

Procedure TTraining.ITraining; 
Roept de initialisatieprocedure van Agenda aan, vraagt aan Agenda welke 
oefening er gedaan moet worden en laat het object, behorende bij die oefening 
initialiseren. Leest de file 'Studentlnvoer' in met gegevens over de leerling die 
de oefening doet. 

Procedure TTraining.Free; 
Verwijdert het aangeroepen object en alle objecten die binnen dit object 
gebruik:t worden. 

Syntax: Procedure TTraining.DoTraining; 
Doel: Geeft een seintje aan het object dat de oefening bevat die getraind moet 

worden om de oefening te starten, schrijft na afloop de resultaten weg en vult 
de file met gegevens over de leerling aan met 'ExerciseDone' en 'Effectivity'. 
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5.4 Object TVocabulary 

Omschrijving: 
Het object Vocabulary be vat alle infonnatie over de woorden die geoef end kunnen worden. 

Voorouder: TObject 

Type: 

Velden: 

ArStringlO = ARRAY [1..10] OF String; 

Arlnt50 = ARRAY [1..50] OF Integer; 

DerivationsRec = RECORD 

END; 

Woord: ArStringlO; 

Letterl: ArStringlO; 

Letter2: ArStringlO; 

Letter3: ArStringlO; 

Woord.Ptr = "WoordRec; 
WoordRec = RECORD 

Theltem: String; 

Speech: String; 

PictNr: Integer; 

TimesTrained: Integer; 

TimesGood: Integer; 

TimesWrong: Integer; 

Derivation: 
Next: 

DerivationsRec; 

Woord.Ptr; 
END; 

fltemList: Woord.Ptr 

fEff ectiveList: Arlnt50 

fWoord: Woord.Ptr 
fSize: Integer 

Procedures en functies: 

!Vocabulary 

Syntax: Procedure TV ocabulary.IV ocabulary(KindOfDictionary, NumberOfltems: 

Integer; SelectionCriterion: String); 
V ariabelen: KindOfDictionary: 

NumberOfltems: aantal woorden dat getraind moet worden. 

SelectionCriterion: Kriterium volgens welk de woorden geselecteerd worden. 

Doel: Initialiseert 'fltemList' door een file met records van het type WoordRec te 

lezen en initialiseert 'fEffectiveList' met de positie van woorden in 'fltemList' 
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~ 
Syntax: 

Doel: 

Inspect 
Syntax: 
Doel: 

Getitems 

die volgens 'SelectionCriterion' in aanmerking komen om getraind te worden. 

Procedure T Agenda.Free; 
Verwi jdert het aangeroepen object. 

Procedure TV ocabulary .Inspect; 
Alleen bedoeld voor debuggen, om te zien wat de waarde van de velden op dat 
moment zijn. 

Syntax: Procedure TVocabulary.Getitems(V AR aStr: String; NumberToDo: Integer); 
Variabelen: aStr: doelwoord 

NumberToDo: geeft aan welk element uit 'fEffectiveList' aan de beurt is. 
Doel: Retoumeert het doelwoord dat aan de beurt is om getraind te worden. 

GiveDerivations 
Syntax: Procedure TVocabulary.GiveDerivations(count, aKindOfDerivations: Integer; 

VAR aDerivations: ArStringl0); 
Variabelen: count: geeft aan hoeveel afleiders gevraagd worden. 

aKindOIDerivations: geeft aan wat voor een soort afleiders er nodig zijn. 
aDerivations: array waarin count afleiders van het soort aK.indOfDerivations 
komen te staan. 

Doel: Retoumeert 'count' afleiders van het type 'aKindOfDerivations' in array 
aDerivations. 

Give Picture 
Syntax: Procedure TVocabulary.GivePicture(V AR aPictNr: Integer); 
Variabelen: aPictNr: Nummer van het plaatje. 
Doel: Retourneert het nummer van het plaatje, behorende bij het doelwoord in de 

variabele aPictNr. 

Updateitem 

Syntax: Procedure TV ocabulary. Updateltem(ExerciseDone: String); 
Variabelen: ExerciseDone: geeft het resultaat van de oefening (good/wrong/nothing). 
Doel: Up-to-date houden van de velden 'TimesDone', TimesGood' en TimesWrong' 

in het record behorende bij het doelwoord. 

Update Vocabulary: 

Syntax: Procedure TV ocabulary. Update Vocabulary; 
Doel: Wegschrijven van de gegevens van 'fltemList' in een file. 

- 34 -



5. 5 Object TExercise 

Omschrijving: 
Het Object Exercise voert de oefening uit met een gegeven aantal woorden en geeft de 
woorden, resultaten en responstijden door aan 'Training'. 

Voorouder: TObject 

Type: ArPointlO = 

ArRectlO = 

ArPoint20 = 
ResultRec = 

Name: 
Result: 
Tune: 

END; 
ArResult = 

ARRAy [1..10] OF Point; 
ARRAY [1..10] OF Rect; 
ARRAY [1..20] OF Point; 
RECORD 

String; 
String 
Real; 

ARRAY [1..50] OF ResultRec; 

Velden: fVocabulary: TV ocabulary 
ResultRec; fResult: 

Procedures en functies: 

!Exercise 
Syntax: Procedure TExercise.IExercise(SelectionCriterion: String; 

NumberOfltems: Integer); 
Variabelen: SelectionCriterion: Kriterium volgens welke doelwoorden geselecteerd worden. 

Doel: 

Free 
Syntax: 
Doel: 

NumberOfltems: aantal te trainen woorden. 
Aanroepen van de lnitialisatieprocedure van 'Vocabulary'. 

Procedure TExercise.Free; 
Verwijdert het aangeroepen object en alle objecten die binnen dit object gebruikt 
worden. 

ButtonDowninRect 
Syntax: Function TExercise.ButtonDownlnRect(r:Rect): Boolean; 
Variabelen: r: rechthoek waar het om gaat. 
Doel: 'ButtonDownlnRect' = er is in rechthoek r geklik:t. 

Controlitem 
Syntax: Procedure TExercise.Controlltem(Time: Longlnt; VAR Antw: ArStringlO; 
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Doelwoord: String; VAR HighLightRect, DetectieRect: ArRectlO); 
Variabelen: Time: tijdstip waarop de responstijd ingegaan is. 

Antw: array dat doelwoord en afleiders bevat 
Doelwoord: doelwoord 
HighLightRect: array met rechthoeken gedefinieerd om de elementen van 
Antw. Als er in DetectieRect[i] geklikt is wordt HighLightRect[i] zichtbaar. 
DetectieRect: array met rechthoeken gedefinieerd om de elementen van Antw. 
Voor regiestratie moet een doelwoord of afleider binnen een detectierechthoek 
aangewezen worden. 

Doel: Wacht tot dater in een detectierechthoek geklikt is, geeft feedback door middel 
van het zichtbaar worden van een rechthoek om het gegeven antwoord, 
verwerkt dan het gegeven antwoord en geeft een sprakfeedback Is het gegeven 
antwoord fout dan verdwijnt de rechthoek. Er verschijnt een nieuwe om het 
juiste antwoord. Als de responstijd hoger is dan 10 seconden dan wordt alleen 
het doelwoord, resultaat en de responstijd opgeslagen in het array 'Result'. 

DoExercise 
Syntax: Procedure TExercise.DoExercise(KindOIDerivations, N umberOfltems: 

Integer, VAR Result: ArResult); 
Variabelen: KindOIDerivations: geeft de soort afleiders aan. 

Doel: 

lnit 
Syntax: 

Doel: 

Initltem 
Syntax: 

NumberOfltems: aantal te trainen woorden. 
Result: Array waarin de resultaten komen te staan. 
Uitvoeren van de oefening met 'NumberOfltems' woorden en het retourneren 
van het array 'Result' met de resultaten van de oefening. 

Procedure TExercise.lnit(KindOfDerivations: Integer, 
VAR Antw: ArStringlO; Doelwoord: String; 
VAR HighLightRect, DetectieRect: ArRectlO); 

lnitialiseren en op het scherm zetten van het doelwoord en de elementen van 
'Antw'. 

Procedure TExercise.Initltem(V AR Antw: ArStringlO; VAR PosAntw: 
ArPointlO; Doelwoord: String; VAR PosDoelw: Point; 
VAR HighLightRect, DetectieRect: ArRectl0); 

Variabelen: PosAntw: Array met de beginposities van de elementen van 'Antw'. 

PosDoelw: Beginpositie van het doelwoord. 
Doel: Bepalen van de beginposities van het doelwoord en de elementen van 'Antw' 

en het definieren van de rechthoeken om de elementen van 'Antw'. 

Printltem 
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Syntax: Procedure TExercise.Printltem(aitem: String; aPositie: Point); 

V ariabelen: altem: woord dat op het scherm gezet wordt. 
aPositie: beginpositie van het woord. 

Doel 2.et het woord 'altem' op de plaats 'aPositie' op het scherm. 

PrintPict 
Syntax: Procedure TExercise.PrintPict(nr: Integer, aPositie: Point); 

variabelen nr: Nummer van het plaatje. 
aPositie: BeginPositie van het plaatje. 

Doel 2.et het plaatje met nummer 'nr' op de plaats 'aPositie' op het scherm. 

Randomise It 
Syntax: Procedure TExercise.Randomiselt(V AR pltem: Arlt; Aantal: Integer); 

Variabelen: pltem: Array dat van element 1 tot en met 'Aantal' random door elkaar wordt 
gezet. 

Doel: Random door elkaar zetten van element 1 tot en met element 'Aantal' van 
array 'pltem' van het type Arlt. 

RandomiseStr 

Syntax: Procedure TExercise.RandomiseStr(V AR pltem: ArStringlO; Aantal: Integer); 
Variabelen: pltem: Array dat van element 1 tot en met 'Aantal' random door elkaar wordt 

gezet. 

Doel: Random door elkaar zetten van element 1 tot en met element 'Aantal' van array 
'pltem' van het type ArStringlO. 

SetPictFontStyle 

Syntax: Procedure TExercise.SetPictFontStyle; 
Doel: Initialiseren van het font 'plaatjes', de afmeting en de stijl. 

SeTextFontStyle 
Syntax: Procedure TExercise.SetTextFontStyle; 

Doel: Initialiseren van het font 'amsterdam', de afmeting en de stijl. 

Verwerkltem 
Syntax: Procedure TExercise.Verwerkltem(altem, Doelwoord: String); 
Variabelen: altem: het aangewezen antwoord. 
Doel: Deze procedure kijkt of het gegeven antwoord ook het juiste antwoord is. 

Geeft respons en geeft het resultaat aan 'Vocabulary' door. 

WaitForButtonDown 

Syntax: Procedure TExercise.WaitForButtonDown; 
Doel: Deze procedure wacht net zo lang tot dat er met de muis geklikt is. 
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WijsDoelwoordAan 
Syntax: Procedure TExercise.WijsDoelwoordAan(V AR Time: Longlnt; 

Doelwoord: String); 
Variabelen: Time: Tijdstip waarop de responstijd gestart wordt. 
Doel: Deze procedure vraagt het doelwoord aan te wijzen en start hierna de responstijd. 
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5. 6 Object TExercisel 

Omschrijving: 
Het object Texercisel implementeert oefeningl van bet programma Monitor. 

Voorouder: TExercise 

Type: Niet van toepassing 

Velden: Niet van toepassing 

Procedures en functies: 

IExercisel 

Syntax: 

Doel: 

Free 

Syntax: 

Doel: 

Procedure TExercise 1 .!Exercise 1 (Selection Criterion: String; 
NumberOfltems: Integer); 

Initialiseren van TExercise. 

Procedure TExercise l .Free; 

Verwijdert bet aangeroepen object en alle objecten die binnen dit object gebruikt 
worden. 
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5. 7 Object TExercise2 

Omschrijving: 
Het object Texercise2 implementeert oefening2 van het prograrnma Monitor. 

Voorouder: TExercise 

Type: Niet van toepassing 

Velden: Niet van toepassing 

Procedures en functies: 

IExercise2 

Syntax: 

Doel: 

Free 

Syntax: 

Doel: 

Init 
Syntax: 

Doel: 

Procedure TExercise2.IExercise2(SelectionCriterion: String; 
NumberOfltems: Integer); 

Initialiseren van TExercise. 

Procedure TExercise2.Free; 

Verwijdert het aangeroepen object en alle objecten die binnen dit object gebruikt 
worden. 

Procedure TExercise2.Init(KindOfDerivations: Integer; 

VAR Antw: ArStringlO; Doelwoord: String; 

VAR HighLightRect, DetectieRect: ArRectlO); 

Initialiseren en op het scherm zetten van het plaatje behorende bij het doelwoord 

en de elementen van 'Antw'. 
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5.8 Object TExercise3 

Omschrijving: 
Het object Texercise3 implementeert oefening3 van het programma Monitor. 

Voorouder: TExercise 

Type: Niet van toepassing 

Velden: Niet van toepassing 

Procedures en functies: 

1Exercise3 

Syntax: 

Doel: 

Free 

Syntax: 

Doel: 

Init 
Syntax: 

Doel: 

Procedure TExercise3.IExercise3(SelectionCriterion: String; 

NumberOfltems: Integer); 

Initialiseren van TExercise. 

Procedure TExercise3 .Free; 

Verwijdert het aangeroepen object en alle objecten die binnen dit object gebruikt 

worden. 

Procedure TExercise3.Init(KindOfDerivations: Integer; 

VAR Antw: ArStringlO; Doelwoord: String; 

VAR HighLightRect, DetectieRect: ArRectlO); 

Initialiseren en op het scherm zetten van de elementen van 'Antw'. 
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5. 9 Object TExercise4 

Omschrijving: 
Het object Texercise4 implementeert oefening4 van het programma Monitor. 

Voorouder: TExercise 

Type: Niet van toepassing 

Velden: Niet van toepassing 

Procedures en functies: 

1Exercise4 
Syntax: 

Doel: 

Free 
Syntax: 
Doel: 

Controlltem 

Procedure TExercise4.IExercise4(SelectionCriterion: String; 
NumberOfltems: Integer); 

Initialiseren van TExercise. 

Procedure TExercise4.Free; 
Verwijdert het aangeroepen object en alle objecten die binnen dit object gebruikt 
worden. 

Syntax: Procedure TExercise4.Controlltem(Time: Longlnt; VAR Antw: ArStringlO; 
Doelwoord: String; VAR HighLightRect, DetectieRect: ArRectlO); 

Doel: Wacht tot dater in een detectierechthoek geklikt is, geeft feedback door middel 
van het verschuiven van de aangewezen letter, verwerkt dan het gegeven 
antwoord, geeft nog een spraakback. Is er fout geantwoord, dan verschuift het 

gegeven antwoord naar de oorspronkelijke plaats terug en de juiste letter 
schuift achter het afgebroken woord. Als de responstijd hoger was dan 10 

seconden dan wordt alleen het doelwoord, resultaat en de respostijd opgeslagen 
in het array 'Result'. 

Init 
Syntax: 

Doel: 

Procedure TExercise4.Init(KindOfDerivations: Integer; 
VAR Antw: ArStringlO; Doelwoord: String; 
VAR HighLightRect, DetectieRect: ArRectlO); 

Initialiseren en op het scherm zetten van het af gebroken doelwoord en de 
elementen van 'Antw'. 

WijsDoelwoordAan 
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Syntax: Procedure TExercise4.WijsDoelwoordAan(V AR Time: Longlnt; 

Doelwoord: String; 
Variabelen: Time: Tijdstip waarop de responstijd gestart wordt. 
Doel: Deze procedure vraagt het afgebroken doelwoord af te maken door een van de 

letters aan te wijzen en start hiema de responstijd. 
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5.10 Object TExerciseS 

Omschrijving: 
Het object Texercise5 implementeert oefening5 van het programma Monitor. 

Voorouder: TExercise 

Type: Niet van toepassing 

Velden: Niet van toepassing 

Procedures en functies: 

IExercise5 
Syntax: 

Doel: 

Free 

Syntax: 

Doel: 

Controlltem 

Procedure TExercise5.IExercise5(SelectionCriterion: String; 

NumberOfltems: Integer); 

Initialiseren van TExercise. 

Procedure TExercise5 .Free; 

Verwijdert het aangeroepen object en alle objecten die binnen dit object gebruikt 
worden. 

Syntax: Procedure TExercise5.Controlltem(Time: Longlnt; VAR Antw: ArStringlO; 

Doel: 

Init 

Syntax: 

Doel: 

Inititem 
Syntax: 

Doelwoord: String; VAR HighLlghtRect, DetectieRect: ArRectlO); 

Wacht tot dat er in alle detectierechthoeken ten minste een keer geklikt is, 

verschuift de aangewezen letters en plaatst ze achter elkaar. Verwerkt dan het 

gevormde woord en geeft nog een spraakback Is er fout geantwoord, dan 

verschuiven de letters zodanig dat het goede woord op het scherm verschijn. 

Procedure TExercise4.lnit(KindOfDerivations: Integer; 

VAR Antw: ArStringlO; Doelwoord: String; 

VAR HighLightRect, DetectieRect: ArRectl 0); 

Deze procedure ontleed het doelwoord in grafemen en plaatst deze in een random 

volgorde op het scherm. 

Procedure TExercise5.Initltem(VAR Antw: ArStringlO; VAR PosAntw: 

ArPointlO; Doelwoord: String; VAR PosDoelw: Point; 

VAR HighLightRect, DetectieRect: ArRectlO); 
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Doel: Bepalen van de beginposities van de grafemen en het definieren van de detectie
rechthoeken om de grafemen. 

WijsDoelwoordAan 
Syntax: Procedure TExercise5.WijsDoelwoordAan(V AR Time: Longlnt; 

Doelwoord: String); 
Variabelen: Time: Tijdstip waarop de responstijd gestart wordt. 
Doel: Deze procedure vraagt een voor een de letters van het doelwoord aan te wijzen. 

Hiema start de responstijd. 
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6 Slotopmerkingen 

Op de vraag of de programmatuur van 'Monitor' flexibeler geworden is door het gebruik van 
object georienteerd programmeren kan pas antwoord gegeven worden als het programma 

uitvoerig getest is in een praktische onderwijssituatie. Helaas was daarvoor niet genoeg tijd. 
Het is wel zo dat de verwachtingen die we van deze manier van programmeren hadden nog 
steeds erg hoog zijn. 
Er is nog een poging gedaan om de woorden die in aanmerking komen om getraind te 

worden in objecten op te slaan. Deze objecten zouden in een lijst van het type TList 
(Simonhoff, 1986) komen te staan, zodat de gehele invoer van woorden in het object 
'TV ocabulary' op de manier van het object georienteerd programmeren gebeurde. Omdat de 
tijd en de literatuur hiervoor tekortschoten is de poging mislukt. Het is zeker de moeite waard 
om nog een tweede poging te doen. 
Object georienteerd programmeren is een interessant onderwerp en ik zie er zeker een 
mogelijkheid in om met deze manier van programmeren door te gaan. Het is alleen jammer 
dater weinig goede literatuur over te vinden is. 
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7 Woordenlijst 

woordenlijst 1 

- afleiders: woorden of letters die als alternatief voor het juiste woord of de juiste 

letter gegeven kunnen worden 

- class: klasse 
- compiler: samensteller, verzamelaar van informatie 

- concept: ontwerp, ruwe schets 
- cursor: positie-aanwijzer in de vorm van een klokje of pijltje 

- detectierechthoek: rechthoek die om een letter of woord gedefinieerd is, waarbinnen 

- doelwoord: 

- editor: 

- eventqueue: 

- events: 

- grafeem: 

- icon: 

- inheritance: 
- interactie: 

- implementeren: 

-item: 
- linker: 

- method: 

- muis: 
- object: 

- overridden: 

- pixel: 

-random 

- spraakfeedback: 
- velden: 

geklikt moet worden om die letter of dat woord aan te wijzen 

een te leren woord 
bewerker 

rij waarin de handelingen geregistreerd staan die nog af gehandeld 

moeten worden 

handelingen 

Een of meerdere letter-tekens die achter elkaar staan om een 
letterklank te vormen. (bv: sch, oo, g) 

tekening die een of meerdere commando's representeert 

overervmg 
wissel werking 

het schrijven in programmacode 

doelwoord 

deze koppelt programma gedeeltes aan elkaar 

vergelijkbaar met een procedure of functie in pascal 
handbediend invoermechanisme om de cursor te besturen 

eenheid die data en methods bezit 

overschrijven. bijvoorbeeld bij procedures in object pascal. Aan een 

bestaande procedure kan een nieuwe inhoud gegeven worden. 

kleinste puntje waaruit een scherm is opgebouwd 

willekeurig 

het vertellen of iets goed of fout is 
data, behorende bij een object 
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W oordenlijst2 

KindOIDerivations:- KindOIDerivations geeft aan wat voor een soort afleiders er nodig 

ZIJn. 
- De soorten die voorkomen zijn: 

0 Er zijn voor de oefening geen afleiders nodig. 

1 De afleiders zijn woorden die op het doelwoord lijken. 

2 De afleiders zijn letters die de eerste letter van het doelwoord 

vervangen. Het woord dat gevormd wordt door de eerste letter 

door een afleider te vervangen mag geen goed nederlands woord 

zijn. 

3 De afleiders zijn letters die de klinker in het woord vervangen. 

Hierbij wordt aangenomen dater slechts een klinker (-groep) in 

het doelwoord aanwezig is. Ook hier mag door vervanging van 

de klinkers door een afleider geen goed nederlands woord ontstaan. 
4 De afleiders zijn letters die de laatste letter van het woord 

vervangen. Het woord dat gevormd wordt door de laatste letter door 

een afleider te vervangen mag geen goed nederlands woord zijn. 

- KindOIDerivations wordt in de procedure 'T Agenda.IAgenda' uit 
de file 'Agendalnfo' gelezen. 

KindOIDictionary : - geeft het niveau van de woorden aan volgens de methode van 
'Veilig Leren Lezen'. 

- Met KindOIDictionary wordt momenteel nog niets gedaan. 

KindOIDictionary zal, indien wel gebruikt, de waarden 1 tot en met 8 
aan kunnen nemen volgens de niveau's van 'Veilig Leren Lezen'. 

- KindOIDictionary wordt in de procedure 'TAgenda.IAgenda' uit 

de file 'Agendalnfo' gelezen. 

SelectionCriterion : - Kriterium volgens welke woorden uit een geselecteerde lijst gekozen 

worden. 

- SelectionCriterion neemt nu alleen de waarde 'familiarity' aan. Dit 
houd in dat er woorden gezocht worden die procentueel het minst 

goed gedaan zijn. 

- SelectionCriterion wordt in de procedure 'TAgenda.IAgenda' uit de 
file 'Agendalnfo' gelezen. 
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Appendix A: Schematische voorstelling van 
procedure 'Getltems' 

fEff ectiveList [ 1] 

[2] 

[k] 

[NumberOfltems] 

= 
= 

= 1 

= 

voorstelling van fEffectiveList 

I fltemList !t----.►►1 record 1 

record 2 

record 3 

record i 

record fSize 

14-----tfWoord 

voorstelling van fltemList 

Toelichting 
Er moeten in totaal 'NumberOfltems' woorden getraind worden. Deze woorden worden in 

de volgorde die fEffectiveList aangeeft aangeboden. 
Ste! het k-de woord moet getraind worden. Er wordt naar fEffectiveList[k] gekeken. Daar 
is te zien dat het woord wat gezocht wordt op plaats 'i' in de lijst fltemlist te vinden is. Er 

wordt een pointer fWoord gecreeerd die in fltemlist naar het i-de record wijst. Het woord 

dat getraind moet worden is nu via fWoord bereikbaar. 
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Appendix B: De 1/0 flies 

Agendalnfo 

Exercisel 
5 
1 
1 
familiarity 
1988 
6 
21 
9 
30 
23 

Exercise4 
7 
1 
4 
familiarity 
1988 
6 
20 
14 
54 
11 
$ 

Woordjes 

boom 
h, g, p, w 
aa, uu, ee, ie 
w, 1, p 
room, boog, boos, raam 
33 
11 
4 
5 
boom 

roos 
m,w,z 
ee, ie, uu 
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b, I, p, w 
room, boos, reis, doos 
34 
9 
7 
1 
roos 
$ 

Studentlnvoer 

Anita Verwegen 
3 

Exercisel 
70 

Exercise4 
67 

Exercise 2 
80 

Resultatenfile 

NAAM: Anita Verwegen 
DATUM: 22- 6 - 88 
TJJD: 10 : 23 : 44 
SESSIE: 3 
OEFENING: Exercisel 
EFFECTIVITEIT: 67 

WOORD RESULTAAT 
boom goed 

roos goed 
school niks 

vis goed 
mus fout 
vuur goed 

TJJD 
1.347 
6.328 

10.000 
3.973 
6.551 
0.938 
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