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SAMENVATTING 

van half februari tot half oktober van 1987 vond bij de project
groep Memocom, een organisatie binnen de Centrale Directie PTT, 
een afstudeerstage plaats. De projectgroep exploiteert een 
electronische postbusdienst, Memocom genaamd. Tijdens de stage is 
een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een user interface 
voor Memocom, omdat er klachten van klanten waren over het gebrek 
aan gebruikersvriendelijkheid van de dienst. Memocom kan wat 
betreft doelstelling~ en functionaliteit geplaatst worden in het 
grotere geheel van de (publieke) electronic mail SY:Stemen. De 
dienst werkt met een centraal computersysteem waar~ alle 
electronische postbussen zijn ondergebracht. 

Beginnende gebruikers van Memocom krijgen te maken met vier 
probleemvelden. 1 De gebruiker moet op de terreinen van automatise
ring, PC's, datacommunicatie en Memocom, volslagen nieuwe en 
buitengewoon veel gegevens verwerken/wat betreft de bediening 
van Memocom blijkt uit een analyse aan de hand van twee checklis
ten dat Memocom ongeschikt is voor beginners.$Deelnemers aan een 
eendaagse Memocom-cursus ondervinden vooral problemen door de 
cornmanaostructuur met zijn vele opties, de structuur van de 
postbus, de regelorientatie, de gebrekkige foutenafhandeling, het 
taalgebruik (Amerikaans) en het gebrek aan reele ondersteuning 
vanuit Memocom. Y? 

De ondersteuning die de beginnende gebruiker kan ontvangen in de 
vorm van documentatie, toelichting en training kan het gebrek aan 
gebruikersvriendelijkheid niet opheffen. Wellicht biedt een user 
interface'bplossing. Er bestaat geen bruikbare definitie van een 
user interface. In het algemeen heeft het een of andere vorm van 
efficiencyverbetering tot doel. Bij de afweging,of de bouw van 

, een user interface voor Memocom zinvol is,blijkt dat er inmiddels 
communicatiepakketten voor PC's met voldoende kwaliteit worden 
aangeboden, zodat een user interface die op de Memocom-computer 
wordt aangebracht zich moet richten op gebruikers van zogenaamde 
domme terminals. 

Een geschikte ontwerpmethode is de methode die ontwikkeld is bij 
het Dr. Neher Laboratorium met een vierdeling in fasen: taakana
lyse, semantisch ontwerp, syntactisch ontwerp en prototyping._ 
Hulpmiddelen bij het ontwerpproces, met name user interface 
management systemen, verkeren nog in een experimenteel stadium. 
Helaas is de bij de DNL-rnethode aanbevolen notatietaal onvol
doende uitgewerkt. ook alternatieven (SDL, Petrinetten) voldoen 
niet. Dit alles heeft tot gevolg dat een volledig ontwerpproces 
niet haalbaar bleek. 

Een taakanalyse is bedoeld om kennis te verkrijgen over de 
gebruikers, de taken die zij met Memocorn uitvoeren en de bijbeho
rende taakobjecten. Uit zo'n taakanalyse blijkt dat de gebruiker 
meestal is verbonden aan een kantoor als manager, secretaresse of 
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ambulant medewerker. Velen zien zichzelf als beginnend gebruiker. 
Memocom, en daarvan voornamelijk de berichtenfunctie, wordt 
gemiddeld ongeveer een keer per dag vanaf de werkplek of thuis 
gebruikt voor vrij korte memo's. Vooral onder PTT-gebruikers zijn 
veel bezitters van een domme terminal, de overigen gebruiken een 
PC. 

Het semantisch ontwerp bepaalt het skelet van de user interface. 
Hoe een user interface er uit moet zien wordt in het algemeen 
bepaald door een grote hoeveelheid voorschriften, die echter te 
algemeen van aard zijn. Dit hangt samen met de multidisciplinaire 
achtergrond van user interfaces. Twee belangrijke eisen die men 
kan stellen aan een user interface zijn de aanpasbaarheid aan de 
gebruiker en modulariteit van het ontwerp. Blijkens een kleine 
enquete onder redelijk gevorderde Memocom-gebruikers is een 
consistente indeling van commando's in hoofdgroepen haalbaar. 

Ook het syntactisch ontwerp, de bekleding van het skelet, gaat 
vergezeld van veel aanbevelingen. voor beginners zou een hoofdza
kelijk menu-gestuurde user interface het meest geschikt zijn. 
zo'n user interface is namelijk snel te leren. Het feit dat met 
name ook gebruikers met een domme terminal van een dergelijke 
user interface gebruik zullen maken, legt enige beperkingen op 
aan de mogelijkheden. 

Er is een prototype van een user interface voor Memocom gemaakt 
in de vorm van een simulatie met behulp van een communicatiepro
gramma op een Apple Macintosh computer. vanwege de beperking van 
de manipulatiemogelijkheden die aan het gebruik van het communi
catiepakket is verbonden, is de verworven kennis niet maximaal 
verwerkt. 

Door de problematiek te verengen tot deze haalbare simulatiei is 
door middel van gebruikerstests met 17 beginners het verschil 
onderzocht in leerinspanning op zeer korte termijn tussen Memocom 
zoals het is (Memocom TOETS) en Memocom met user interface 
simulatie (Memocom MUIS). Na analyse van de resultaten komt het 
beeld naar voren dat gebruikers van Memocom MUIS minder gegevens 
nodig hebben om tot een beter resultaat te komen, zodat de 
leerinspanning geringer is, hetgeen verklaard kan worden door het 

, verschil tussen herinneren en herkennen waarop respectievelijk 
Memocom TOETS en Memocom MUIS gebaseerd zijn. 

Dit betekent dat een hoofdzakelijk menu-gestuurde user interface 
een verbetering voor de gebruikers ~nhoudt. Vervolgonderzoek kan 
het inzicht hierin verder verdiepen. 
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1 INLEIDING 

In dit rapport worden belangrijke gedeelten van de ontwikkeling 
van een user interface voor Memocom beschreven. Dat niet de hele 
ontwikkeling geschetst wordt, ligt aan het feit dat er geen kant 
en klare user interface gereed is gekomen; de inspanning die 
daarvoor nodig is, overtreft ver de mogelijkheden van een project 
van 7 maanden door een persoon. 

1.1 Projectgroep Memocom 

De organisatie van PTT is opgedeeld in een aantal zogenaamde 
hoofddirecties, waarvan de bekendste PTT-Post en PTT-Telecommuni
catie zijn. Een hoofddirectie is weer onderverdeeld in directora
ten en districten. Een van de directoraten binnen PTT-Telecommu
nicatie is het Directoraat Informatie Diensten en systemen 
(DIDS). Samen met een viertal zusterafdelingen vormt de project
groep Memocom dit directoraat. Deze projectgroep is verantwoorde
lijk voor de exploitatie van Memocom, een electronische postbus
dienst. 

1.2 Afstudeerstage en opdracht 

Dit verslag is gebaseerd op activeiten verricht tijdens een 
afstudeerstage. De stage vend plaats in de periode van half 
februari '87 tot half oktober '87 bij de projectgroep Memocom. 

De opdracht die bij deze afstudeerstage vervuld rnoest worden 
luidt: 

Ontwikkel een gebruikersvriendelijke user interface 
voor Memocom, de electronische postbusdienst van PTT. 
De ontwikkeling omvat het ontwerp, een implementatie op 
een Torch Triple X computer met UNIX system V bestu-
r ingssysteem, en een evaluatie in de vorm van een 
onderzoek met gebruikers. 

1.3 Achtergrond 

Wat betreft de achtergrond van het afstudeerproject speelt een 
punt een voorname rol. Het vormt de reden waarom er besloten is 
een afstudeerstagiair bij de projectgroep Memocom in dienst te 
nemen. 

Bij de projectgroep waren enige klachten van gebruikers van 
Memocom binnengekomen over het gebrek aan gebruikersvriendelijk-
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heid van de dienst. van de klachten die waren geuit, is geen 
aantekening gehouden. oat houdt in dat er alleen een globaal idee 
bestond over de aard van de klachten ( 'gebrek aan gebruikers
vriendeli jkheid') en over de omvang van het probleem ( 'redelijk 
wat klachten'). Het betekent tevens dat via die weg geen gegevens 
voorhanden zijn, die kunnen dienen als leidraad bij verdere 
onderzoekingen. 

Diverse auteurs onderstrepen in de literatuur de klachten. 
Hierbij is een verdeling in drieen te maken. Ten eerste: in het 
algemeen wordt bij de ontwikkeling van diensten te weinig 
aandacht geschonken aan user interfaces, hetgeen de gebruikers 
voor ernstig problemen stelt [Foley, 1984; Akin, 1985). Ten 
tweede geldt voor user interfaces van electronische berichtensys
temen dat zij vaak het resultaat zijn van de wijze waarop de 
systeemontwerper dacht dat gebruikers met hun postbus zouden 
omgaan. Ergonomische aspekten zijn veelal niet in ogenschouw 
genomen [Marshall, 1986). De user interfaces vormen dan een 
zwakke schakel in het systeem [Hutchison, 1986). Hierdoor is de 
afhandeling van berichten niet optimaal [Goudschaal, 1987) en 
struikelen bijvoorbeeld managers over technische commando's en 
procedures [Marsland, 1984). Ten derde uiten enkele auteurs 
klachten over de gebruikersvriendelijkheid van specifiek Memocom 
ook namens de gebruikers [Thoolen, 1986). Met name de zogenaamde 
puntcommando's en het feit dat alle commando's in de Engelse taal 
moeten worden gegeven, vormen een doorn in het oog [Goudschaal, 
1987). 

Weliswaar doen de verschillende postdiensten die momenteel op de 
Nederlandse markt zijn weinig voor elkaar onder in gebruiksgemak 
[Wiggers, 1987] en beweert een folder optimistisch: worn met 
Memocom te werken hebt u echt geen automatiseringservaring 
nodig.w en noe faciliteiten van Memocom zijn bijzonder uitge
breid. Toch zal het u in de praktijk weinig moeite kosten om met 
Merncoom van start te gaan en er vertrouwd rnee te raken.w [Memocom 
brengt mensen, 1987, p. 5), nietternin was men ook binnen de 
projectgroep van mening dat de gebruikersvriendelijkheid van 
Memocom voor verbetering vatbaar was. oaarom zijn er vanaf maart 
1986 diverse opdrachten gegeven voor de ontwikkeling van een user 
interface voor Memocom en ook zijn er spontane ontwikkelingen 
gestart binnen PTT en bij derden, maar met onvoldoende resultaat. 
Dit zorgde voor het besluit het probleem ook in handen van een 
afstudeerstagiair te geven. 

1.4 werkwijze 

De opdracht is op de volgende wijze aangepakt. Allereerst is 
bestudeerd op welke punten de problemen bij Memocom zich voor
doen. Dit gebeurde door zelf met de dienst te leren werken, door 
beginnende gebruikers bij een cursus te observeren en door 
Memocom te toetsen met behulp van checklisten. vervolgens zijn 
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user interfaces, ontwikkelmethoden en de daarbij behorende 
notatietechnieken kritisch bekeken. Daarna is een aanzet gegeven 
voor een ontwerp op papier. Tot deze activiteit behoorde een 
rondvraag onder ervaren Memocomgebruikers naar de indeling van 
commando's. Ideeen voor de user interface zijn ook verkregen door 
analyse van communicatieprogramma's, waarvan enkele speciaal voor 
gebruik met Mernocom bedoeld zijn. Tot slot is een vergelijkend 
onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek is aan de hand van 
prestaties en beoordelingen van naieve gebruikers het verschil 
bepaald in benodigde leerinspanning voor Memocom zoals het is en 
Memocom met een gesimuleerde user interface. Bij vrijwel alle 
activiteiten is literatuur bestudeerd, deels om nuttige gegevens 
te verkrijgen en deels om beweringen en activiteiten van theore
tische funderingen te voorzien. 

1.5 verslaggeving 

Primair is dit rapport gericht op degenen die het ontwikkelings
werk van de user interface zullen voortzetten. Zij worden 
geconfronteerd met de mogelijkheden en obstakels die zich 
voordoen bij de ontwikkeling van een user interface voor Memocom. 
Daarnaast biedt dit verslag achtergrondinformatie voor degenen 
die beleidsbeslissingen nemen ten aanzien van Memocom. Zij kunnen 
zien hoe bepaalde facetten van Memocom uitgebreider belicht 
worden dan tot nu gebeurd is en daarmee hun kennis van de dienst 
verder verdiepen. Tot slot worden ook degenen die geinteresseerd 
zijn in de problematiek van gebruikersvriendelijkheid uitgenodigd 
dit verslag te lezen. Zij zullen kunnen vaststellen dat deze 
problematiek zeer complex is en veel inzet en vakkennis vergt om 
tot een goed einde gebracht te kunnen worden. 

De positie van deze scriptie ten opzichte van andere publikaties 
is als volgt. Vergeleken met andere documenten over Memocom, gaat 
dit verslag veel meer over gebruiksaspecten van Memocom. Het 
beschouwt Memocom voornamelijk vanuit het gezichtspunt van de 
gebruiker. In vergelijking met andere publikaties over user 
interfaces en hun ontwerp, is dit verslag veel specifieker omdat 
het handelt over een user interface voor een bepaalde applicatie, 
namelijk Memocom. 

De titel van dit verslag -Memocom toetsend- kunt u drieledig 
opvatten. Ten eerste geeft het aan dat vooralsnog de meeste 
gebruikers Memocom bedienen met behulp van toetsen op een 
toetsenbord. Ten tweede wordt Memocom onderworpen aan een toets 
op gebruikersvriendelijkheid. En ten derde betekent het dat 
Memocom zelf een toetssteen is voor ontwerpers van user inter
faces en de methoden die zij hanteren. De ondertitel verwijst met 
name naar de laatste twee betekenissen. 

De opbouw van dit rapport volgt het patroon van analyse, oplos
sing en evaluatie. Het tot stand brengen van een oplossing wordt 
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gestructureerd door een rnethode die ontwikkeld is bij het Dr. 
Neher Laboratoriurn (het onderzoekslaboratoriurn van PTT). 

De opbouw is daarorn als volgt. Eerst wordt nader toegelicht wat 
Mernocorn is. Vervolgens kunt u lezen welke problernen zich voordoen 
voor iernand die Mernocorn wil gaan gebruiken. Daarna treft u een 
reeks alternatieven aan ter oplossing van de geschetste proble
rnen, waarbij een beschouwing over user interfaces, gevolgd door 
een bespreking van rnethoden voor de ontwikkeling van user 
interfaces. Dan volgen drie belangrijke fasen uit het ontwik
kelingsproces, respectievelijk taakanalyse, sernantisch ontwerp en 
syntactisch ontwerp. Daarna wordt toegelicht, op basis van de 
kennis die verkregen is uit het ontwikkelingsproces, hoe een 
gesirnuleerde user interface gestalte heeft gekregen. Tot slot is 
een beschrijving van een gebruikertest opgenornen, met daarop 
volgend de resultaten van die test en de daaraan verbonden 
conclusies. 
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2 MEMOCOM ALS DIENST 

Het is de bedoeling dat u in dit hoofdstuk een indruk krijgt van 
wat Memocom is en wat men er zoal mee kan doen. Daartoe wordt 
eerst een poging ondernomen Memocom te definieren. vervolgens 
wordt Memocom in een breder kader geplaatst, namelijk dat van de 
electronic mail systemen. Tenslotte wordt u op de hoogte gesteld 
van de praktische werking van Memocom. 

2.1 Wat is Memocom? 

Een exacte definitie van Memocom geven die de lading volledig 
dekt, is moeilijk: 

- Memocom is geen apparaat, het is een dienst [De ontbrekende 
schakel, 1986). 
- Memocom is een communicatiefaciliteit [Korte handleiding, 
1987). 
- Memocom is een elektronische berichtendienst [Memocom brengt 
mensen, 1987). 
- Memocom, het electronische berichtensysteem van PTT [Memocom: 
Uitgebreide handleiding, 1987). 

- de electronische berichtendienst MAIL [Korte handleiding, 
1987). 
- Memocom MAIL, de berichtendienst [Memocom brengt mensen, 1987). 
- MAIL, the Dialcom electronic mail service [Memocom: Uitgebreide 
handleiding, 1987). 

Uit het bovenstaande blijkt de verwarring van Memocom en MAIL. u 
zult zich dan ook afvragen wat het verschil is tussen Memocom en 
MAIL. Welnu, Memocom is de naam van de gehele dienst en MAIL is 

de naam van een commando waarmee de gebruiker een functie binnen 
Memocom aanroept waarmee hij berichten kan versturen en lezen. 
Gemakshalve wordt de functie daarom ook MAIL genoemd. 

2.2 Memocom en electronic mail systemen 

rs Memocom een electronic mail system? De Electronic Mail 
Association heeft in 1986 electronic mail als volgt gedefinieerd: 
"Electronic mail is the generic name for non-interactive communi
cation of text, data, images or voice messages between a sender 
and designated recipients by systems utilizing telecommunications 
links." [Cavanagh, 1986). Memocom is strikt genomen volgens deze 
definitie geen zuiver electronic mail systeem, omdat interactieve 
communicatie via Memocom wel mogelijk is. Maar omdat MAIL, de 
belangrijkste functie van Memocom [Memocom brengt mensen, 1987), 
wel onder de definitie van electronic mail valt, is het de moeite 
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waard electronic mail systemen nader te bestuderen. 

Doelen die men met een electronic mail systeem wil bereiken, 
kunnen zijn: 
- meer mogelijkheden voor uitwisseling van gegevens en ideeen 
bieden [Tarouco, 1984], zowel formeel als informeel [Marshall, 
1985], 
- de bereikbaarheid van de medewerkers vergroten, met name van 
degenen die veel op pad zijn [Reactievermogen, 1987], 
- de informatieverwerking verbeteren [Gabriel, 1986]. 
- beslissingsprocessen ondersteuen [Sprundel, 1985], 
- face to face communicatie voorbereiden [Fransen, 1985]. 
Dit soort doelstellingen gelden ook voor Memocom. 

De functies die electronic mail systemen bieden om deze doelstel
lingen mee te bereiken zijn veelal gelijksoortig, maar ieder 
systeem verschilt op zijn minst in details van alle andere 
[Gabriel, 1986; Rubin, 1986]. 

De functies hebben betrekking op de bewerking [Endo, 1984], de 
uitwisseling en het beheer van berichten [Gabriel, 1986]. Die 
berichten zijn brieven, formulieren, rapporten, memo's, etc. 
[Gabriel, 1986]. De functies die volgens Gabriel vertegenwoordigd 
moeten zijn in een electronic mail systeem [Gabriel, 1986], kunt 
u voor het overgrote deel ook in Memocom aantreffen. Memocom 
biedt ook vrijwel het complete scala van functies die door Dunlap 
genoemd worden als diensten die grotere computersystemen kunnen 
aanbieden [Dunlap, 1985]. 

Toch zijn er nog extra faciliteiten denkbaar, die de dienstverle
ning uitbreiden. Een greep uit de mogelijkheden: 
- speciale berichtformaten (bijvoorbeeld voor zakelijke brieven) 
[Fransen, 1985; Gabriel, 1986], 
- notities die aan een bericht gehecht kunnen worden, zonder dat 
ze meegestuurd behoeven te worden [Fransen, 1985; Gabriel, 1986], 
- uitwisseling van berichten die multimediaal van aard zijn: 
tekst, spraak, video, grafieken en binaire gegevensverzamelingen 
[Fransen, 1985; Marshall, 1985; Frankhuizen, 1987] 
- bezorging aan niet-aangeslotenen per post [Fransen, 1985; 
Cavanagh, 1986]. 
- opvragen van de adressen van alle aangeslotenen [Fransen, 1985] 
- automatismen voor doorsturen, opslaan, afwezigheidsbericht, 
etc, [Fransen, 1985] 

Deze extra's en met name ook funciies buiten de berichtenafhande
ling zouden door een heel nieuw circuit van zelfstandig opere
rende ondernemers via Memocom aangeboden kunnen worden [De 
ontbrekende schakel, 1986]. 

Electronic mail systemen zijn diensten. riat is uit de omschrij
vingen aan het begin van dit hoofdstuk ook al duidelijk geworden 
voor Memocom. zo'n dienst steunt op een infrastructuur. Die 
infrastructuur is een telecommunicatienetwerk, dat beheerd wordt 
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door een netwerkexploitant. voor deze netwerken z1Jn speciale 
aanbevelingen voor standaardisatie gedaan door diverse committees 
(IFIP, CCITT) [Gabriel, 1986). In Nederland bestaat Datanet 1. 
Dit is een pakketgeschakeld netwerk speciaal voor het transport 
van computerdata en het is gestandaardiseerd volgens de X.25 
afspraken van de CCITT. Een zusterorganisatie van Memocom binnen 
de PTT beheert het netwerk. 

Een netwerkexploitant huurt capaciteit op de kabels van een PTT 
en biedt via het netwerk verschillende diensten aan, waaronder 
electronic mail [Wiggers, 1987). Soms wordt de exploitatie van 
diensten overgelaten aan aparte organisaties, die dan gebruik 
maken van de service van de netwerkexploitant. De projectgroep 
Memocom rnaakt op soortgelijke wijze gebruik van Datanet 1. Omdat 
Memocom een dienst is van de Nederlandse PTT, behoren de beheer
ders van respectievelijk de kabels, het netwerk en de dienst tot 
dezelfde organisatie. 

Electronic mail systemen zijn duidelijk bedoeld voor de zakelijk 
markt. In het algemeen zijn de meeste redenen voor communicatie 
met behulp van computers zakelijk [All about, 1987). De penetra
tie is op dit moment in Nederland nog vrij laag [e-mail, 1987). 
Maar een paar procent van alle bedrijven gebruikt een electronic 
mail systeem [Electronic mail, 1987). Het gaat hierbij voorname
lijk om bedrijven en bedrijfsonderdelen die een dienstverlenend 
karakter hebben. voor Memocom ligt de situatie niet wezenlijk 
anders [Thoolen, 1986; Tukker, 1987). Redenen voor het gebrek aan 
penetratie van mailboxen kunnen zijn: 
- het is te duur, 
- er is nog geen kritieke massa, 
- er zijn te weinig procedures in organisaties voor de omgang met 
mailboxen, 
- de huidige electronic mail systemen hebben slechte interfaces, 
- er worden te weinig ondersteuningsmiddelen aangeboden, 
- het is te lastig te leren [Marshall, 1985). Wereldwijd, dus ook 
in Nederland, is de groei echter explosief te noemen [Cavanagh, 
1986). 

Men kan een onderscheid maken tussen publieke systemen en 
systemen voor een besloten gebruikersgroep (in-house). De 
verhouding tussen het aantal publieke en in-house mailboxen was 
in 1986 in de vs een op vier [Cavanagh, 1986). Het verschil 
tussen de systemen is gelegen in de mogelijkheid toe te treden 
tot de gebruikersgroep. Tot een publiek systeem kan in principe 
iedereen toegang krijgen. Bij een in-house systeem is dat niet 
zo. Daarnaast zijn veel van de huidige in-house systemen niet 
volgens de x.400 standaard gemaakt. x.400 omvat de CCITT stan
daarden voor electronic mail [Chapman, 1986). Daarom liggen 
tussen electronic mail diensten vrijwel geen goede en directe 
verbindingen [Wiggers, 1987). Omdat de situatie bij de publieke 
systemen een f raktie beter is, verbinden ze soms in-house 
systemen [Cavanagh, 1986). Memocom is een publiek systeem dat 
streeft naar werking volgens X.400. Ook voor gebruikers van 
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verschillende systemen is het prettig dat er meer consistentie in 
de bediening komt [Rubin, 1986]. 

Wat betreft de publieke systemen z1Jn er voor Memocom rnomenteel 
in Nederland een vijftal serieuze concurrenten : Comet (Low cost 
Linking), Mailbox (IP Sharp Ass.), OnTyme (Mc Donnel Douglas), 
Quick-comm (GEISCO) en T-mail (Telemedair) [Wiggers, 1987]. 
Kleine concurrenten zoals e-mail hebben vaak enige beperkingen. 
Bijvoorbeeld bij e-mail, een electronische postdienst van CMG, 
kan alleen via kleine draagbare terminals van Text Lite gecommu
niceerd worden [Nieuwe elektronische, 1987]. Memocorn daarentegen 
is systeemonafhankelijk. Dat wil zeggen dat iedere computer als 
terminal verbinding kan opbouwen met de Memocom-cornputer, 
onafhankelijk van grootte, merk en besturingssysteem. 

De gevolgen van de invoering van electronic mail zijn verstrek
kend. Dit hangt sterk samen met de verwachting dat communicatie 
met behulp van computers de meer traditionele methoden van 
cornrnuncatie niet zal verdringen, rnaar juist de mogelijkheid van 
de gebruikers om te communiceren zal verbreden en verdiepen 
[Morris, 1986]. Het kan leiden tot de komst van een post-indu
striele maatschappij, met als begeleidend verschijnsel een sterke 
toename van het aantal informatie- of kennis-werkers [Marshall, 
1985]. Dit heeft ook belangrijke sociale implicaties [Tarouco, 
1984]. 

voordat het zover is, zal men eerst nog een paar hindernissen 
moeten overwinnen. De juridische status van berichten die zijn 
verzonden via Memocom, is bijvoorbeeld nog onvoldoende vastge
legd. Dit betreft onder andere mogelijke schending van het 
briefgeheirn, bewijsvoering van verzending en ontvangst van 
brieven en de gang van zaken rond ondertekening en authentifica
tie van berichten [Gabriel, 1986]. 

2.3 Hoe werkt Memocorn? 

Het Mernocorn-systeern werkt volgens het principe van postbussen. 
Deze postbussen zijn goed te vergelijken met de postbussen die u 
in een postkantoor kunt aantreffen. U rnoet zich voorstellen dat 
er in Rotterdam een groot computersysteern is opgesteld waarin 
alle Nederlandse postbussen (mailbo~en) zijn ondergebracht. 

Wil een gebruiker nu zijn mailbox legen, dan loopt hij niet naar 
het postkantoor, rnaar legt hij op electronische wijze verbinding 
met de computer in Rotterdam. Daarvoor heeft de gebruiker de 
volgende apparatuur nodig: 
-een terminal (of een Personal computer, Home computer of 
tekstverwerker met een comrnunicatieprogramma), 
-een modern (de verbindingsschakel tussen de terminal en het 
telefoonnet), 
-een telefoonaansluiting, 
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-een abonnement op Memocom 
[Korte handleiding, 1987). Toegang tot de mailbox wordt alleen 
verkregen, als het juiste password (de goede sleutel) is inge
voerd. 

Nadat de verbinding opgebouwd is ziet hij meteen of er berichten 
in zijn mailbox zijn binnengekomen. De nieuwe berichten en de 
oude die hij er nog niet uitgehaald heeft, kan hij vervolgens 
lezen en bijvoorbeeld beantwoorden of opslaan in zijn persoon
li jke archief in de Memocom-computer. In het geval dat hij een 
bericht aan een andere mailboxhouder wil zenden, heeft hij de 
keuze tussen het 'on-line' intikken van de tekst of het invoeren 
van een voorbereide tekst. 

waarin verschilt de communicatie via Memocom van die via het 
conventionele postbussensysteem? 
- Communicatie verloopt veel sneller en ook de doorlooptijd van 
correspondentie is korter, ender de voorwaarde dat mailboxhouders 
de discipline hebben regelmatig in hun mailbox kijken [Reactie
vermogen, 1987). 
- Mailboxen zijn 24 per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. 
- Mailboxen zijn van waar ook ter wereld via het openbare 
telefoonnet bereikbaar. 
- Memocom biedt naast de berichtenafhandeling allerlei extra 
functies, zoals 

- het raadplegen van openbare en prive gegevensbestanden, 
- het laten beheren van agenda's, 
- het versturen en ontvangen van telexberichten, 
- het foutloos uitwisselen van computergegevens, 
- het aanmaken, opbergen, weer oproepen, invullen en versturen 

van formulieren, 
- het voeren van een directe dialoog met een of meerdere 

mailboxhouders, 
- eenvoudige tekstverwerking, 

[Memocom brengt mensen, 1987). 
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3 PROBLEMEN BIJ HET GEBRUIK VAN MEMOCOM 

Gezien de complexiteit van Memocom, zoals die in het vorige 
hoofdstuk naar voren is gekomen, zal het u niet verrassen dat ook 
de interactie van de gebruiker met deze dienst niet altijd soepel 
verloopt. Daarover gaat dit hoofdstuk. Eerst zal dieper inzicht 
verschaft worden in de diverse probleemvelden waar een gebruiker 
in het algemeen mee te maken krijgt, wanneer een dienst als 
Memocom op zijn werkplek geintroduceerd wordt. vervolgens komt 
een van die probleemvelden, de interactie met Memocom, aan de 
orde. Opsporing van knelpunten gebeurt door middel van twee 
checklisten. Aan de hand van een bespreking van het verschil 
tussen beginnende en gevorderde gebruikers zal daarna de conclu
sie gerechtvaardigd worden dat Memocom niet goed afgestemd is op 
bet gebruik door beginners. Een tweetal bezoeken aan een begin
nerscursus levert een overzicht van de punten in de interactie 
waar de beginnend gebruiker moeite mee heeft. Tot slot zal een 
korte kenschets van de aard van de totale problematiek gepresen
teerd worden. 

3.1 Vier probleemvelden 

Het beleid van een organisatie kan er op gericht zijn om, bij een 
dienst als Memocom, een beperkt aantal mailboxen te nemen om er 
ervaring mee op te doen, op basis waarvan eventueel een groter 
aantal aangeschaft wordt [Marshall, 1985]. Een electronic mail 
systeem zal meestal als onderdeel van een totaal (kantoor-) 
automatiseringssysteem bij een bedrijf geintroduceerd worden 
[Gabriel, 1986]. Als het goed is, wordt zo'n systeem dan goed 
ingebed in bet gehele systeem, ook qua planning. Helaas is dat 
niet altijd het geval. Dit kan dan ook het eerste probleemveld 
zijn waar gebruikers van de dienst mee te maken kunnen krijgen. 
Taken die ze moeten uitvoeren, zijn mogelijkerwijs niet goed met 
bet systeem te verrichten. naarnaast is bet mogelijk dat gebrui
kers onvoldoende zijn voorbereid op de automatisering. In het 
algemeen vergt de invoering van een dienst als Memocom meer 
ondersteuning dan vaak wordt gegeven, zodat uiteindelijk de 
gebruiker met problemen wordt opgezadeld. 

Is een electronic mail systeem eenmaal geintroduceerd, dan is dat 
nog geen garantie dat de gebruiker probleemloos van de dienst 
gebruik kan maken. Het tweede probleemveld wordt namelijk gevormd 
door de computer of terminal die de gebruiker nodig beeft om de 
dienst te kunnen gebruiken. Het is over het algemeen zo, dat de 
mate van ervaring die gebruikers bebben met computers sterk 
verschilt, maar een heel grote categorie wordt gevormd door 
mensen die nauwelijks met dergelijke apparatuur gewerkt hebben. 
zaken als een toetsenbord of het 'scrollen' van gegevens op een 
beeldscherm zijn nieuw voor hen. 
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Maar met name het besturingssyteern van de computer is voor velen 
een onbekend terrein. Kennis van het besturingssyteern is vooral 
van belang indien de gebruiker de verbindingstijd met de Memocom
cornputer zo kort rnogelijk wil houden. Het besturingssysteem moet 
de gebruiker vrijwaren van allerlei minitieuze handelingen die de 
computer verricht in de onderste lagen van zijn software [Tanen
baum, 1987]. De belangrijkste functies van het besturingssysteem 
zijn de behandeling van invoer vanaf het toestenbord en uitvoer 
naar de printer, en transport van data van en naar diskettes 
[Tanenbaum, 1987]. Besturingssysternen als MSDOS of CP/M zijn voor 
de rneeste gebruikers erg lastig [Gaines, 1984; Gem, 1985]. 

zelfs als de gebruiker goed op de hoogte is met de rnogelijkheden 
van zijn computer, zal hij veelal toch een nieuw gebied betreden. 
oat is het gebied van de datacommunicatie. Het vorrnt het derde 
rnogelijke probleemveld. De gebruiker wordt met de datacornrnunica
tie geconfronteerde in de vorm van een communicatieprograrnrna voor 
zijn computer, een modem en het gebruik van telefoonlijn en 
Datanet 1 voor het datatransport. 

Technisch voldoen niet alle cornrnunicatieprograrnrna's die op de 
rnarkt zijn. van standaardisatie is in deze branche jarnrner genoeg 
geen sprake, zodat een gebruiker die noodgedwongen overstapt op 
een ander prograrnma, zich eerst in de specifieke eigenschappen 
van dat prograrnrna rnoet verdiepen [Paap, 1987]. Voor algernene 
cornmunicatiepakketten geldt, dat ze niet snel ingezet kunnen 
worden voor gebruik van een dienst als Memocorn. Er zal behoorlijk 
wat geprograrnmeerd rnoeten worden, voor het verkrijgen van 
bijvoorbeeld automatische inlogprocedures. voor de rneeste 
eindgebruikerws gaat de rnaterie van het programmeren van een 
cornrnunhicatiepakket veel te ver [Paap, 1987]. Dit instellen van 
het cornmunicatiepakket of de terminal behoort tot een van de 
lastigste opgaven. Het vereist een behoorlijke kennis van 
datacommunicatie. Helaas is dat voor de gerniddelde gebruiker een 
ondoordringbaar oerwoud. Het hele datacornrnunicatieterrein staat 
bol van het onverklaarde jargon en technische terrnen. Een 
cornrnunicatieprograrnrna dat specif iek is toegesneden op Memocorn is 
dan gemakkelijker, orndat de gebruiker zich niet te veel behoeft 
te verdiepen in de precieze cornrnunicatieprocedures [Wiggers, 
1987]. 

voor cornrnunicatie met Mernocorn heeft de gebruiker een modern nodig. 
Moderns zijn in vele soorten en rnaten te koop. Een modern aanslui
ten is geen sinecure door het gebrek aan standaardisatie. Bellen 
met een modern zou bij de zogenaarnde auto-dial types weinig 
problernen rnogen opleveren, alhoewel 'die rare larnpjes met die 
nietszeggende afkortingen' rneer voor de specialist gernaakt 
schijnen te zijn. 

ook wanneer de cornrnunicatie op gang is gekomen, is kennis van 
datacornrnunicatie nooit weg. Er gebeuren voortdurend onverwachte 
en ongewenste dingen, bijvoorbeeld storingen op de lijn die 
zorgen voor transrnissiefouten en daardoor voor verrninkte cornrnan-
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do's en berichten, of "X.25 reset"?. 

Als vierde en laatste probleemveld blijft nog de bediening van 
Memocom over. Electronic mail systemen zijn complex [Endo, 1984) 
ender andere door de complexe relaties en het grote volume van 
aan te bieden gegevens [Chapman, 1986). Memocom vormt daarop geen 
uitzondering [Sprundel, 1985). 

De beginnende gebruiker beleeft deze problematiek nog intenser 
doordat hij de hierboven aangebrachte scheiding in vier velden 
zelf niet kan maken. Het is voor een beginner bijvoorbeeld lastig 
om meldingen die Memocom geeft te onderscheiden van bijvoorbeeld 
een melding van zijn computer. Ook het begrip dat men met een 
toetsenbord eigenlijk twee computers en een modern bedient komt 
pas later tot stand. Kortorn, hij is niet in staat de juiste 
verbanden te leggen om optredende problemen snel het hoofd te 
kunnen bieden. 

3.2 Knelpunten in Mernocom opgespoord via checklisten 

Het is interessant om uit te zoeken op welke aandachtspunten 
Mernocorn over het geheel genornen sterk scoort en op welke punten 
zwak. oat is gedaan met twee checklisten die uit [Faddegon, 1981) 
en [Shneiderman, 1986) gehaald zijn. De scores op de punten die 
van toepassing en beoordeelbaar zijn, staan vermeld in bijlage 1. 
Uit de checklisten komt het volgende beeld naar voren: 

- Memocom is kort en krachtig. 
- Memocom werkt vrij snel. 
- Memocom is aanpasbaar, maar dat vereist behoorlijke kennis van 
bet systeem. 
- Memocom is niet erg vergevingsgezind en de foutafhandeling is 
slecht. 
- Memocom is vrij zwijgzaam. 
- Memocom verstrekt op aanvraag informatie, maar die is slecht 
verzorgd. 
- Hulp is altijd beschikbaar, de tekst is redelijk duidelijk maar 
veel te uitgebreid. 
- De ondersteuning die de gebruiker buiten Memocom wordt aangebo
den is goed. 
- Memocom laat veel afhangen van het initiatief van de gebruiker, 
maar moedigt niet aan tot verkenning. 
- Memocom belast het geheugen van de gebruiker stevig, met veel 
commando's, opties en syntactische detailkwesties. 

U moet zich realiseren dat men met zo'n checklist niet echt tot 
een eindoordeel kan komen over een bepaalde dialoog, of tot een 
vergelijking tussen verschillende mogelijke dialogen. Dit omdat 
niet alle punten even zwaar wegen en er geen mogelijkheden zijn 
voor onderlinge weging. Gebruik van een checklist geeft alleen 
aanwijzingen voor goede en slechte punten van de dialoog 
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[Faddegon, 1981]. Bovendien is het zo dat meer zekerheid over de 
uitkomsten van een meting met een checklist kan verkregen worden 
door meerdere personen een oordeel te laten geven [Faddegon, 
1981], terwijl in dit geval slechts een persoon (de schrijver van 
dit rapport) een oordeel heeft gegeven. 

Eerder was al even sprake van het feit dat de beginnende gebrui
ker een aantal problemen te verwerken krijgt alvorens hij soepel 
met Memocom kan omgaan. Kennelijk gelden die problemen niet of in 
veel mindere mate voor een gevorderde gebruiker. wat is dan het 
verschil tussen een beginner en een gevorderde? 

Uit literatuur en eigen ervaring volgt dat beginnende gebruikers: 

- veel van de benodigde kennis, ervaring, vaardigheid en durf 
missen om: 

- snel en correct verbanden te leggen voor uitbreiding van hun 
kennis, enzovoorts, 

- snel en zonder angst met apparatuur te kunnen werken [Madni, 
1981], 

- zich f lexibel en creatief tegenover problemen op te stellen 
en gewoon een oplossing te proberen, 

- bij te houden op welk punt in de interactie ze zich bevinden, 
- minder geheugenbelasting tolereren [Foley, 1984]. 
- nauwelijks meer maar wel algemenere commando's gebruiken die 
daardoor voor een minder eff iciente uitvoer zorgen [Akin, 1985; 
Foley, 1984], 
- hun werk in totaliteit langzamer voltooien [Akin, 1985], 
- veel vaker een helpfile consulteren [Akin, 1985], 
- meer fouten maken [Akin, 1985], 
- zich graag laten leiden door het systeem dat hen vertelt wat ze 
moeten doen en waarom [Lindijer, 1986], 
- prefereren een groot aantal aantal kleine stappen in de 
uitvoering van de taak [Lindijer, 1986], 

overigens is het verschil tussen beginner en gevorderde niet 
absoluut maar gradueel, want een onervaren gebruiker wordt 
langzaam expert door het gebruik van het systeem [Lindijer, 
1986]. 

Aan de ene kant kunnen de prestaties en satisfactie van ervaren 
gebruikers van een systeem dat speciaal op beginners is afgestemd 
goed zijn [Good, 1984]. Aan de andere kant zal vaak wat voor een 
beginner goed is, voor een gevorderde niet goed zijn [Hutchison, 
1986]. Daarom is de beste aanpak om bij het ontwerp rekening te 
houden met beide categorieen gebruikers. 

Wanneer de eigenschappen van Memocom zoals die uit de checklisten 
naar voren zijn gekomen vergeleken worden met de eigenschappen en 
voorkeuren van beginners, is de conclusie aannemelijk dat Memocom 
slecht is afgestemd op het gebruik door beginners. Memocom heeft 
als het ware een hoge drempel. 
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Literatuur bevestigt dit beeld. In het algemeen geldt dat 
electronic mail systemen wel krachtig zijn, maar niet geschikt 
voor beginners [Hutchison, 1986]. Er is nog altijd een duidelijke 
feeling en kennis van zaken vereist om electronic mail binnen het 
bereik van de onervaren eindgebruiker te brengen [Paap, 1987]. 

Dit hangt mede samen met twee nog niet genoemde facetten, 
narnelijk de mogelijkheid dat een gebruiker omkomt in de vloed van 
berichten die zijn mailbox binnenstromen. Daarbij gaat het niet 
alleen om gewenste berichten, maar ook om zogenaamde junk mail. 
In dit opzicht zijn de huidige rnailboxen te passief, ze bieden 
weinig mogelijkheden voor automatische verwerking [Marshall, 
1985]. Daarnaast worden extra gebruiksproblemen geintroduceerd 
wanneer een gebruiker mailboxen heeft op meerdere systemen, met 
grote verschillen in bedieningswijzen in verband met het gebrek 
aan standaardisatie [Marshall, 1985]. 

3.3 Knelpunten in Memocom opgespoord via gedrag van cursisten 

Omdat een gezond wantrouwen in introspectie als vorm van goed 
onderzoek op zijn plaats is, vanwege de grote verschillen tussen 
mensen en hun achtergronden [Monk, 1984), boden twee bezoeken aan 
een eendaagse Memocom-cursus voor beginnende gebruikers de 
mogelijkheid gebruiksproblemen beter op te sporen. 

Een afdeling van PTT verzorgt dit soort cursussen. Doelstelling 
van deze cursus is: met behulp van de Telemix 300 gebruik kunnen 
maken van Memocom [Memocom: Electronic mailbox service, 1987]. De 
Telemix 300 is een zogenaamde domrne terminal. Dat wil zeggen dat 
de functionaliteit zich hoofdzakelijk beperkt tot het doorgeven 
van invoer vanaf het toetsenbord aan de Memocom-computer en het 
weergeven van uitvoer van de Memocom-computer op het beeldscherm. 

Aangezien geen van de cursisten op het moment van aanvang 
praktische kennis had op het gebied van datacommunicatie en 
Memocom, mogen ze terecht als beginners worden aangemerkt. Op het 
gebied van ervaring met de bediening van computers waren wel 
grote verschillen. 

Dat geldt ook voor de leerinstelling. Sommigen ZlJn uiterst 
terughoudend met het gebruiken van nieuw geleerde dingen; ze 
bouden bet liever bij oude vertrouwde handelingen. Anderen 
daarentegen, proberen veel vrijer qe rnogelijkheden van Memocom 
uit. De cursusleiders moedigen dit verkennend gedrag aan om bet 
leerproces te versnellen. 

Door vragen en opmerkingen te notuleren en al rondgaand een blik 
over de schouder van iedere cursist te werpen, ontstond een vrij 
precies beeld van de punten in de dialoog van Memocom die 
moeilijkheden opleveren. Deze indrukken zijn verwerkt in een 
soort modelsessie, waarin de belangrijkste elementen uit de 
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cursus en de reacties daarop zijn opgenomen. Deze modelsessie 
vindt u in bijlage 2. 

Uit de modelsessie kan, naast enkele gevolgtrekkingen die reeds 
uit de checklisten naar voren kwamen, geconcludeerd worden dat 
beginners moeite hebben met het feit dat: 

- Mernocom in het Engels/Amerikaans is, 
- Memocom commando-gestuurd is, en daardoor regelmatig de vraag 
zich voor de gebruiker aandient •wat nu?", 
- Memocom prompts hanteert die onvoldoende orientatie bieden, 
- Memocom de structuur in een mailbox maar moeizaam prijsgeeft. 

Specifieke punten waar problemen optreden zijn: 
- de systeemprompt, 
- het scrollen van gegevens op het scherm, 
- de 'to: 'prompt, 
- de Return aan het eind van een regel in de in te voeren tekst 
van een bericht, 
- de meeste commando's van de tekstverwerker (ED), 
- de punt voor een puntcommando, 
- de 'Read or scan: 'prompt, 
- de lay-out en inhoud van het overzicht van berichten in de 
mailbox, 
- de 'Disposition: 'prompt, 
- de opslagstructuur voor berichten, 
- het verschil tussen bestanden en berichten. 

3.4 Samengevatte kenschets van de problemen 

Alle problemen overziend, kan gesteld worden dat de gebruiker die 
Memocom goed wil leren bedienen, veel kennis moet verwerven op 
gebieden die nieuw zijn voor hem. Ook binnen Memocom geldt: het 
is bij elkaar veel en nieuw. 
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4 ALS OPLOSSING EEN USER INTERFACE 

Nu is vastgesteld dat Mernocorn voor beginnende gebruikers een hoge 
drernpel opwerpt, is het tijd te bekijken welke oplossingen 
voorhanden zijn. Dat vorrnt de start van dit hoofdstuk. Met name 
aan rnogelijke oplossingen in de vorrn van cornrnunicatieprograrnrna's 
zal aandacht besteed worden. Orndat er met een goede user inter
face ook iets aan het slechten van de drernpel te doen is, loont 
het de rnoeite te onderzoeken wat een user interface is. Daarna 
kornen achtereenvolgens doel en belang van een user interface en 
de relatie tussen een user interface en Memocorn aan de orde. 

4.1 Ondersteunende toelichting en training 

waar kan de beginnende Memocorn-gebruiker terecht voor ondersteu
ning? Mernocom biedt ondersteuning in de vorm van: 
-handleidingen, 
-cursussen, 
-prograrnrnatuur in Mernocom, 
-de telefonische Mernocom Help Desk, 
-het periodiek 'Memocorn Print' met onder andere praktijktips 
[Mernocom brengt rnensen, 1987). 

Orn met de handleidingen te beginnen, er bestaat een korte 
handleiding [Korte handleiding, 1987) die iedere rnailboxhouder 
bij zijn abonnernent krijgt. Helaas laat de kwaliteit van deze 
handleiding te wensen over. De tekst wordt ontsierd door het 
gebruik van jargon en niet uitgelegde technische termen. sorns is 
de aangehouden volgorde niet logisch. Daarnaast is in de voor
beelden niet alle tekst die de gebruiker rnoet invoeren vetge
drukt. Een ander probleern is dat de scheiding tussen de diverse 
delen van Mernocom niet duidelijk genoeg is aangegeven. somrnige 
narnen of titels zijn nietszeggend. vaak kan de lezer ook niet 
vinden hoe hij een bepaalde optie/funktie weer moet verlaten. 
Tenslotte is het geheel nogal beschrijvend, het spoort de lezer 
niet aan tot aktie. Dat betekent dat de gebruiker het boekje 
leest, begint met mernocorn, en dan toch niet weet wat hij moet 
doen. Het is dus niet instruktief genoeg. Deze handleiding is 
duidelijk niet meer dan een korte vingerwijzing: wanneer de 
gebruiker op een probleern stuit, dan vindt hij het antwoord er 
niet in. rnmiddels is er een herziene versie verschenen, rnaar die 
is nog niet geanalyseerd. verrnoedelijk is deze nieuwe versie 
beter. 

Een tweede rnogelijkheid voor een beginner om via een handleiding 
zijn problemen op te lessen, is het aanschaffen van uitvoerige 
handleidingen. Er zijn er twee, te weten [Memocorn: Uitgebreide 
handleiding, 1987) en [Mernocom: Handleiding pcrnail, 1987). De 
ornvang van deze handleidingen is afschrikwekkend, rnaar ze zijn 
erg cornpleet. Er staan duidelijke voorbeelden in en de tekst is 
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helder geschreven. Nadelen zijn dat de handleidingen Engelstalig 
zijn, dat een overkoepelende index en inhoudsopgave ontbreekt en 
eigenlijk werken ze pas echt goed wanneer de gebruiker vooraan 
begint en ze op zijn gemak uitleest. Inmiddels zijn ook hiervan 
Nederlandse versies verschenen. 

Een uitstekend alternatief voor handleidingen is een eendaagse 
cursus die speciaal voor beginners gegeven wordt. De cursus is 
zeer practisch gericht, de inhoud is afgestemd op hun problemen, 
de leiding is bijzonder deskundig en de cursisten verlaten na 
afloop enthousiast de zaal. Wellicht zijn de prijs van de cursus 
en onbekendheid met het bestaan oorzaken voor het feit dat de 
meeste Memocom-gebruikers er niet aan deelnernen. 

Een ander alternatief is het zelfstudieprograrnrna 'learn', dat 
interactief met Memocorn te gebruiken is. Met dit programrna kan de 
beginner veel voorkornende MAIL opdrachten in een praktijksituatie 
oefenen [Korte handleiding, 1987). Het licht stap voor stap de 
rnogelijkheden bij de diverse Memocomprompts toe en dat werkt 
prettig. Het nadeel is dat de gebruiker erg lang met de Memocom
computer in verbinding staat, hetgeen kostbaar is. 

Voorts kan de gebruiker telefonisch om raad vragen bij de Memocorn 
Help Desk. Hier is verder geen onderzoek naar gedaan. Het laatste 
alternatief dat de projectgroep Mernocorn biedt is het gebruikers
blad 'Memocom print'. Beginners zullen hierin niet veel vinden 
dat hen kan helpen hun problemen bij het gebruik van Memocom op 
te lossen. Daar is het blad niet op gericht. 

Dan is het nog mogelijk dat de gebruiker on-the-job training 
krijgt van een ervaren collega [Tarouco, 1984). Dit heeft in 
praktijk wel eens klachten over gebrek aan gebruikersvriendelijk
heid weggenomen [Thoolen, 1986). Over het algemeen is het echter 
vaak toch te chaotisch en inconsistent, terwijl de prestatiedruk 
vrij hoog kan zijn. Daarom is een cursus meer aan te raden 
[Cooper, 1986). 

Performance aids, zoals Bailey die voorstelt [Bailey, 1982), in 
de vorm van overlays voor toetsenborden of beeldscherrnen zijn in 
het geval van Memocom niet toepasbaar. Wel zou een flowchart of 
iets dergelijks van alle prompts en de mogelijke antwoorden 
verlichting kunnen brengen. 

4.2 Cornrnunicatiepakketten ter ondersteuning 

Als laatste alternatief hebben degenen die beschikken over een PC 
de rnogelijkheid via een communicatieprograrnrna hun lot te verbete
ren. 

Aan de basis van alle cornmunicatie staat de software die de 
datastroom beheerst en controleert of de data succesvol bij de 
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andere computer is aangekomen [All about, 1987]. Deze communica
tiesoftware, is te verdelen in drie groepen: 
- terminal-emulatie programma's, die alleen een terminal emuleren 
en geen functionaliteit van een hoger niveau aanbieden, 
- echte corrununicatieprogramma's, vooral te herkennnen aan file 
transfer faciliteiten, 
- electronic mail programma's, speciaal gemaakt voor electronic 
mail systemen 
[The most active, 1986]. 
Kortom, de markt van communicatiesoftware biedt gevarieerde 
produkten voor verschillende behoeften aan [All about, 1987]. Elk 
jaar worden de aangeboden communcatiepakketten beter en krijgen 
ze meer 'features'. Features die vroeger nog extra's waren zijn 
nu al standaard geworden [All about, 1987]. 

Voor gebruik met Memocom zijn vooral communicatieprogramma's van 
de tweede en de derde soort interessant. Enkele representanten 
uit deze twee groepen zijn geevalueerd, waarbij vooral op 
gebruikersvriendelijkheid werd gelet. Dat gebeurde aan de hand 
van twee checklisten, die als bijlage 3.1 zijn bijgevoegd. De 
eerste checklist is samengesteld uit andere lijsten plus uit 
ergonomische aanbevelingen en eisen uit de literatuur. De tweede 
checklist omvat de voornaamste handelingen die voor een beginner 
bij gebruik van Memocom van belang zijn. 

zoals al eerder is vermeld, biedt een checklist niet de mogelijk
heid een absoluut eindoordeel over een programma op te stellen. 
De methoden die de Datapro Research Corporation en de Software 
Digest Ratings Newsletter hanteren suggereren een nauwkeurigheid 
die niet verantwoord is. Zij bepalen namelijk een gewogen 
gemiddelde van rapportcijfers voor bijvoorbeeld data I/O (gege
vens in- en uitvoer) [Microstuf, 1986] of het leergemak van de 
specif icatie van de vertraging na iedere regel tijdens het zenden 
[Mehtodology, 1985]. naarbij komt dat de taken die de beoorde
laars uitvoeren, duidelijk betrekking hebben op gebruik door 
specialisten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een veel 
gunstiger oordeel over een algemeen communicatieprogramma als 
Crosstalk geveld wordt (een cijfer van 8.3 voor gebruiksgemak 
[Microstuf, 1986]) dan uit de beoordeling met de checklisten van 
bijlage 3.1 volgt. Er wordt bijvoorbeeld van crosstalk gezegd dat 
de twee letter syntax logisch en gemakkelijk te onthouden is 
[Microstuf, 1986]. Wellicht geldt dat voor gevorderden, maar voor 
beginners is dit zeker niet waar. vanwege de methodologische 
bezwaren zal een dergelijke methode hier dus niet worden ge
bruikt. 

Ter vergelijking is ook een evaluatie van de algemene communica
tie-terminal Telemix 300 uitgevoerd. Deze terminal is enigszins 
te vergelijken met een communicatieprogramma van de eerste soort 
(terminal-emulatie). 

communicatieprogramma's die behoren tot de tweede soort zijn van 
algemene aard en breed inzetbaar. Een voorbeeld van een dergelijk 
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pakket is Crosstalk, gemaakt voor computers met een MS-DOS 
besturingssysteem. voor gebruik met Memocom is het een van de 
populairste programma's [Thoolen, 1986]. 

communicatieprogramma's van de derde soort speciaal voor gebruik 
van Memocom waren bij het begin van het afstudeerproject nog niet 
beschikbaar. Tijdens het project zijn er enkele geheel of 
gedeeltelijk gereed gekomen. Het pakket 'upfront' is in de vs 
ontwikkeld voor MS-DOS omgeving. Het wordt via de leverancier van 
Memocom geleverd. 'As-plus-Memocom' is door een Nederlands 
softwarebureau gemaakt voor de Apple Macintosh gebruikers. 
'Memostart' is in eigen beheer binnen PTT ontwikkeld. Het 
programma 'Memomail' is van een Nederlandse softwarefirma die 
daarmee de MS-DOS markt wilde bestrijken, maar het valt enigszins 
buiten de reeks, doordat het een algemeen communicatieprogramma 
is (dus van de tweede soort) met enige ondersteuning voor het 
gebruik van Memocom (derde soort). zowel van Memomail als van As
Plus-Memocom als ook van Memostart zijn alleen pre-releases 
bekeken. Helemaal buiten deze reeks staat 'Automail'. Dat is een 
verzameling technische routines zonder user interface. Het kan 
als basis dienen voor een communicatieprogramma speciaal voor 
Memocom. 

Bij deze electronic mail programma's zijn twee basisfilosofieen 
ten opzichte van Memocom te onderkennen. De eerste is de interac
tieve benadering: er is voortdurend indirecte interactie tussen 
de gebruiker en Memocom. Hierbij geeft de gebruiker het pakket 
een opdracht, die vervolgens in een Memocom-commando wordt 
vertaald en aan Memocom doorgegeven. De resultaatmelding van 
Memocom wordt weer omgezet door het pakket en aan de gebruiker 
gepresenteera. Tijdens de hele sessie is er verbinding met de 
Memocom-computer. Tot deze groep behoren Memomail en As-Plus
Memocom. De tweede basisfilosofie kan de batch-benadering genoemd 
worden. Hierbij bepaalt de gebruiker op interactieve wijze met 
het pakket eerst precies wat er moet gebeuren wanneer straks de 
verbinding met de Memocom-computer opgebouwd zal worden. Op het 
moment dat de verbinding met de Memocom-computer tot stand is 
gebracht, worden alle opgeslagen opdrachten vlot achterelkaar 
uitgevoerd. Op deze wijze duurt het contact met Memocom zo kort 
mogelijk. De berichtendienst wordt dan puur een transportmiddel 
[Marshall, 1985]. Upfront is op deze wijze opgezet. Het programrna 
Memostart zit een beetje tussen beide basisfilosofieen in. 

De resultaten van de evaluaties kunt u vinden in bijlage 3.2 t/m 
3.7. 

De slotsom van deze evaluatie van communicatieprogramma's is dat 
geen van de onderzochte pakketten perfect is. Wel zijn er enkele 
die tevredenstellend zijn. Er geldt dat naarrnate een pakket beter 
op Memocom toegespits afgeleverd wordt, het prograrnma gemakkelij
ker te gebruiken is. van de onderzochte pakketten is Memostart 
(MS-DOS) het meest geschikt voor beginnende Memocom-gebruikers. 
voor de iets gevorderden is Upfront (ook MS-DOS) een goed 
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alternatief, mits het deskundig geinstalleerd wordt. Degenen die 
een Apple Macintosh hebben zullen het best met As-Plus-Memocom 
uit de voeten kunnen. Het minder gunstige oordeel over de Telemix 
300 strookt met de ervaring van een aantal gebruikers [Tukker, 
1987]. 

4.3 conclusie ten aanzien van de beschikbare ondersteuning 

Ondersteuning voor beginnende gebruikers in de vorm van uitleg en 
training kan de klachten van Memocom-gebruikers over het gebrek 
aan gebruikersvriendelijkheid van de dienst niet opheffen, 
hooguit verzachten. De uitkomsten van de evaluaties ondersteunen 
de gedachte van de staf van de projectgroep Memocom dat het voor 
niet-PTT organisaties commercieel interessant genoeg is om een 
gebruikersvriendelijk pakket speciaal voor Memocom te ontwikke
len, zodat men zich binnen PTT kan concentreren op de gebruikers 
van dornrne terminals (Telemix 300). Dit heeft tot gevolg dat een 
user interface door PTT niet in de vorm van een nieuw communica
tiepak ket aangeboden moet worden, maar in de vorm van een 
programma op de Memocom-computer zelf (dus aan de bron). 

Bij de afweging of een user interface zinvol is, spelen allerlei 
factoren een rol. Het gaat om het netto-effect van de verbetering 
ten opzichte van de moeite die verandering kost. Men moet hierbij 
bedenken dat het heel goed mogelijk is dat weliswaar de presta
ties van het systeem dalen doordat de user interface veel 
systeemcapaciteit vergt [Hutchison, 1986], maar dat dit voor de 
gebruikers meer dan gecompenseerd wordt door het effectiever en 
efficienter gebruik dat zij van het systeem kunnen maken. 

4.4 user interfaces 

Wat is een user interface? Het antwoord op deze vraag is moeilijk 
nauwkeurig te geven. De meeste auteurs lopen dan ook met een 
grote boog om deze vraag heen. Enkelen doen een dappere poging, 
maar verder dan vaagheden komen ook zij niet. Wat te denken van 
definities als: 

- De user interface is het punt of z1Jn de punten van kontakt 
tussen gebruiker en het systeem [Rubin, 1986]. 
- De user interface representeert de hard- en software omgeving 
van een interactief programma of computer systeem die gebruikers 
zien [Stoddard, 1983]. 

soms is er eerder sprake van een omschrijving dan van een 
definitie: 

- De user interface bestaat uit twee talen: met de ene communi
ceert de gebruiker met de computer; met de andere cornrnuniceert de 



27 

computer met de gebruiker [Foley, 1984). 

Anderen proberen het via de ornweg van cornrnunicatie en interactie 
(ook dialoog genoernd). cornrnunicatie is het overbrengen van een 
bedoeling van een zender naar een ontvanger door rniddel van een 
bericht [Lindijer, 1986). Onder een mens-computer dialoog wordt 
verstaan: de communicatie tussen mens en computer die nodig is 
voor het verrichten van door de computer ondersteunde funkties 
uit het takenpakket van de mens [Lindijer, 1986). 

Een van de problernen bij de definitie is dat men op allerlei 
verschillende rnanieren tegen een user interface kan aankijken. 
Dit hangt ender andere sarnen met de grote verscheidenheid in de 
achtergrond van de diverse auteurs. En zelfs binnen een disci
pline zijn meerdere mogelijkheden. De user interface kan opgevat 
worden als een verzarneling toestanden, als een taal of als een 
verzarneling gebeurtenissen [Pfaff, 1985]. Een ander probleern bij 
de definitie is dat veel grondbegrippen (bijvoorbeeld cornrnunica
tie of bedoeling) niet eenduidig te definieren zijn [Willernse, 
1987). 

Kortorn, ook in dit rapport vindt u geen zinvolle en tegelijker
tijd sluitende definitie van een user interface. Tech werkt een 
losse aanduiding wellicht verhelderend. u meet zich voorstellen 
dat er een systeem is waarrnee gebruikers hun taken uitvoeren. Orn 
dit systeern wordt als het ware een schil aangebracht die dient 
als interrnediair tussen de gebruiker en het systeern. De user 
interface fungeert dus als een soort doorgeefluik. 

De vraag naar het doel van een user interface is veel beter te 
beantwoorden. Het kornt er uiteindelijk op neer dat met de 
invoering van een user interface beoogd wordt de efficiency en de 
effectiviteit van een systeern te verhogen. Dat kan op velerlei 
rnanier verwoord worden. Een greep uit de rnogelijkheden volgt. De 
user interface meet er voor zorgen dat: 
- de gebruiker al zijn energie kan richten op de uitvoering van 
zijn taak [Foley, 1984), 
- het systeern aan de gebruiker is aangepast en niet, zeals vaak 
voorkornt, de gebruiker zich aan het systeem meet aanpassen [Good, 
1984), 
- het systeern sneller te gebruiken is [Cooper, 1986), 
- de gebruiker minder fouten rnaakt [cooper, 1986), 

De exploitant van Memocorn is eveneens gebaat bij een goede user 
interface. rnvoering van een betere user interface leidt tot: 
- een betere acceptatie van het systeern [Tarouco, 1984; 
weerdmeester, 1985; Lindijer, 1986), 
- verhoging van het comrnerciele potentieel [Monk, 1984) en 
daardoor een grotere verspreiding van het systeern [Marshall, 
1985). 

vooral een goede user interface kan bijdragen tot het bereiken 
van de doelstellingen. Deze kwaliteitsvraag die zich hier achter 
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verschuilt wordt naderhand uitgebreider behandeld. voor nu 
volstaat hopelijk de volgende beeldspraak. Een user interface 
moet ondersteunend en attent zijn zoals een vertrouwde bediende 
[Foley, 1984]. 

Tot slot een nadere blik op de relatie tussen een user interface 
en een dienst als Memocom. 

Helaas is het vaak zo dat een groot deel van de systeemsoftware 
eigenlijk software van de user interface is [Stoddard, 1983; 
Willemse, 1986]. voor Memocom geldt dit zeker. Dit bemoeilijkt 
ender andere het onderhoud aan systeem en user interface. oaarom 
is het noodzakelijk dat systeem en user interface volledig 
gescheiden zijn. Natuurlijk moet een user interface stevig 
verankerd zijn aan een systeem, maar dat kontakt mag dus alleen 
in een grensvlak plaatsvinden. 

user interfaces voor electronic mail systemen wijken in zoverre 
van algemene user interface af, dat er sprake is van een interme
dierende rol van de computer; het gaat uiteindelijk om de mens
mens communicatie, zodat het systeem zo transparant mogelijk moet 
zijn [Rubin, 1986]. 

Een ding is duidelijk: het ontwerp van een user interface is van 
cruciaal belang. 
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5 METHODE VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN USER INTERFACE 

voor het ontwerp van een goede user interface is een goede 
ontwerpmethode nodig. zo'n methode zorgt er voor dat alle 
belangrijke aspecten van de user interface op het juiste moment 
in het ontwerpproces betrokken worden. Eerst wordt een kritische 
kanttekening bij ontwerpmethoden vermeld. vervolgens kunt u in 
dit hoofdstuk kennis maken met een ontwerpmethode. Daarna kunt u 
lezen dat er momenteel weinig hulpmiddelen beschikbaar zijn. Tot 
slot betreedt u het nog onvoldoende ontgonnen gebied van de 
notatietalen waarin een user interface beschreven zou kunnen 
worden. 

5.1 Eisen aan een ontwerpmethode 

Een ontwerpmethode structureert het ontwerproces en tracht 
problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Toch is een volledige 
vermijding van problemen niet mogelijk, omdat een goede user 
interface maken zo moeilijk is. Dat uit zich onder andere in het 
feit dat gebruikers en ontwerpers veelal niet voor de volle 
honderd procent eenzelfde kijk op het systeem hebben [Pfaff, 
1985). Bovendien is het zo dat een goed ontwerp niet alleen 
technische, maar ook psychologische, sociale en zelfs politieke 
thema's kent [Tarouco, 1984). 

In verband met de hierboven geschetste kloof tussen gebruikers en 
ontwerpers moet het ontwerpen in sterke wisselwerking met de 
gebruikers gebeuren [Good, 1984; Tarouco, 1984; Clemons, 1985; 
Gabriel, 1986). Gebruikers zouden een grote stem moeten hebben in 
wat er in de user interface gepresenteerd zal worden [Chapman, 
1986]. Er dient bij het ontwerp steeds uitgegaan te worden van de 
menselijke mogelijkheden en beperkingen [Weerdmeester, 1985). 

Bovendien betekent het dat het ontwerpproces iteratief moet zijn. 
Een eenmalige ontwerpmethode werkt niet omdat er wijzigingen in 
het onwerp aangebracht moeten kunnen worden vanwege de communica
tiekloof tussen gebruikers en ontwerpers en de voortdurend 
veranderende behoeften en inzichten van de gebruiker [Bailey, 
1982; Lindijer, 1986). Dit laatste hangt weer samen met de 
evolutie van de gebruiker van beginner tot gevorderde. 

In het geval van een user interface voor Memocom bestaat het 
voordeel dat het systeem al ontwikkeld is. Daardoor hoeft de 
ontwerpmethode niet ingepast te worden in de methodiek van 
ontwerp van een compleet systeem. Er zijn verschillende van dit 
soort algemene ontwerpmethodieken voor complete software applica
t ies zoals System Development Methodology·(SDM) en de methode 
Yourdon. Jammer genoeg houden zulke methodieken weinig rekening 
met het ontwerp van user interfaces [Willemse, 1987). 
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Op de te ontwerpen user interface zijn de volgende faktoren van 
invloed: 
- funkties die in het systeem vertegenwoordigd zijn, 
- gegevensstrukturen van de in- en uitvoer van en naar de 
gebruikers, 
- apparatuur en programmatuur, 
- eisen en wensen van de gebruikers, 
- taak en omgeving van de gebruikers 
[Lindijer, 1986]. Een goede ontwerpmethode houdt met deze 
faktoren rekening. 

5.2 DNL-ontwerpmethode 

De ontwerpmethode die men hanteert bij het Dr. Neher Laboratorium 
(DNL), het onderzoeksinstituut van PTT, houdt met bovenstaande 
faktoren rekening. De fasering is in grote lijnen als volgt. 

- analyse van taak en omgeving: een beeld krijgen van de taak van 
de gebruiker, de gebruiker zelf en het gebruik dat hij maakt van 
het systeem, 
- semantisch ontwerp: vastleggen van de betekenis en de samenhang 
van de berichten aan en van de gebruiker, 
- syntactisch ontwerp: vastleggen van de exacte inhoud en lay-out 
van de berichten aan en van de gebruiker, 
- prototyping: implementatie en evaluatie van het ontwerp 
{Lindijer, 1986]. 

Het is aardig om te zien dat methoden van anderen veel overeen
komsten vertonen met de DNL-methode. Kijkt u maar naar de 
volgende voorbeelden. 

Ontwerpcyclus: 
-verzamel data, 
-stel eisen op en definieer semantiek, 
-ontwerp syntax en ondersteunende faciliteiten, 
-specificeer de fysieke apparatuur, 
-ontwikkel de software, 
-verspreid het produkt onder gebruikers, 
-evalueer en pas zonodig het produkt aan 
[Shneiderman, 1986]. 

Ontwerpmethode: 
-taakanalyse, 
-definitie van een conceptueel model, waarmee de gebruiker wordt 
geconfronteerd, 
-definite van semantiek (set van betekenisssen), 
-def initie van de syntax (hoe eenheden die betekenissen dragen 
mogen worden geassembleerd), 
-def initie van lexicon (koppeling van interactie taak aan 
interactietechniek, toespitsing op de apparatuur) 
[Foley, 1984]. 
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Duidelijk verschil bestaat er met de volgende methode. Specifiek 
voor het ontwikkelen van een commando-gestuurde user interface is 
de user Derived Interface (UDI) geschikt. Bij deze methode voert 
een gebruiker een commando in, waarvan hij denkt dat de computer 
daarop de gewenste actie zal ondernemen. Als het parserprogramma 
(de invoerontleder) het commando herkent, dan volgt die actie 
ook. Kan het parserprogramma dat niet, dan interpreteert een 
verborgen operator het commando en vertaalt het in een wel geldig 
commando. De gebruiker krijgt geen hulp en ook geen foutmeldin
gen. De sessies worden geanalyseerd om de software aan te passen, 
waarna weer nieuwe testsessies volgen met de aangepaste software 
en nieuwe proefpersonen [Good, 1984). 

Aangezien het niet te verwachten is dat grote verbeteringen voor 
beginnende Memocom-gebruikers te bereiken zijn met een commando
gestuurde interface, valt de UDI methode af. 

vanwege het feit dat de meeste andere methoden veel lijken op de 
DNL-methode en juist deze goed beschreven is, zal deze methode de 
leidraad zijn bij het ontwerp van een user interface. Een nadere 
bespreking van de fasen in de DNL-ontwerpmethode volgt daarom in 
de volgende hoofdstukken; aan elke fase is een hoofdstuk gewijd. 

5.3 Hulpmiddelen bij het ontwerpproces 

De kwaliteit van een user interface hangt naast de gebruikte 
methode ook af van de kwaliteit van het gereedschap dat tijdens 
het ontwerp gehanteerd is. 

In de literatuur wordt momenteel maar een soort hulpmiddelen 
beschreven die het hele ontwerpproces bestrijken. Er zijn er twee 
verschijningsvormen. Ten eerste het 'expliciete gebruikersmodel' 
van Stoddard en ten tweede de User Interface Management systems 
(UIMS's). 

Het expliciete gebruikersmodel bestaat uit een databank ~ie 
buiten de eigenlijke software van de user interface staat, maar 
er nauw mee verbonden is. De databank bevat de expliciete kenrner
ken van de doelgroep. Dit staat in tegenstelling tot alle andere 
software waarin een model van de toekomstige gebruikers altijd 
aanwezig is, maar slechts in irnpliciete vorm. Het expliciete 
gebruikersmodel wordt gemaakt aan de band van reakties van 
proefpersonen op een gesimuleerde prototype-versie van het 
programma dat ontwikkeld wordt [Stoddard, 1983). De voordelen van 
een expliciet gebruikersmodel zijn een snellere ontwikkeling met 
een beter geaccepteerd resultaat met een consistentere structuur 
en een betere inschatting van de haalbaarheid van de wensen 
[Stoddard, 1983). Helaas is het expliciete gebruikersmodel alleen 
als idee beschikbaar. 
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Ook Pfaff vindt dat het handig is wanneer er een databank 
beschikbaar zou zijn met alle relevante kenmerken van gebruikers 
[Pfaff, 1985], maar hij werkt dit idee iets ander uit, namelijk 
als onderdeel van een UIMS. 

De definitie van een UIMS is nog steeds niet af: de grenzen van 
wat een UIMS is, zijn heel lastig te bepalen [Pfaff, 1985]. Een 
UIMS wordt gebruikt als hulpmiddel voor het prototypen en de 
realisatie van dialogen [Willemse, 1986]. Met name wat de 
realisatie betreft is een UIMS op te vatten als een user inter
face in wording. Het vormt dan ook het intermediair tussen de 
gebruiker en de applicatie [Pfaff, 1985]. 

Daarnaast ondersteunt een UIMS het ontwerp van een user 
interface, hetgeen als volgt werkt. Met een speciale editor -
onderdeel van de UIMS- maakt men een eenduidige beschrijving van 
de user interface. vervolgens wordt deze beschrijving gevoed aan 
een generator, die de user interface realiseert. Op deze wijze 
wordt een groot stuk programmeerwerk overgeslagen. Tot slot kan 
men de UIMS bij een testsessie gebruiken als registrator van 
gegevens als 'hoe vaak wordt een bepaald pad in de user interface 
gekozen?' of 'waar wacht men lang?' [Willemse, 1986]. 

Vormt de definitie van een UIMS al een strijdpunt, ook over 
andere onderwerpen lopen de meningen uiteen. Een probleem bij 
UIMS's is een duidelijke grens te trekken tussen de user inter
face en de applicatie: 'wat behoort tot de user interface en wat 
zou de applicatie moeten verzorgen?'. Ten tweede is de vraag wie 
de controle heeft (de user interface of de applicatie?) nog 
onvoldoende beantwoord [Willemse, 1986]. 

Mede door bovenstaande fundamentele problemen zijn er nog maar 
enkele UIMS's commercieel verkrijgbaar, die echter geen van alle 
het experimentele stadium ontgroeid zijn [Willemse, 1986]. Dit is 
de reden dat er geen gebruik gemaakt is van een UIMS tijdens het 
on twerp. 

In de opdracht, zoals die is omschreven in de inleiding van dit 
verslag, staat dat bij de ontwikkeling gebruik gemaakt zal worden 
van een Torch Triple X computer met Unix besturingssysteem. 

Een korte kenschets van Unix: 
+ Het heeft een krachtige modulaire structuur. 
+ Er is veel software standaard beschikbaar. 
+ Het is echt systeemonafhankelijk. 
+ Het kan meerdere processen parallel uitvoeren. 
- Het is erg uitgebreid, 
- Het hanteert geen mnemonische namen (korte nietszeggende 
afkortingen), 
- Het is erg zwijgzaam, 
- De foutmeldingen zijn vaak onbegrijpelijk (soms alleen '?') 
[Brown, 1984; Morris, 1986]. 
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De Torch computer voegt daar een zogenaamde Open Top user 
interface aan toe. Dat is een user interface die gebaseerd is op 
Smalltalk. Deze user interface met zijn muis, iconen, windows en 
menu's is wellicht het bekendst in de uitvoering van de Apple 
Macintosh. 

Al met al vergt deze computer een zodanige inwerkingstijd 
(inclusief het leren van de programmeertaal C), dat het binnen 
het tijdsbestek van een afstudeerproject noodzakelijk is dat er 
op dit punt professionele ondersteuning is. Die was er ook, maar 
helaas heeft degene die deze ondersteuning zou verzorgen, een 
betrekking elders aanvaard. Hierdoor verviel de mogelijkheid de 
Torch computer te benutten voor de ontwikkeling van een user 
interface. 

5.4 Notatietalen voor de beschrijving of specificatie van een 
user interface 

Tijdens het ontwerp moeten uitwerkingen van ideeen op papier 
vastgelegd kunnen worden. Dit is noodzakelijk om te kunnen 
overleggen met mede-ontwerpers en gebruikers. aovendien zou deze 
beschrijving van de user interface kunnen dienen als basis voor 
de automatische generatie van de programmacode van de user 
interface (UIMS). De beschrijving hanteert een bepaalde notatie
taal. De belangrijkste kandidaten voor de uiteindelijke taal 
zullen straks de revue passeren. Eerst is het zinvol te bekijken 
waaraan een goede notatietaal moet voldoen. 

De ideale notatietaal heeft de volgende eigenschappen: 
- De taal heeft voldoende abstractieniveau zodat de ontwerper 
zich niet meteen om allerlei details hoeft te bekommeren. 
- De taal heeft voldoende kracht zodat met de bestaande regels 
ieder idee vastgelegd kan worden. 
- De taal is eenvoudig te hanteren. 
- De taal herbergt voldoende garantie voor het volgen van 
ergonomische richtlijnen. 
- De taal levert een eenduidige beschrijving van de user inter
face. 
- De taal biedt mogelijkheden voor automatische generatie van de 
dialoog. 
- De taal biedt mogelijkheden voor automatiscbe analyse van bet 
on twerp. 
[Willemse, 1987]. 

Een user interface kan opgevat worden als een taal, als een 
verzarneling toestanden of als een verzameling gebeurtenissen. 
Afbankelijk van zijn standpunt kan de ontwerper een passende 
notatie kiezen om een user interface te bescbrijven [Pfaff, 
1985]. 

Kiest hij voor bet eerste standpunt (taal), dan zal bij gebruik 
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maken van een grammatica. zo'n grammatica legt de mogelijke 
actie/reactie-reeksen vast. vaak zal hij de Backus-Naur Form 
(BNF) kiezen, want BNF is onder systeemontwerpers vrij bekend. 

Neemt de ontwerper het tweede standpunt in (toestanden), dan 
belandt hij bij de toestandsdiagrammen. Dit is ook de notatietaal 
waar de voorkeur bij de DNL-methode naar uit gaat. 

In woorden gevat, ziet de taal van toestandsdiagrammen die bij de 
DNL-methode geprefereerd wordt er als volgt uit. Een diagram 
wordt op de volgende wijze gerepresenteerd. Een toestand wordt 
weergegeven door een cirkel. Een overgang van een bepaalde 
toestand naar een andere toestand wordt aangegeven door middel 
van een pijl. Een overgang vindt plaats als het gegeven invoer
sysmbool (I: ... ) door de gebruiker gecreeerd is en als aan de 
gespecificeerde condities (C: ... ) is voldaan. Een overgang kan 
gepaard gaan met het vrijkomen van een uitvoersymbool (U: .. ) en 
het activeren van een applicatie (A: .. ). ook bij het evalueren 
van condities kunnen applicatieprocedures betrokken zijn. In 
plaats van een uitvoersymbool en/of een applicatie kan ook een 
subdiagram worden aangegeven (D: ... ) [Lindijer, 1986]. 

voordelen van toestandsdiagrammen zijn: 
+ ze zijn beter leesbaar en hanteerbaar dan grammatica's, 
+ de opeenvolging van akties en reacties is in toestandsdiagram
men explicieter dan in grammatica's, 
+ ze sluiten beter aan bij het model dat een gebruiker van een 
systeem heeft 
[Willemse, 1987]. 

Er zijn echter ook nadelen: 
- het aantal toestandsdiagrammen wordt gauw erg groot, 
- manipulatie van toestandsdiagrammen op een computer is (nog) 
erg lastig. 

Speciaal voor de toestandsdiagrammen waar bij de DNL-methode de 
voorkeur naar uitgaat, blijkt in de praktijk dat de taal onvol
doende is uitgewerkt. De applicaties (A: ... ) worden op een 
onnatuurlijke manier ingebracht, de condities (C: ... ) kunnen 
zowel op invoer (I: ... ) als op een applicatie (A: ... ) betrekking 
hebben, een subdiagram (D: ... ) wordt onvoldoende onderscheiden 
van een applicatie (A: ... ) en het geheel biedt onvoldoende 
garantie voor een ergonomische goed ontwerp. Tijdens het ontwer
pen mist de ontwerper productieregels die voorschrijven wanneer 
welke elementen kunnen worden toegepast. De genoemde nadelen van 
toestandsdiagrammen in het algemeen en van de toestandsdiagrammen 
die men voor de DNL-methode prefereert in het bijzonder, leiden 
er toe dat deze methode (nog) ongeschikt is voor beschrijving van 
user interfaces. 

Omdat voor het beschrijven van user interfaces de petrinet
techniek in grote lijnen overeenkomt met de toestandsdiagram
techniek [Willemse, 1987], verdienen petri-netten nadere aan-
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dacht. 

Een petri-net is een formeel model van informatiestromen. ze 
worden gebruikt voor de beschrijving en analyse van de stroom van 
informatie en controle in systemen, met name in systemen waarin 
asynchrone en parallelle discrete activiteiten plaatsvinden 
[Peterson, 1977]. 

Petrinetten met verschillende syntaxregels kunnen verschillende 
systemen modelleren. Ten eerste systemen van voorwaarden en 
gebeurtenissen, ten tweede systemen van toestanden en overgangen 
en ten derde systemen van individuen, predikaten en relaties 
[Reisig, 1986]. De tweede mogelijkheid is in dit verband van 
notatietalen voor user interfaces interessant. 

Een petri-net wordt opgebouwd uit drie elementen. Ten eerste 
cirkels (places), ten tweede lijnstukjes (transitions) en ten 
derde de verbindingspijlen tussen de cirkels en lijnstukjes 
(directed arcs) [Peterson, 1977]. 

In een petri-net is sprake van activiteit (executies). De 
executie van een petri-net wordt gecontroleerd door de positie en 
beweging van markeringen (tokens) in de cirkels. Markeringen 
bewegen door het 'vuren' van lijnstukjes van het net. Een 
lijnstukje moet vuurklaar (enabled) zijn om te kunnen vuren. Dat 
is het geval wanneer alle ingangscirkels van een transitie een 
markering bevatten. Tijdens het vuren worden de markeringen in de 
ingangscirkels verwijderd en krijgen de uitgangscirkels elk een 
markering [Peterson, 1977]. overigens kunnen de productieregels 
van petri-netten verschillen, zoals blijkt uit de verschillende 
modelleermogelijkheden. Het is mogelijk allerlei extra productie
regels in te voeren, bijvoorbeeld dat een lijnstukje pas kan 
vuren als een bepaalde ingangscirkel geen markering bevat 
(inhibitie). 

Een kompleet petri-net mag vervangen worden door een enkele 
cirkel of lijnstuk, om op een abstracter nivo te kunnen modele
ren. Omgekeerd kan een cirkel of transitie vervangen worden door 
een subnet om meer gedetailleerd te modeleren [Peterson, 1977]. 
Op deze manier is de zogenaamde nesting uitstekend geregeld. 
Onder nesting wordt verstaan een modulaire hierarchische opbouw 
van een diagram. 

Petri-netten zijn vooral geschikt om systeemeigenschappen te 
bewijzen of korrektheidsbewijzen te leveren [Reisig, 1986). De 
analyse van een petri-net houdt in dat er gekeken wordt naar de 
bereikbaarheid van bepaalde markeringstoestanden. Dit gebeurt aan 
de hand van een bereikbaarheidboomdiagram (metasysteem) 
[Peterson, 1977]. 

voor een user interface zijn deze analyses echter niet zo 
relevant, zodat een petri-net hoofdzakelijk zou dienen om een 
ontwerp vast te leggen. Maar daarbij treedt het probleem op dat 
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de productieregels niet a priori vaststaan. Voor beschrijving van 
user interfaces is nog onvoldoende duidelijk welke productiere
gels het meest geschikt zijn. Dit komt onder andere doordat het 
lastig is na te gaan wat een bepaalde productieregel, bijvoor
beeld 'vanuit een cirkel mag maar '~n pijl vertrekken', uiteinde
lijk betekent voor een user interface die met deze productieregel 
beschreven is. 

Wanneer een ontwerper kiest voor de derde ziensw1Jze, namelijk 
dat een user interface kan worden opgevat als een verzameling 
gebeurtenissen, dan komt de Specification and Description 
Language (SDL) in aanmerking als notatietaal. 

SDL kan gebruikt worden om het gewenste gedrag van systemen te 
specificeren en om het werkelijke gedrag van systemen te be
schrijven [Functional, 1985]. Het gaat hierbij om systemen 
waarvan het gedrag effectief gemodelleerd kan worden door 
uitgebreide eindige-toestandsrnachines en waar de aandacht 
speciaal gericht is op interaktieve aspekten [Functional, 1985]. 
oaarorn wordt ook gezegd dat user interfaces een applicatiegebied 
voor SDL zijn [Functional, 1985]. 

SDL heeft twee syntaxen met dezelfde semantiek als ondergrond. 
oat zijn SDL/GR (/Graphical Representation) en SDL/PR (/Phrase 
Representation) die respectievelijk met grafische symbolen en 
prograrnma-achtige statements werken [Functional, 1985]. waar
schijnlijk is de grafische methode voor ontwerpers het best te 
hanteren. 

SDL kan op verschillende niveau's van gedetailleerdheid gebruikt 
worden [Functional, 1985]. Dit biedt mogelijkheden voor het 
modulair en hierarchisch opbouwen (nesten) van user interfaces. 

Het probleem bij de toepassing van SDL is dat het aantal taal
elementen en de hoeveelheid productieregels zodanig groot is, dat 
de ontwerper behoorlijk in deze taal ingewerkt moet zijn om er 
prettig mee te kunnen werken. oaarnaast kan men zich afvragen of 
een dergelijke complexe taal complexiteit van user interfaces 
niet in de hand werkt, net zoals het aantal toegepaste herlei
dingsregels van een grammatica bij het uitvoeren van een taak een 
maat is voor de complexiteit van de user interface [Willemse, 
1987). 

Kortom, op het gebied van notatietalen voor user interfaces is 
nog zoveel werk te verzetten voordat. ze daadwerkelijk eenvoudig 
en doeltreffend ingezet kunnen worden, dat het binnen het 
afstudeerproject niet mogelijk bleek er gebruik van te maken. 



37 

6 TAAKANALYSE 

Gewapend met een goede methode, maar weinig hulpmiddelen uit het 
vorige hoofdstuk, is het nu zaak een aanzet te geven tot de 
ontwikkeling van een user interface voor Memocom. De eerste f ase 
in de gehanteerde methode is de taakanalyse. Die komt aan de orde 
in dit hoofdstuk. Eerst kunt u lezen hoe het raamwerk van de 
taakanalyse wordt opgezet, waarna dit raamwerk wordt ingevuld met 
gegevens uit de praktijk. 

6.1 Opzet van de taakanalyse 

remand doet iets in een bepaalde omgeving (context) [Bailey, 
1982). Dit vormt de basis van een taakanalyse. Diverse auteurs 
w1Jzen er op dat zonder een gedegen analyse van de taken en 
taakobjecten in het berichtenverkeer, geen goede user interface 
tot stand kan komen [Gabriel, 1986; Rubin, 1986). Het is ook 
uiterst belangrijk de toekomstige gebruikersgroep goed te 
bestuderen, want dat levert gegevens voor een goed ontwerp 
[Gabriel, 1986; Shneiderman, 1986). 

waarom is een taakanalyse zo belangrijk? Stel, dat blijkt dat de 
meeste gebruikers nauwelijks ervaring hebben in het werken met 
PC's. Dan betekent dat in de user interface voorzieningen 
aangebracht moeten worden die dit gebrek aan ervaring opvangen. 
Nu zegt u misschien 'zulk soort voorzieningen zijn toch nooit 
weg, zet ze er gewoon standaard in, daarvoor is dat onderzoek 
naar de eigenschappen van gebruikers overbodig'. Dan vergeet u 
echter een ding, namelijk dat het ook mogelijk is dat blijkt dat 
het merendeel van de gebruikers uitstekend overweg kan met een 
PC. Het zou zonde zijn om niet van hun ervaring gebruik te maken, 
zodat extra ondersteuning op dit punt overbodig is. Bovendien kan 
het voor gevorderde PC-gebruikers bijzonder vervelend zijn 
wanneer zij zich bijvoorbeeld door allerlei trage menu's voor 
beginners moeten worstelen. 

De ontwerper kan gegevens verzamelen door door middel van 
gesprekken en observaties, eventueel aangevuld met veronderstel
lingen [Lindijer, 1986). Het materiaal dat hier is verwerkt, is 
afkomstig van een enquete die via een aantal electronic mail 
diensten (waaronder Memocom) is afgenomen [Thoolen, 1986), een 
enquete onder PTT-medewerkers via .Memocom [Aberson, 1987), een 
telefonische enquete onder Memocomgebruikers [Tukker, 1987) en 
een bestand met gebruikscijfers van augustus 1987. 

Bij de interpretatie van de gegevens is de nodige voorzichtigheid 
te betrachten, omdat de steekproefgrootte en/of de responsratio 
van de enquetes klein zijn. Degenen die in de steekproeven 
vallen, vormen over het algemeen een toch iets actievere groep 
gebruikers en zijn zodoende niet geheel representatief voor alle 
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gebruikers van Memocom. 

Het is moeilijk aan te geven wat de werkwijze is om tot een goede 
taakanalyse te komen [Willemse, 1987). Toch is het mogelijk 
enkele onderwerpen aan te geven die aan de orde kunnen komen in 
een taakanalyse. Enkele voorbeelden zijn: 

- de bepaling van het evenwicht tussen de kennis die de gebruiker 
heeft en de kennis die nodig is om het systeem te kunnen bedie
nen. Deze kennis valt weer uit te splitsen in: 

+ automatiseringskennis, 
+ materiekennis, 
+ achtergrondkennis, 

- de ervaring die de gebruiker heeft in het werken met het 
systeem, met als uitersten de onervaren gebruiker en de expert. 
Deze laatste zal hoogstwaarschijnlijk slechts expert zijn in 
bepaalde taken van het systeem, 
- het concentratievermogen van de gebruiker en de mate waarin de 
omgeving afleidt, 
- de bepaling van de frequentie van de taakuitvoering, 
- de hoeveelheid, betrouwbaarheid en gestruktureerdheid van de 
invoergegevens, 
- de manipulatie van de uitvoergegevens: controle, doorgeven, of 
interpretatie 
[Lindijer, 1986). 

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat heel ruwweg een scheiding 
aangebracht kan worden tussen de gebruiker, de taak en de 
taakobjecten. Deze scheiding structureert de rest van dit 
hoofdstuk enigszins. 

6.2 Kenmerken van de gebruikers van Memocom 

Om met de gebruikers te beginnen: wie zijn dat? Met de gebruiker 
wordt bedoeld de eind-gebruiker, dus degene die Memocom daadwer
kelijk zelf gebruikt. Hiermee vallen organisaties als gebruikers 
af [Willemse, 1987). 

In het bedrijfsplan voor Memocom worden drie doelgroepen onder
scheiden: managers, secretaresses en ambulante medewerkers 
[Sprundel, 1985). Bij ambulante medewerkers kunt u denken aan 
vertegenwoordigers, verzekeringsagenten en onderhoudsmonteurs [e
mail, 1987). Fransen beziet in haar scriptie medewerkers op een 
kantoor en onderscheidt daarbij vier typen. Drie daarvan zijn 
voor Memocom interessant, te weten: manager, secretaresse en 
vakspecialist. Indien een ambulant medewerker gerekend wordt tot 
de vakspecialisten, valt deze indeling samen met de doelgroepen 
van Memocom. 

De bezigheden van een manager zijn: 
-analyseren/verwerken van het werk van vakspecialisten, 
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-nemen van beslissingen, 
-sturen van het werk op kantoor, 
-beheren/toewijzen van mensen en middelen 
[Fransen, 1985), 
-overleggen met collega's, 
-contacten onderhouden met zakelijke relaties. 

Een secretaresse verricht de volgende taken: 
-verlenen van administratieve ondersteuning aan de afdeling, 
-assisteren van manager en vakspecialist, 
-beheer van middelen en archieven 
[Fransen, 1985). 

Een vakspecialist houdt zich bezig met: 
-uitvoeren van professionele werkzaamheden {waaronder in het 
geval van een ambulant medewerker contacten met clienten), 
-presentatie van de resultaten aan de manager 
[Fransen, 1985]. 

De overige kantoormedewerkers verlenen ondersteunende diensten op 
het gebied van postkamer, receptie, reproduktie, etc [Fransen, 
1985]. 

u heeft kennis gemaakt met de drie typen uit de doelgroep en wat 
hun bezigheden zoal zijn. voor het ontwerp van een user interface 
is het nuttig te weten, hoeveel ervaring elk heeft met het 
gebruik van computers. In het algemeen is het zo, dat managers 
niet of nauwelijks zelf een computer gebruikt hebben. Zij wensen 
daar ook geen tijd in te investeren. oat past niet in hun op 
resultaat gerichte wijze van denken [Fransen, 1985]. Ook secreta
resses hebben weinig kennis van computers, al zullen ze wel 
vertrouwd zijn met een toetsenbord. Zij hebben wel enige tijd om 
met computers te leren omgaan, maar niet zo heel veel. De 
vakspecialisten tot slot hebben iets meer ervaring in de omgang 
met computers en zijn daar soms uit hoofde van hun functie ook 
meer in geinteresseerd [Fransen, 1985]. 

De resultaten van de enquete van Aberson lopen grotendeels 
parallel met de opmerkingen van Fransen. Wat betreft de functies 
en de verhoudingen tussen de drie typen kan slechts geconstateerd 
worden dat ongeveer 40% van de respondenten leidinggevende 
{manager) is [Aberson, 1987]. Wat de ervaring betreft die de 
respondenten hebben in het gebruik van PC's geldt dat ongeveer 
50% als 'naieve gebruiker' met geen of weinig ervaring bestempeld 
kan worden [Aberson, 1987]. Met name onder leidinggevenden en 
ender degenen die recent een abonnement op Memocom hebben, is dit 
percentage nog hoger [Aberson, 1987]. 

Wat betreft de mate van geoefendheid met Memocom, beschrijft 
pakweg de helft van de gebruikers zichzelf als beginnend gebrui
ker, een veel kleinere aantal durft zichzelf ervaren te noemen en 
slechts een handjevol mensen verklaart een volleerd gebruiker te 
zijn [Aberson, 1987]. Het is nuttig bij een dergelijk groot 
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aantal gebruikers die nauwelijks ervaring met Memocom hebben, 
uitleg over de uit te voeren taken te geven, het syteem de 
gebruiker te laten leiden en veel help-faciliteiten te bieden die 
hen op weg helpen gevorderde gebruiker te worden [Willemse, 
1987). 

over materie- en achtergrondkennis (bijvoorbeeld vertrouwdheid 
met het conventionele postbussensysteem en beheersing van de 
Engelse taal) zijn onvoldoende gegevens verzameld, zodat hierover 
geen uitsluitsel te geven is. 

Al met al valt het merendeel van de gebruikers in de categorie 
die met 'naief' omschreven kan worden. In diverse indelingen is 
dit de 'laagste' categorie gebruikers [Willemse, 1987), maar zij 
stelt de hoogste eisen aan de user interface wat betreft eenvoud 
van de te doorlopen procedures, terminologie, enzovoorts. 

Een volgend item uit de lijst van onderwerpen die in een taakana
lyse aan de orde kunnen komen is het concentratievermogen van de 
gebruikers. over het persoonlijke concentratievermogen is helaas 
niets bekend. Maar omdat de mate waarin de omgeving de gebruiker 
afleidt van zijn taak een rol speelt, moet bedacht worden dat een 
kantoor een hectische omgeving is. Ook thuis, waar ongeveer 20% 
van de berichten in zijn mailbox door een PTT'er bekeken wordt 
[Aberson, 1987), is rust niet verzekerd. Dit houdt in dat na een 
interruptie de gebruiker de draad weer snel moet kunnen oppakken, 
zodat weergave van de systeemtoestand op het scherm gewenst is 
[Willemse, 1987]. 

De communicatiepartners die men via Memocom bereikt, zijn zowel 
binnen als buiten de organisatie van de gebruiker te vinden 
[Thoolen, 1986; Tukker, 1987]. Er vindt ook vrij veel grensover
schrijdend verkeer plaats [Thoolen, 1986). De groep van communi
catiepartners is behoorlijk stabiel [Thoolen, 1986; Tukker, 
1987). Dit betekent dat een adresboek een nuttige accessoire kan 
zijn. 

6.3 Kenmerken van taken die gebruikers met Memocom uitvoeren en 
van de bijbehorende taakobjecten 

Een belangrijke vraag die een rol speelt bij het ontwerp van een 
user interface is hoelang en hoevaak van de dienst gebruik wordt 
gemaakt. Het percentage van de tijd waarin de personen in de 
verschillende functies zich bezig houden met communicatie van 
persoon tot persoon is als volgt: 
-manager 60%, 
-secretaresse 15%, 
-vakspecialist 33%, 
-overigen 12% van de bestede tijd. Het blijkt dus dat het niveau 
van de functie sterke invloed heeft. Daarmee deels samenhangend 
speelt de mate van gestruktureerdheid van het werk een rol. Met 
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name bij ongestruktureerd werk is veel communicatie nodig 
[Fransen, 1985]. Niet alleen de functie van een werknemer, maar 
ook het type kantoor waar hij/zij werkt (administratief/beleids
bepalend) bepalen in grote mate zijn/haar activiteitenprofiel 
[Fransen, 1985]. Het lijkt overigens alsof een secretaresse 
weinig met communicatie te maken heeft, maar dat is slechts 
schijn, want 60% van de tijd is zij bezig met het voorbereiden 
van communicatie in de vorm van het maken van documenten. Dit 
alles betekent dat Memocom erg frequent gebruikt kan gaan worden 
bij de uitoefening van de functie van zowel manager, als secreta
resse als ook ambulant medewerker. 

De realiteit van het gebruik staat ten dele in sterk contrast 
hiermee. van de actieve gebruikers, degenen die reageren op de 
vragenlijst, kijkt 91% minimaal eenmaal per dag in zijn mailbox 
[Thoolen, 1986]. Tukker vindt een gemiddeld aantal malen dat de 
gebruiker zijn mailbox leegt van ongeveer 1, maar met een grote 
spreiding [Tukker, 1987]. En juist die grote spreiding met veel 
gebruikers die zelden in hun mailbox kijken betekent dat er ook 
veel zogenaamde slapende mailboxen zijn. Mede uit de bijzonder 
lage reponsratio kan men inderdaad opmaken dat in het totaal het 
systeemgebruik (nog) niet zo intensief is [Thoolen, 1986]. 
Memocom wordt (nog) niet effectief gebruikt: 
-slechts 18% ziet een aan hem/haar gericht bericht de dag van 
verzending, 
-25% ziet een aan hem/haar gericht bericht in het geheel niet 
[Aberson, 1987]. 

over het karakter van de taken die met Memocom worden uitgevoerd 
kan het volgende gezegd worden. Bij het gebruik van Memocom komen 
in totaliteit nogal diverse taken voor, bijvoorbeeld: 
-leestaak, 
-zoektaak, 
-invoertaak, 
-controletaak, 
-diagnostische taak, 
-lay-out taak 
-leertaak, 
-rekentaak, 
[Verhagen, 1985]. 
In het algemeen vragen taken bij een electronic mail systeem 
nogal diverse gedragingen van gebruikers, zodat het taakdomein 
complex genoemd mag worden [Akin, 1985]. Wel geldt dat de taken 
veelal een gesloten karakter hebben. oat wil zeggen dat voor 
gevorderde gebruikers in- en uitvoerpatronen bekend en voorspel
baar zijn. 

De redelijk grote taakfrequentie en het gesloten taakkarakter 
betekenen dat bij het ontwerp van de user interface zoveel 
mogelijk rekening moet worden gehouden met ondersteuning en 
bevordering van automatismen. zo zal de ontwerper moeten zorgen 
dat bij overeenkomstige taken zo mogelijk identieke handelingen 
horen. 
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Welk soort functies gebruiken de mailboxhouders het meest? Het 
leeuwendeel van de tijd wordt gebruikt voor het uitwisselen van 
berichten. Dit blijkt uit het percentage van de tijd die de 
gebruikers gemiddeld aan MAIL besteedden in de maand augustus van 
1987: 71,6%. wanneer de commando's die nauw verwant zijn met de 
berichtenuitwisseling, zoals ED en PCMAIL, erbij worden gerekend, 
dan komt men op een percentage van ongeveer 80%. Deze gegevens 
zijn opgenomen in bijlage 4. Eenzelfde beeld komt naar voren uit 
een enquete: 94% van de repondenten gebruikt Memocom als berich
tendienst [Tukker, 1987). Ook tweederde van de PTT'ers met een 
abonnement op Memocom heeft dit puur voor communicatiedoeleinden 
[Aberson, 1987). De belangstelling voor toegang tot databanken is 
weliswaar zeer groot [Thoolen, 1986), maar het daadwerkelijk 
gebruik ligt laag: een paar procent van de totale verbindingstijd 
(zie de commando's GW, PEM, TELECOM en EPUB-TELECO in bijlage 4). 

De voorgaande opmerkingen over het gebruik van de diverse 
commando's of functies van Mernocom houden in dat in de user 
interface een grote nadruk op de uitwisseling van berichten rnoet 
kornen te liggen. De user interface moet op dit punt bijzonder 
goed uitgewerkt worden en de gebruiker optimaal ondersteunen. Dit 
betekent niet dat de overige functies verwaarloosd mogen worden, 
want juist bij infrequent gebruik is ook een goede ondersteuning 
wenselijk. 

De meeste rnailboxhouders gebruiken een PC [Tukker, 1987). Het 
aantal draagbare pc's daarbij is zeer gering [Thoolen, 1986; 
Tukker, 1987). Alleen ender PTT'ers zijn rneer gebruikers die een 
Telernix 300 als randapparatuur benutten [Aberson, 1987). Dit 
redelijk grote aantal 'dornrne' terminals heeft uiteraard gevolgen 
voor de rnogelijkheden bij het ontwerp van de user interface. 

voorheen is geconstateerd dat het gebruik van Mernocorn voorname
lij k bestaat uit het uitwisselen/rnanipuleren van berichten. 
Ongeveer een kwart van de berichten wordt ingetypt terwijl de 
gebruiker met de Memocorn-cornputer verbonden is (on-line invoer) 
[Thoolen, 1986; Tukker, 1987). Bij PTT-rnedewerkers ligt dit 
aantal hoger door de grotere verspreidingsgraad van de Telemix 
300, waarmee het niet mogelijk is berichten van tevoren gereed te 
maken [Aberson, 1987). 

De grootte van de berichten beperkt zich veelal tot ongeveer een 
kwart A4, indien het bericht on-line wordt gernaakt [Tukker, 
1987). van de berichten die van tev9ren zijn gemaakt, is pakweg 
70% niet groter dan anderhalf A4 [Tukker, 1987). Dit stemt 
overeeen met de ervaring dat de meeste bestanden van gebruikers 
op grote computersystemen de neiging hebben kort te zijn [Morris, 
1986). 

voor de user interface hebben de genoemde eigenschappen van de 
berichten tot gevolg dat een eenvoudige tekstverwerker goed 
bedienbaar moet zijn, zeker gezien het feit dat het merendeel 
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(70%) van de berichten een zakelijk/forrneel karakter heeft en de 
lay-out rneestal niet vast is. 

Tot slot nog een bevinding met betrekking tot de uitvoergegevens. 
De gebruikers slaan bijna alle berichten op of drukken ze af, 
terwijl het aantal berichten dat in Mernocorn bewaard wordt 
rninirnaal is [Tukker, 1987]. Dit zou er op kunnen wijzen dat de 
verwerking van de berichten intensief is. Dit pleit voor een 
overzichtelijke presentatie van berichten via een user interface. 
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7 SEMANTISCH ONTWERP 

De eerste fase in het ontwerproces van een user interface volgens 
de DNL-methode is de taakanalyse. Deze is inmiddels behandeld. De 
tweede fase is het semantisch ontwerp. Aan deze tweede fase is 
dit hoofdstuk gewijd. Na enige inleidende opmerkingen over doel 
en structuur in de fase van het semantisch ontwerp, volgt een 
bespreking van lijsten met aanbevelingen of eisen zoals die 
gelden voor een goede user interface. Daarna komt een van de 
belangrijkste eisen, namelijk aanpasbaarheid, aan de orde. Ook 
zal gepleit worden voor een modulaire opzet van de user inter
face. vervolgens is er een korte discussie over analogieen die 
een ontwerper kan hanteren om de opzet van een ontwerp te 
structureren. Tot besluit kunt u dan kennis nemen van een enquete 
naar de indeling van Memocom-commando's. 

7.1 Opzet van het semantisch ontwerp 

De ontwerper wil in het semantisch ontwerp vastleggen wat de 
betekenis en de samenhang van invoerberichten van de gebruiker en 
uitvoerberichten naar de gebruiker zal zijn. In deze fase wordt 
als het ware het skelet van de user interface bepaald. De 
bekleding van dat skelet vindt pas later in het syntactische 
ontwerp plaats. 

In het semantisch ontwerp kan men een zestal activiteiten 
onderscheiden: 
- Het ontwerp van inhoudelijke berichten, waarbij ervan uitgegaan 
mag worden dat de gebruiker geen fouten maakt en het systeern alle 
opdrachten correct uitvoert. 
- Het bedenken van varianten, waarna de meest veelbelovende 
worden uitgekozen om verder in het ontwerpproces mee te draaien. 
- Het ontwerp van terugkoppelingsberichten van het systeem, 
waarbij zowel gelet wordt op de mogelijke fouten die de gebruiker 
kan maken als op de rnededelingen die het systeern zal geven dat 
berichten zijn ontvangen en begrepen. 
- Het ontwerp van annuleerberichten en het voorzien van opdrach
ten met verstrekkende gevolgen van een bevestigingsvraag, waarbij 
in principe alle akties reversibel rnoeten zijn. 
- De vaststelling hoe en op welke punten de gebruiker hulp kan 
krijgen van het systeern, eventueel afhankelijk van de situatie 
waarin de gebruiker zich bevindt .. 
- De vaststelling van richtlijnen voor responstijden 
[Lindijer, 1986]. 

Berichten worden bij de DNL-ontwerprnethode tot een van de 
volgende drie typen gerekend. Inhoudelijke berichten hebben 
betrekking op een uit te voeren taak. Terugkoppelingsberichten 
hebben tot doel iets te zeggen over ontvangst van invoer van de 
gebruiker. Rubin hanteert deze twee typen ook [Rubin, 1986]. 
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Annuleerberichten bieden de gebruiker de rnogelijkheid zijn invoer 
te herroepen wanneer hij tot de ontdekking is gekornen dat die 
invoer anders begrepen wordt door het systeern dan de bedoeling 
was [Willernse, 1987]. Deze indeling van berichten rnaakt een 
zinvolle fasering van het dialoogontwerp rnogelijk. 

7.2 Eisen en aanbevelingen voor een goed sernantisch ontwerp 

Orndat een bruikbare beschrijvingstechniek voor user interfaces 
ontbreekt, treedt rneteen bij de eerste stap van het sernantisch 
ontwerp al een groot probleern op. oaarorn vindt u in dit verslag 
ook alleen een aanzet tot het ontwerp van een user interface voor 
Mernocorn. oaarnaast kornt er nog een ander probleem om de hoek: 
"Wat rnaakt een user interface tot een goede user interface?" Het 
is duidelijk dat de kwaliteit in grote mate bepaald wordt door de 
kwaliteit van het skelet. oaarorn zijn er in de literatuur enorrn 
veel aanbevelingen en eisen te vinden, die een goed ontwerp 
zouden rnoeten laten ontstaan. 

Een goede user interface is bijvoorbeeld: 
- eenvoudig [Verhagen 1985], 
- krachtig [Verhagen, 1985], 
- consistent [Weerdrneester, 1985; Verhagen, 1985; Morris, 1986; 
Rubin, 1986; Shneiderrnan, 1986; Frankhuizen, 1987], 
- gernakkelijk te leren en te gebruiken [Methodology, 1985], 
- betrouwbaar [Morris, 1986] en robuust [Tarouco, 1984; Verhagen, 
1985]' 
- beheersbaar, waardoor de gebruiker het gevoel heeft controle 
over het systeern te hebben [Verhagen, 1985; Shneiderrnan, 1986], 
- zodanig dat het korte-terrnijn-geheugen van de gebruiker weinig 
belast wordt [Shneiderrnan, 1986], 
- natuurlijk [Tarouco, 1984], 
- cornfortabel [Verhagen, 1985], 
- syrnrnetrisch: door reversibiliteit en cornplerntaire commando's 
[Verhagen 1985], 

en rnaakt gebruik van: 
- interactie op hoog niveau (veel autornaten) [Marshall, 1985], 
- verschillend initiatief (voor beginner en gevorderde) 
[Marshall, 1985], 
- rnultirnodale interactie (in verband met rnultirnediale docurnenten) 
(Marshall, 1985], 
- standaardisatie van de ergonornie ·[Rubin, 1986], 

Deze eisen of aanbevelingen zijn uitstekende idealen, rnaar 
rnoeilijk in de praktijk te verwezenlijken. Want hoe rnaakt de 
ontwerper een user interface die 'natuurlijk' overkornt? Dit is 
vervat in een oerwoud van aanbevelingen, waarin de ontwerper 
licht verdwaald. Orn u een indruk te geven is in bijlage 5 een 
selectie van aanbevelingen weergegeven. 
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Bij nader inzien is het niet zo vreemd dat de term goed niet 
eenvoudig vertaald kan worden in een simpel recept. Het probleem 
begint al aan de bron, want waar haalt de ontwerper zijn kennis 
van wat goed is vandaan? Deze vraag duidt op de eerste reden voor 
de afwezigheid van het korte en krachtige recept. 

Ten eerste gebruikt de ontwerper zijn ervaring, maar die is 
behoorlijk subjectief. Deze discussie over het verschil tussen 
ontwerper en gebruiker, met hun verschillende visies op het 
systeem en op de user interface, is in dit rapport al eerder 
gevoerd. 

Ten tweede kan de ontwerper de benodigde gegevens putten uit een 
experiment. oat is een kostbare zaak. Experimenten van anderen 
zijn maar zeer ten dele bruikbaar, omdat de resultaten slecht 
generaliseerbaar zijn buiten de specifieke omstandigheden van het 
experiment [Foley, 1984: Monk, 1984). Veldstudies indiceren dan 
ook dat menselijke performance resulteert uit een subtiel 
samenspel van vele verschillende onderliggende factoren. Dit 
betekent ook dat het niet mogelijk is een aantal eenvoudige maar 
toch krachtige principes af te leiden die de ontwerper van een 
user interface kan volgen [Monk, 1984). 

Ten derde kan de gebruiker zijn toevlucht nemen tot de litera
tuur, maar daar zij gebaseerd is op probleemstellingen, experi
menten en theorieen die uit de meest uiteenlopende onderzoeks
disciplines komen (van omgevingspsychologie tot fysiologie), is 
ook hier door het ontbreken van coherentie weinig heil van te 
verwachten [Foley, 1984). Bovendien schijnt de literatuur tot nog 
toe vooral gericht te zijn op het elimineren van fouten in plaats 
van op een positieve begeleiding van het ontwerpproces [Foley, 
1984). 

Als tweede reden voor het ontbreken van een klein aantal simpele, 
altijd geldende regels kan de technologie genoemd worden. Doordat 
de technische mogelijkheden veranderen, veranderen ook de normen. 
zo kan het gebeuren dat Gaines nog niet zo lang geleden zeer 
opgetogen kon zijn over word Star, een tekstverwerkingsprogramma 
[Gaines, 1984), terwijl velen nu word Perfect zullen prefereren 
en Word Star een gebruiksonvriendelijk programma zullen noemen. 

De derde en misschien wel belangrijkste reden is dat gebruikers 
zo enorm kunnen verschillen. In de taakanalyse werden de gebrui
kers zo veel mogelijk over een kam geschoren, maar vaak is dat 
niet erg reeel. 

7.3 Aanpasbaarheid als eis 

Dit noopt tot flexibiliteit voor het opvangen van variaties in 
onder andere: 
- achtergrond, 
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- persoonlijke kenmerken, 
- werktempo, 
- ervaring in het systeemgebruik (van beginner naar gevorderde), 
- informatiebehoeften, 
- doelen 
van de gebruikers [Verhagen, 1985). Langzaam zullen ook de wensen 
en verwachtingen van gebruikers toenemen [Marshall, 1985). 
Daarnaast kan het gebruik van de rest van de applicaties in 
kantoorsystemen aanzienlijk verschillen per gebruiker [Chapman, 
1986]. 

Kortom, omdat DE gebruiker niet bestaat is misschien wel de 
belangrijkste aanbeveling dat de user interface aangepast moet 
kunnen worden aan de individuele gebruiker [Stoddard, 1983; Endo, 
1984; Tarouco, 1984; Akin, 1985; Chapman, 1986; Cooper, 1986; 
Hutchison, 1986; Morris, 1986; Willemse, 1987]. 

Gebruikers moeten dus eigen structuren kunnen ontwerpen en 
veranderen [Marshall, 1985). Het betekent dat vele faciliteiten 
optioneel moeten zijn. Dit kan bereikt worden door het ontwerp 
parametraal uit te voeren [Rubin, 1986). Daarmee wordt bedoeld 
dat in een zogenaamd gebruikersprof iel de waarden van de belang
ri jkste parameters staan, zoals die door de gebruiker worden 
bepaald. Tot deze parameters behoren bijvoorbeeld: 
- welke elementen in welke menu's moeten verschijnen [Palme, 
1985], 
- hoeveel hulp de gebruiker standaard wordt aangeboden, 
- of de gebruiker een openbare gids met abonnees te zien krijgt 
bij het adresseren van een bericht, 
- het aantal dagen dat een bericht in de inbox moet blijven, 
[Ertel, 1987]. 
- of de gebruiker geprompt wil worden voor extra mogelijkheden, 
- of automatische toevoeging van een onderschrift moet plaatsvin-
den, 
- of een f out gesignaleerd moet worden met een geluidje 
[Hutchison, 1986]. 

cooper heeft een experiment gedaan waarbij de user interface 
zichzelf aanpast aan het niveau van de gebruiker. De methode die 
deze adaptieve user interface gebruikt is de volgende. Eerst 
wordt bepaald met welke taak de gebruiker bezig is. Dan stelt de 
user interface aan de hand van de fouten in de invoer vast 
hoeveel ervaring die de gebruiker heeft met die taak. vervolgens 
wordt tijdens de uitvoering van de taak eventueel het helpniveau 
of de mogelijkheden aangepast. De aanpassingen van een adaptieve 
user interface richten zich op het.helpniveau, de mogelijkheid om 
tijdelijk een korte termijn doelstelling na te streven en de 
mogelijkheid commando's van andere mail systemen te herkennen 
[Cooper, 1986). 

Het voordeel van een adaptieve user interface boven z1Jn sta
tische tegenhanger is dat de adaptieve de mogelijkheid heeft 
verschillen tussen gebruikers en tussen een gebruiker in de loop 
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van de tijd op te vangen [Cooper, 1986). 

Alhoewel de user interface ongeveer 40% van de moeilijkheden 
detecteerde die gebruikers ondervonden, vonden de gebruikers 
slechts 20% van de ingrepen van de user interface nuttig [Cooper, 
1986). Dit is een teer punt van de opzet. Een andere auteur pleit 
tegen een programma dat zichzelf aanpast aan een gebruiker: het 
is dan voor de gebruiker moeilijk snel en correct een beeld te 
vormen van een veranderend programma [Gaines, 1984). 

7.4 Modulariteit als eis 

Om een systeem eenvoudig en tech krachtig aan te bieden is het 
mogelijk met eenvoudige basisstructuur met slechts enkele 
functies te beginnen. wanneer de gebruiker behoefte heeft aan 
meer mogelijkheden dan kan hij die met losse modules langzaam 
uitbreiden [Fransen, 1985; Palme, 1985). Behoeften en inzichten 
van de gebruiker zijn immers aan verandering onderhevig 
[Lindijer, 1986). Uitbreidingen van een user interface zouden dan 
in een 'upwardly compatible' manier moeten warden aangeboden 
[Morris, 1986). Eventueel zou de user interface de gebruikers 
moeten toestaan zinvolle taken uit te voeren door een aantal 
modules aaneen te rijgen en als geheel uit te voeren ('chunking') 
[Rubin, 1986). 

Ook in de ontwerpfase heeft zo'n modulaire opbouw voordelen. 
veranderingen in het het ontwerp kunnen eenvoudig doorgevoerd 
warden [Lindijer, 1986). 

Wanneer veranderingen in omstandigheden optreden, dan kunnen 
systeembeheerders bij een modulair ontwerp die veranderingen snel 
opvangen [Clemons, 1985). 

7.5 semantisch ontwerp analoog aan een model van de werkelijkheid 

Bij de bouw van een interface gaat men uit van een model. wanneer 
de gebruiker doorheeft volgens welk model de user interface is 
ontworpen, dan kan hij extra kennis over dat model mobiliseren, 
zodat de gebruiker sneller en beter met de user interface 
vertouwd zal zijn. soms is dat meer een kwestie van fraaie 
frasen: "het ideale ontwerp plaatst.en structureert de communica
tie tussen mens en computer volgens het model van de cooperatieve 
mens-mens conversatie" [Foley, 1984). Evenmin zijn er nuttige 
aanwijzingen te vinden in technische documentatie die betrekking 
heeft op electronic mail systemen. In de x.400 aanbevelingen is 
geen ergonomie verwerkt [Marshall, 1985) en een user interface 
wordt er ook niet in gedefinieerd [Chapman, 1986). 

Betere mogelijkheden biedt een zogenaamd analoog model, waarbij 
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bijvoorbeeld dagelijkse posthandelingen in electronische equiva
lenten worden omgezet. zo zou een mailbox drie geheugenplaatsen 
kunnen hebben: eeen voor de aanmaak en beheer van korresponden
tie, een voor het verzenden van berichten en het beheer van 
verzonden berichten, en een voor het ontvangen en het beheer van 
ontvangen berichten [Gabriel, 1986]. Dit komt overeen met een 
zend-bak, een uit-bak en een in-bak, zoals die in veel kantoren 
kunnen worden aangetroffen. Een ander mogelijkheid voor een model 
is de nabootsing van een conventioneel postbussensysteem of van 
de inventaris van een modern kantoor, met schrijfmachine, bureau 
en archiefkast. 

Helemaal perfect kan zo'n analogie nooit z1Jn en soms is dat ook 
niet wenselijk. Complexe en abstracte handelingen zijn immers op 
deze manier rnoeilijk weer te geven. In het geval van de bakken, 
kan de gebruiker zich afvragen water nu precies in de 'uitbak' 
zit [Fransen, 1985]. Ook internationaal kunnen er problemen 
optreden: bij adressering naar analogie van enveloppen onstaan 
problemen met de verschillen tussen de nationale gebruiken op dit 
punt [Endo, 1984]. 

Toch is het de moeite waard te trachten een analogie te vinden 
die goed past bij een electronic mail systeem. Het is ook 
rnogelijk de irnperfecties van genoernde analogieen zoveel rnogelijk 
op te vangen. De gebruiker heeft veel baat bij een goed analoog 
model, het geeft hem houvast. 

7.6 Onderzoek naar de indeling van Mernocorn-comrnando's 

zoals gezegd wordt in het sernantisch ontwerp de structuur van de 
user interface bepaald. Structureren betekent de werkelijkheid 
indelen. Dat kan op vele rnanieren; het mes van Phaedrus snijdt op 
velerlei wijzen [Pirsig, 1986]. Orn vast te stellen of er onder de 
gebruikers toch niet een voorkeur bestaat voor een bepaalde 
indeling, en zo ja hoe die structuur er uit ziet, is een enquete 
uitgevoerd door de auteur van dit rapport. Vijftien Mernocom
gebruikers zijn bij het onderzoek betrokken. Alle vijftien zijn 
werkzaarn bij de projectgroep Mernocorn en ze varieerden van 
enigszins tot zeer ervaren in het gebruik van Mernocorn. Zij hebben 
57 Mernocorn-cornrnando's in groepen ingedeeld. De commando's 
vertegenwoordigen de voornaarnste functies van Mernocorn. De 
repondenten rnoesten telkens de commando's die voor hun gevoel bij 
elkaar horen in een groep zetten. De groepen rnochten vrij gekozen 
worden. Het enqueteforrnulier met daarin de vraag en de alfabe
tische lijst van in te delen commando's vindt u in bijlage 6.1. 

De verwerking van de antwoorden van de repondenten is als volgt. 
Orndat het iedere respondent vrij stond de commando's naar eigen 
inzicht in te delen, zijn er in principe (57 * (57-1)) / 2 = 1596 
ongeordende paren van commando's rnogelijk. Alle genoemde combina
ties zijn geturfd. Stel dat een respondent de commando's READ, 
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SCAN en SEND in een groep gezet heeft, dan krijgen de paren READ
SCAN, READ-SEND en SCAN-SEND elk een streep erbij. Op deze wijze 
werden alle groepen van alle respondenten verwerkt. Het totale 
aantal malen dat een combinatie is genoemd, is voor ieder paar 
vermeld in bijlage 6.2. Op de diagonaal staat het aantal personen 
bij wie het betreffende commando alleen een groep vormde. Het is 
mogelijk op deze tabel een factoranalyse uit te voeren om zo een 
patroon (structuur) in de antwoorden te ontdekken. 

De vraag of er een voorkeur voor een bepaalde indeling bestaat, 
kan met ja beantwoord worden. voor elk van de groepen die 
uiteindelijk tot stand zijn gekomen, geldt dat gemiddeld alle 
combinaties minimaal 7,5 maal genoemd worden. Daarmee wordt een 
redelijk eensluidende structuur in de commando's zichtbaar. Die 
ziet er met de meest gebruikte namen er als volgt uit: 

hulp/ondersteuning/informatie: ?, HELP, INFO en LEARN 
nieuws/systeerninformatie: AOSNEWS 
toepassingen/applicaties/extra: CAL, PLAY, REQUEST en RESUME 
dialoog/online directe communicatie: CHAT, MESSAGE, NET-TALK en 
REFUSE 
instellingen/optimalisering/initialisering: C_DO, C_ID, DO, 
PARAM.INI en TERM 
bestanden/bewaren: DEL, F, FCOPY, L, REN en TY 
mail/berichten: DIS, .FILE, .HOLD, .LOAD, MAIL, MAILCK, 
MAIL.FILE, MAIL.REF, READ, .SAVE, SCAN en SEND 
tekstverwerking/editing: ED, PAGE66, RUNOF en SPELL 
databanken/databases: EPUB, GW, PEM en POST 
offline: FT, PCMAIL en XMIT 
gebruik: MSTORAGE en NUSAGE 
algemene systeemfuncties: OFF, ON, ONLINE, USERS en WHO 
beveiliging: PAD en PASSWD 
ver la ten: . QUIT 

wat zijn de opvallende zaken bij deze indeling? Ten eerste z1Jn 
er een paar commando's waar men weinig raad mee weet. Dat zijn 
bijvoorbeeld AOSNEWS dat eigenlijk nergens bij lijkt te horen en 
dus een aparte groep vormt, .QUIT dat overal wel bij lijkt te 
horen en daarom alleen is komen te staan, POST dat zowel geschikt 
is voor opname in de groep van toepassingen, als in mail (waar
schijnlijk vanwege de grote overeenkomst in vorm), maar uiteinde
lijk toch het best past bij de databanken. Ten tweede is het 
opvallend dat PAD en PASSWD niet onder instellingen opgenomen 
zijn, waar ze volgens de auteur toch prima zouden passen. Een 
derde opvallend feit is dat de categorie mail heel uitgerbeid is, 
en sommigen er zelf s CHAT, ED en L'EARN bi j genoemd hebben. Het 
vierde en laatste punt, maar dat blijkt alleen uit de spreiding 
in de antwoorden, is dat zodra respondenten een categorie met als 
naam algemeen/hoofdfuncties/beheersing/besturing/systeem hebben 
genomen, er een dwarsdoorsnede ontstaat door alle groepen zoals 
die uiteindelijk tot stand zijn gekomen. Dit geldt in mindere 
mate ook voor groepen met namen als communicatie, informatie en 
toepassingen. Kennelijk zijn dit soort begrippen zo vaag, dat 
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iedereen daar een andere voorstelling van heeft. 

De ontstane indeling kan dienen als toplaag voor een user 
interface voor Memocom. 

Binnen mail/berichten (de berichtenfunctie) kan ook een structuur 
worden aangebracht. De enquete geeft hierbij geen houvast, maar 
de literatuur en de reeds eerder besproken communicatiepakketten 
wel. Een vijftal voorbeelden uit literatuur en communicatiepro
gramma 's is in bijlage 7 weergegeven. Uit deze voorbeelden is een 
indeling voor de berichtenfunctie van Memocom samen te stellen 
die er als volgt uitziet: 

- maak bericht 
- bewerk bericht 
- stuur bericht 
- zoek bericht 
- lees bericht 
- beantwoord bericht 
- stuur bericht door 
- bewaar bericht 
- vernietig bericht 

Aanknopingspunten voor een goed semantisch ontwerp binnen de 
overige functies moeten uit verder onderzoek naar voren komen. In 
het eenvoudigste geval wordt de structuur zoals Memocom die al 
biedt aangehouden. 
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8 SYNTACTISCH ONTWERP 

Na de voorgaande twee f asen in het ontwerp van een user inter
face, te weten taakanalyse en semantisch ontwerp, wordt nu de 
derde fase belicht. oeze derde fase is het syntactisch ontwerp. 
Omdat een uitgewerkt semantisch ontwerp niet voorligt, zal de 
bespreking van het syntactisch ontwerp zich beperken tot doel en 
rnethode van en enkele keuzen en begeleidende aanbevelingen bij 
deze fase. De keuzen betreffen de apparatuur en de dialoogvorm. 

8.1 Opzet van het syntactisch ontwerp 

In het syntactisch ontwerp meet het semantisch ontwerp zodanig 
vertaald en gedetailleerd worden dat de user interface geprogram
rneerd kan worden [Willemse, 1987]. Het skelet van de user 
interface wordt in deze fase bekleed. Het gaat daarbij om de 
bepaling van exacte inhoud en lay-out van berichten. 

In het syntactisch ontwerp zijn zeven activiteiten te onderschei
den: 

- keuze van apparatuur, 
- keuze van dialoogvorm(en) uit: 

+ rnenukeuze, 
+ invulformulier, 
+ vraag/antwoord-vorm, 
+ cornrnandotaal, 
+ direkte manipulatie, 
+ natuurlijke taal, 

waarbij verschillende alternatieven op een punt vertegenwoordigd 
kunnen zijn, 
- ontwerp van exacte teksten van berichten, 
- toekenning van functietoetsen (vast, programmeerbaar of soft) 
om het aantal intoetsingen te minimaliseren, 
- ontwerp van syntactische terugkoppeling in het geval van 
syntactische fouten door de gebruiker gemaakt, 
- indeling van scherrnen in gebieden onder ander voor: 

+ statusinforrnatie, 
+ helpinforrnatie, 
+ rnededelingen van de computer (aanwijzingen en 

foutboodschappen), 
+ in- en uitvoer van data, 

- ontwerp van exakte scherrn lay-out, waarbij velden duidelijk 
moeten worden onderscheiden 
[Lindijer, 1986]. 
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8.2 Eisen en aanbevelingen voor een goed syntactisch ontwerp 

Net zoals bij het semantisch ontwerp, z1Jn ook voor de uitwerking 
in het syntactisch ontwerp enorm veel eisen en aanbevelingen te 
vinden. Zij hebben betrekking op onder andere de keuze van 
apparatuur (in- en uitvoer media) [Bailey, 1982), de keuze van 
dialoogvormen [Willemse, 1987), taalgebruik [Gaines, 1984; 
Tarouco, 1984; Lindijer, 1985) met name ook in foutmeldingen 
[Shneiderman, 1986), de wijze waarop het beeldscherm ingedeeld 
kan worden [Monk, 1984; Hutchison, 1986), het gebruik van 
functietoetsen [Bailey, 1982) of specifieke taken [Verhagen, 
1985). 

Eveneens is er een gebrek aan coherentie te bespeuren in deze 
aanbevelingen. Bijvoorbeeld afhankelijk van taken, omgeving en 
keuze van onafhankelijke en afhankelijke variabelen verschillen 
de resultaten van onderzoeken over de vraag of tekst vanaf papier 
makkelijker te lezen is dan vanaf een scherm. In het algemeen is 
het verschil minder groot dan vroeger werd aangenomen [Monk, 
1984). 

8.3 Keuze van de apparatuur 

Gebruikers van Memocom zijn vrij in de keuze van de apparatuur 
waarmee zij van de dienst gebruik maken. Oftewel in deze zin 
hebben de ontwerpers van een user interface geen keuze met 
betrekking tot de apparatuur. Wel kunnen zij een besluit nemen 
over de doelgroep waar zij hun ontwerp op willen richten. 

Het ontwerp van huidige electronic mail systemen is gebaseerd op 
een grootste technische gemene deler, zodat gebruikers met domme 
terminals ook van de dienst gebruik kunnen maken [Rubin, 1986]. 
Eerder is de beslissing al toegelicht dat de user interface 
gericht moet zijn op juist degenen die een domme terminal hebben. 

Dat betekent dat er grote beperkingen aan de mogelijkheden van de 
user interface worden opgelegd. zo'n domme terminal kan gezien 
worden als een eenvoudige teletype machine die een reeks een
dimens ionale karakters als uitvoer heeft, in plaats van de twee
dimensionale tekstcollage die een PC kan voortbrengen en bewerken 
[Morris, 1986). De ontwerpers kunnen dus geen gebruik maken van 
de 'bandbreedte' tussen machine en·gebruiker die in het geval van 
een PC veel groter is dan bij een domrne terminal [Marsland, 1984; 
Morris, 1986). 

8.4 Keuze van de dialoogvorrn 

Door de beperking van de apparatuur vallen het invulformulier, de 
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natuurlijke taal en directe manipulatie af als dialoogvormen. 
Speciaal aan de directe manipulatie met zijn grafische presenta
tie zijn voor beginners veel voordelen verbonden [Clemons, 1985; 
Rubin, 1986; Shneiderman, 1986]. Zodoende blijven de commando-, 
de menu- en de vraag/antwoord-vorm nog over. 

Een commando-taal is goed voor geoefende, frequente gebruikers 
[Fransen, 1985; Lindijer, 1985; Frankhuizen, 1987]. Dit komt 
doordat een commando-taal meestal snel en krachtig werkt 
[Weerdmeester, 1985; Shneiderman, 1986]. Het is echter niet 
geschikt voor beginnende (ongeoefende) gebruiker [Frankhuizen, 
1987]. Dit hangt samen met het voornaamste nadeel van een 
commando-gestuurde user interface: er is vrij veel training en 
rnemorisatie vereist [Fransen, 1985; weerdmeester, 1985; 
Shneiderman, 1986]. oeze aanbeveling komt overeen met de bevin
dingen van gebruikers van Memocom, zoals die eerder gemeld zijn. 

Speciaal voor commando-talen zijn er ook veel syntactische eisen 
opgesteld. zulke eisen gaan over de namen [Shneiderman, 1986], de 
toegestane afkortingen [Palme, 1985; Hutchison, 1986; 
Shneiderman, 1986], en dergelijke. 

Een grote verbetering in een commando-gestuurde user interface 
kan tot stand komen wanneer synoniemen voor commando's toegestaan 
zijn. Een tweede mogelijke verbetering is het toestaan van 
specificatie van een bericht door enig header-veld. Een derde 
verbetering is een robuuste berichtenspecificatie: de gebruiker 
wordt niet in een star keurslijf gedwongen wat betreft alle 
elernenten van een bericht en hun volgorde. De prijs die men voor 
deze f lexibiliteit betaalt is een groter programma dat de 
commando's verwerkt [Good, 1984]. En er is waarschijnlijk ook een 
betere weg: menu's. 

Beginners kunnen namelijk relatief gemakkelijk een menu-gestuurde 
interface gebruiken [Faddegon, 1981; Tarouco, 1984; Fransen, 
1985; Lindijer, 1985; Palme, 1985]. De voordelen van een menu
gestuurde user interface zijn immers dat het snel te leren is, 
weinig toetsaanslagen vereist en na interruptie gemakkelijk te 
hervatten is [Weerdmeester, 1985]. Maar het is minder geschikt 
voor gevorderden, want voor hen is het veelal te traag en 
vervelend [Faddegon, 1981; Tarouco, 1984; weerdmeester, 1985]. 
oat geldt althans voor de (traditionele) hierarchische menu's. De 
menustructuur heeft daarbij de vorm van een boom. Na het maken 
van een keuze uit een menu verschijnt een nieuw menu, totdat het 
einde van een 'tak' van de menuboom·is bereikt. De niet-hierar
chische vorm, die op een soort interrupt-basis werkt, kent niet 
de lange steeds te herhalen weg door de menu-boom. oat werkt voor 
de Apple Macintosh goed, maar voor Memocom is toepassing van deze 
vorm niet mogelijk, omdat Memocom regel-georienteerd is. 

oat beginners goed overweg kunnen met hierarchische menu's 
betekent dat deze menu-vorm als hoofdvorm voor de doelgroep 
uitstekend is. Wanneer gekozen wordt voor een menu-gestuurde user 



55 

fnterface, dan zijn er weer een aantal syntactische regels in 
acht te nemen. De regels schrijven voor hoe de aanduiding [Palme, 
1985), naamgeving [Shneiderman, 1986) en volgorde van de menukeu
zen [Foley, 1984; Palme, 1985) moet zijn en hoe de presentatie 
[Foley, 1984; Ertel, 1987) en betiteling van van een menu 
[Shneiderman, 1986) gestalte gegeven moet worden. 

Een derde mogelijkheid voor de dialoogvorm is de vraag/antwoord
vorm. Net zoals de menu-vorm is deze vorm geschikt voor begin
ners, immers de voordelen van de vraag/antwoord-vorm zijn dat er 
weinig training vereist is en de gebruiker relatief weinig hoeft 
te onthouden [Weerdmeester, 1985). Dit is niet zo opmerkelijk, 
wanneer u bedenkt dat de antwoorden op gesloten vragen op het 
scherm gezet kunnen worden, waardoor deze vorm dan veel lijkt op 
de menu-vorm. voor open vragen is deze vorm het enige zinvolle 
alternatief. Het grootste nadeel van deze vorm is dat de dialoog 
niet zo f lexibel is: vaak moeten veel deelvragen beantwoord 
worden, voordat de gebruiker de situatie volledig bepaald heeft. 

Syntactische aanbevelingen ten aanzien van de vraag/antwoord-vorm 
hebben voornamelijk betrekking op de bewoording van de vragen 
[Shneiderman, 1986) en de aard van mogelijke antwoorden 
[Verhagen, 1985). 

Bij experimenten is herhaaldelijk vastgesteld dat herkennen 
gemakkelijker is dan herinneren. Dit feit verklaart waarom de 
menu- en vraag/antwoord-vorm voor beginners superieur zijn aan de 
commando-vorm. Verklaringen voor het verschil tussen herkennen en 
herinneren lopen sterk uiteen, afhankelijk van welke theorie een 
onderzoeker precies aanhangt [Raaijmakers, 1984). Het verschil 
tussen herkennen en herinneren hangt samen met herhaald aanbieden 
van gegevens en vergeten. Maar ook de verklaringen voor de 
daarbij optredende effecten verschillen sterk. De rol van 
herhaling komt dan bijvoorbeeld naar voren als faktor bij de 
opslag van informatie in het lange-termijn geheugen. vergeten zou 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door interferentie met eerder of 
later geleerd materiaal [Raaijmakers, 1984). 

Het is raadzaam meer dan een dialoogvorm in de user interface aan 
te wenden, want anders wordt het geheel te star [Fransen, 1985; 
Lindijer, 1985). In het geval van de user interface voor Memocom 
komt de menu-vorm als primaire dialoogvorm in aanmerking en een 
vraag/antwoord-vorm als secundaire. 
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9 PROTOTYPING 

Reeds drie van de vier fasen van de DNL-ontwerprnethode voor user 
interfaces zijn doorlopen. Met de vierde fase, prototyping, kunt 
u nu kennismaken. Allereerst zal op het belang van prototyping 
worden gewezen. Omdat een echt prototype op de Memocorn-computer 
niet realiseerbaar is, wordt uitgeweken naar de rnogelijkheid van 
simulatie. van de daarbij gebruikte apparatuur en programmatuur 
wordt u op de hoogte gesteld. Tot slot kunt u zien hoe de user 
interface is opgezet en waarom dat zo is gebeurd. 

9.1 Belang van prototyping 

veel auteurs [Bailey, 1982; Stoddard, 1983; Shneiderman, 1986] 
wijzen op de noodzaak om, liefst al vroegtijdig, het ontwerp te 
testen. zonder test mag men niet verwachten dat een user inter
face goed werkt [Good, 1984]. Het voordeel van prototyping is het 
opleveren van betere specificaties. Dit is mogelijk doordat de 
gebruiker een beter beeld heeft van het systeem. Door deze 
verbeterde specificaties zijn naderhand (dure) aanpassingen 
minder waarschijnlijk/nodig [Willemse, 1986]. De verbeteringen 
die aangebracht worden als gevolg van prototyping kunnen enorm 
zijn [Good, 1984]. 

9.2 Gesimuleerde user interface 

Normaal gesproken zou een user interface die op papier is 
ontworpen, geprogrammeera worden en op het systeem worden gezet 
voor het testen van de kwaliteit met name op het gebied van 
gebruikersvriendelijkheid. In het geval van Mernocorn bleek dat op 
korte terrnijn niet realiseerbaar. Daarom is besloten een simula
tie te maken. 

Deze gesimuleerde user interface is uitgevoerd door prograrnmering 
van het communicatieprogramma Red Ryder (Versie 9.4). Als 
apparatuur is daarom een Apple Macintosh Plus gebruikt. Dat is 
een PC, waarop een communicatieprogramma kan samenwerken met een 
modern via een seriele poort. De bediening van de Macintosh 
verloopt via een muis waarmee de gebruiker menukeuzen kan maken. 
De combinatie van Apple Macintosh en Red Ryder is gekozen omdat 
Red Ryder van de beschikbare communicatiepakketten de meeste 
programmeerfaciliteiten biedt. 

9.3 Structuur en invulling van de gesimuleerde user interface 

Allereerst dient te worden opgernerkt dat de sirnulatie zich niet 
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in volledige diepte uitstrekt over alle functies van Memocom. De 
reden daarvoor is eenvoudig: een volledig semantisch raamwerk kon 
binnen de beschikbare tijd niet ontwikkeld worden. 

De toplaag van de simulatie is vrijwel hetzelfde als de toplaag 
die uit het onderzoek naar indeling van Memocom-commando's naar 
voren gekomen is. Het hoofdmenu ziet er als volgt uit, met achter 
iedere menukeuze de corresponderende functie zoals die ontstaan 
is bij de bovengenoemde enquete: 

Help: hulp/ondersteuning/informatie 
Berichten: mail/berichten, 
Databewerking: tekstverwerking/editing 
Bestanden: bestanden/bewaren 
Databanken: databanken/databases, 
Dialoog: dialoog/online directe communicatie 
Toestand: gebruik plus algemene systeemfuncties 
Agenda: toepassingen/applicaties/extra 
Aanpassing: instellingen plus beveiliging 

Niet opgenomen zijn nieuws/systeeminformatie, omdat daarin alleen 
veranderingen van Memocom zijn opgenomen. Eveneens ontbreekt 
offline, omdat een domme terminal (waar de user interface met 
name voor gemaakt wordt) deze mogelijkheid niet kan bieden. 

Een speciaal geval is de functie 'verlaten', deze is consequent 
doorgevoerd in alle menu's van de simulatie in de vorm van 'vorig 
menu' of 'totaal opnieuw'. Eveneens kan de gebruiker altijd hulp 
krijgen. De simulatie geeft volgend op vrijwel iedere menukeuze 
een aanwijzing over wat de gebruiker moet doen. Soms krijgt de 
gebruiker geen menu, maar moet hij een eenvoudige vraag beant
woorden. Dit is met name het geval wanneer Memocom een open vraag 
steld, bijvoorbeeld naar het mailboxnummer van de geadresseerde 
van een te versturen bericht. 

Wanneer de gebruiker een gedeelte van de user interface kiest dat 
niet verder is uitgewerkt, krijgt de mededeling dat de betref
fende keuze nog in voorbereiding is. 

Binnen Berichten is de structuur van Memocom overgenomen. Dit is 
gedaan omdat het praktisch niet mogelijk was de simulatie te 
programmeren volgens de structuur die voorgesteld is in het 
semantisch ontwerp. 

De meeste semantische eigenschappen zijn conform de aanbevelingen 
in de literatuur [Lindijer, 1985; Verhagen, 1985; Shneiderman, 
1986]. syntactische aanbevelingen zijn door de beperkte mogelijk
heden moeilijker toe te passen. Bijvoorbeeld een hulptekst kan 
maar drie regels bevatten en een zo precies mogelijke naamgeving 
[Shneiderman, 1986] is met maximaal 13 karakters per naam lastig 
te realiseren. 

Wat betreft de syntactische kant van de zaak zal u inmiddels al 
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duidelijk geworden z1Jn dat de keuze van de dialoogvorm exact de 
conclusie uit het hoofdstuk over het syntactisch ontwerp volgt: 
primair menu's, secundair vraag/antwoord. 

Met deze simulatie zijn enkele van de voornaamste problemen 
aangepakt die beginners met Memocom hebben. Het zou te ver voeren 
de complete menustructuur en alle helpteksten en aanwijzingen 
hier te presenteren. oaarom zijn er een paar screen dumps gemaakt 
die u een indruk kunnen geven. ze zijn opgenomen als bijlage 8. 
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10 OPZET VAN EEN ONDERZOEK MET DE GESIMULEERDE USER INTERFACE 

Inmiddels ZlJn de vier fasen van de ontwerpmethode van DNL 
toegelicht. Het laatste onderdeel van de vierde fase (prototy
ping) is het testen van het geprogrammeerde ontwerp van een user 
interface. In dit geval is gekozen voor een gebruiksonderzoek met 
behulp van de simulatie van een user interface die in het vorige 
hoofdstuk aan u is voorgesteld. Dit hoofdstuk gaat over de 
onderzoeksopzet van het gebruiksonderzoek met die simulatie. 
Eerst treft u een ruwe schets van de probleemstelling aan, 
gevolgd door een algemene aanduiding van de onderzoeksmethodolo
gie. Vervolgens wordt u geinformeerd over het theoretische kader 
van bet onderzoek. Daarna vindt u een uitwerking van de probleem
schets tot de onderzoeksvraag. Tot slot leest u hoe het onderzoek 
is opgezet wat betreft de steekproef van proefpersonen, de 
werkwijze voorafgaand aan en tijdens de sessies, de dataverzame
ling en de analysemethoden. 

10.l Probleemschets 

Eerder is reeds geconstateerd dat Memocom zoals het is een hoge 
drempel heeft voor beginnende gebruikers. Memocom zoals bet is 
zal voortaan Memocom TOETS worden genoemd. TOETS staat voor 
Toegang Op 'n Eenvoudige Terminal Simulator. Bovendien duidt het 
aan dat de interactie van de gebruiker met de dienst via de 
toetsen van een toetsenbord verloopt. 

Het idee bestaat om aan de drempel van Memocom iets te doen met 
een user interface. Deze user interface is verengd tot de 
(haalbare) simulatie die in het vorige hoofdstuk is beschreven. 
voortaan zal Memocom met deze simulatie Memocom MUIS heten. MUIS 
is de afkorting van Met user Interface Simulatie. Daarnaast geeft 
MUIS aan dat de gebruiker de interactie grotendeels stuurt met 
behulp van een muis aan een PC. 

Het is interessant na te gaan in hoeverre Memocom MUIS beter is 
dan Memocom TOETS. Met name gaat het daarbij om het verschil in 
de inwerkingsproblemen die beginnende gebruikers ondervinden. 
Daartoe wordt onderzoek verricht. 

Problemen die gebruikers mogelijkerwijs hebben met PC's en 
datacomrnunicatie worden in dit onderzoek buiten beschouwing 
gelaten, omdat daar met een user interface op de Memocom-computer 
ook geen oplossing voor geboden kan worden. 

10.2 Onderzoeksmethodologie 

In het algemeen is weten hetzelfde als kunnen voorspellen [De 
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Groot, 1961). De onderzoeker onderzoekt om iets aan de weet te 
komen. Daartoe stelt hij vragen [Kuypers, 1984). Met het onder
zoek wordt getracht gedragingen te categorizeren, maar ook te 
meten en te voorspellen [Akin, 1985). 

Wie wetenschappelijk onderzoek doet, moet zich aan bepaalde 
regels houden. Die regels zijn niet strak te omschrijven; ze 
zorgen ervoor dat het onderzoek eerlijk verloopt en de uitkomsten 
daardoor geldig zijn. Of daarmee de conclusies als waar worden 
aangenomen, hangt af van het wetenschappelijke forum. De groep 
wetenschappers uit hetzelfde vakgebied beslist over de waarde van 
het onderzoek. Dat gaat op basis van consensus, want er zijn maar 
enkele harde criteria aan te geven [De Groot, 1961). 

Een van die criteria is of de onderzoeker de opzet die hij 
gekozen heeft goed gevolgd heeft. Ruwweg is wat de methodolo
gische opzet betreft een indeling in tweeen te maken. Ten eerste 
kan de onderzoeker kiezen voor een kwantitatieve benadering. 

Deze methodologie gaat uit van een grote overeenkomst tussen de 
cyclus van menselijke waarneming en reaktie enerzijds en van 
wetenschappelijk onderzoek anderzijds. Deze laatstgenoemde cyclus 
kent de volgende fasen: feiten waarnemen, hypothesen opstellen, 
voorspellingen doen, toetsen en tot slot evalueren [De Groot, 
1961). overigens zijn de grenzen tussen een feit en een hypothese 
niet scherp, bijvoorbeeld 'de aarde is rond' is in 1987 een feit, 
terwijl het rond 1600 nog een hypothese was [De Groot, 1961). 

Bij deze kwantitatieve methodologie leidt een theorie tot een 
hypothese, die op zijn beurt een voorspelling oplevert. Een 
theorie is een systeem van logisch samenhangende beweringen, een 
hypothese is een veronderstelde wet in een gedefinieerd univer
sum, en een voorspelling is een uitspraak die de uitkomst van een 
nauwkeurig omschreven toetsingsonderzoek beschrijft. De evaluatie 
leidt tot een beslissing over welke theorie het meest aannemelijk 
wordt door de uitkomsten [De Groot, 1961). 

De tweede methodologie die de onderzoeker kan hanteren is 
kwalitatief. Bij deze methode gaat de onderzoeker expliciet niet 
uit van bepaalde hypothesen over de werkelijkheid. Daarmee wil 
hij voorkomen dat de feiten zich als het ware vanzelf naar zo'n 
hypothese schikken en op die manier de werkelijke verbanden niet 
gevonden worden. Voorts is voor deze kwalitatieve benadering van 
belang dat de onderzoeker zich sterk inleeft in de personen die 
object van onderzoek zijn. Meestal betekent dit dat de onderzoe
ker zich als een van hen voordoet en gemeenschappelijk de 
activiteiten ontplooit die karakteristiek zijn voor de onder
zochte groep personen. De verzameling feiten die de onderzoeker 
vastlegt, wordt steeds opnieuw gerangschikt, totdat er verbanden 
ontstaan die nauw aansluiten bij de ondervonden werkelijkheid. 
Pas na dit stadium kunnen eventueel hypothesen worden geformu
leerd en getoetst [Wester, 1987). 
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veelal werden de twee methodologieen gezien als twee rivalise
rende en elkaar uitsluitende benaderingen. Maar tussen kwalita
tief en kwantitatief onderzoek bestaat eigenlijk alleen een 
gradueel verschil; nergens wordt een principiele grens overschre
den. De eisen van precisie en objectiviteit gelden voor beide 
typen van onderzoek [De Groot, 1961]. 

Het gebruiksonderzoek zal grotendeels de lijnen van de kwantita
tieve benadering volgen, omdat het onderzoek zich slechts over 
een korte periode kan uitstrekken. Zodoende ontbreekt voor een 
langdurige inleving in de belevingswereld van de onderzochte 
personen, zoals bij kwalitatief onderzoek gebruikelijk is, de 
tijd. Dat betekent dat er een theorie nodig is waaruit een 
hypothese kan worden afgeleid. Er dient opgemerkt te worden dat 
een consistente en toetsbare theorie over user interfaces (nog) 
niet bestaat. 

10.3 Theoretisch kader: via cognitie concepten leren 

Opdat de interactie met de computer vruchtbaar is, moet de 
gebruiker een conceptueel model hebben van het systeem. zo'n 
model karakteriseert de reacties van het systeem op invoer 
[Pfaff, 1985]. Het model bevat ook de verwachtingen van de 
gebruiker ten aanzien van het systeemgedrag [Rubin, 1986]. 

Het conceptuele model kan opgevat worden als een voorbeeld van 
een intern schema. zo'n schema is de set van alle concepten en 
conceptuele relaties die iemand heeft met betrekking tot bepaalde 
eenheden. Het is dus zuiver persoonlijk [Pfaff, 1985). Het aantal 
schema's dat iemand van de totale werkelijkheid heeft, is enorrn 
uitgebreid. De schema's zorgen er zowel voor dat personen slechts 
gevoelig zijn voor een bepaald soort gegevens, als ook dat de 
interpretatie van gegevens in een bepaalde richting gestuurd 
wordt [Gerrissen, 1985]. 

De bewerking van de schema's door de gebruiker vindt plaats in 
een cognitief proces. Dit proces wordt beschreven in de cogni
tieve psychologie. Uitgangspunt is de mens voor te stellen als 
een informatieverwerkend systeem [Raaijrnakers, 1984]. 

I 

Het model van de menselijke processor is als volgt. Sensorische 
gegevens passeren de perceptuele processor en gaan naar bet 
werkgebeugen, dat bestaat uit actieve gedeelten van bet lange 
terrnijn geheugen. Daar wordt de inboud van bet werkgeheugen door 
de cognitieve processor geassocieerd met het lange terrnijn 
geheugen, zodat de inhoud van bet werkgeheugen verandert, waarna 
de rnotorische processor in werking kornt via activatie van 
gedeelten in het werkgeheugen [Card, 1983}. 

Bij mens-computer interactie kunnen wetrnatigheden opgesteld 
worden over doorlooptijden van processoren en halfwaardetijden 
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van geheugenplaatsen [Card, 1983). Deze ziensw1Jze levert aardige 
stellingen op. zo zouden bijvoorbeeld ervaring en kennis vooral 
een invloed hebben op de de doorlooptijd van de perceptuele en 
motorieke processoren, en niet zozeer op de werking van de 
cognitieve processor [Foley, 1984). Helaas kan hierrnee slechts de 
uitvoering van zeer eenvoudige taken door een kleine specifieke 
groep gebruikers worden voorspeld. De resultaten zijn dus niet 
algerneen geldig [Akin, 1985). Bovendien wordt bijvoorbeeld de 
doorlooptijd van een visule processor niet alleen bepaald door 
cognitieve eigenschappen: visuele perceptie heeft een bandbreed
te. die ook beperkt wordt op anatornisch en fysiologisch nivo 
[Monk, 1984). 

In de cognitieve psychologie is er in het algemeen sprake van 
drie processen: perceptie, cognitie en rnotorische activiteit. 
Perceptie is de ontvangst van fysieke stimuli, overdracht naar de 
hersenen en herkenning, cognitie is hoe de gebruiker daarrnee 
kennis verwerft, organiseert en opvraagt, en rnotoriek betreft de 
uitvoering van een respons [Foley, 1984). Cognitie en perceptie 
zijn echter zo nauw verbonden dat ze praktisch niet te scheiden 
zijn [Rubin, 1986). De traditionele grenzen tussen perceptie, 
denken en geheugen vervagen daarorn langzaarn in de theorieen 
[Raaijmakers, 1984). 

Orn terug te kornen op de cognitieve schema's: ze bevatten georga
niseerde representaties van vroegere ervaringen en van de kennis 
die de gebruiker heeft. Nieuwe verworven kennis wordt geinte
greerd in bestaande schema's [Raaijrnakers, 1984). Het verwerven 
van kennis heet leren. Leren is een activiteit die typerend is 
voor het gedrag van beginners. Er is geen algerneen geaccepteerde 
definite van leren [Navarick, 1979). 

In het algerneen zijn er twee orientaties te bespeuren in het 
onderzoek naar leerprocessen: behavioristisch en cognitief. ze 
verschillen in het soort variabelen en therna's dat ze benadruk
ken. Bij behavioristische theorieen gaat om wat organisrnen doen 
(waarneernbaar gedrag), terwijl het bij cognitieve theorieen gaat 
om wat organismen denken [Navarick, 1979). De stimulus-respons 
benaderingswijze van de behavioristen is vooral van belang voor 
het instrumenteel leren: dat is leren waarbij de respons leidt 
tot beloning of straf. Strikte behavioristen kunnen daarom 
nauwelijks overweg met complexe processen als denken en probleern
oplossen [Raaijmakers, 1984). De cognitieve theorieen zijn daarorn 
voor verklaring van de interactie van gebruiker en systeern via 
een user interface vruchtbaarder. 

De gebruiker leert door de.interactie met het systeern welke 
acties mogelijk zijn, de ornstandigheden waarin een actie aange
roepen kan worden en wat de consequenties zijn [Monk, 1984). 
Oftwel, hij bouwt een conceptueel model (schema) op. De interac
tie tussen mens en computer verloopt in cycli, dialoogstappen 
genoernd. Een dialoogstap is als volgt opgebouwd: 
-de mens geeft een invoer bericht, 
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-sluit dat bericht af met een gereedteken, 
-de computer reageert met een terugkoppelingsbericht 
-en een resultaatbericht, 
-waarna de computer een prompt aanbiedt. 
Hierna kan de cyclus weer van voren af aan beginnen. Een dialoog
stap kan worden doorbroken door een annuleerbericht [Lindijer, 
1986). 

Een interessant onderdeel uit cognitieve theorieen is dat 
herkennen gemakkelijker is dan herinneren. Verklaringen voor dit 
verschijnsel lopen sterk uiteen, afhankelijk van welke theorie 
een onderzoeker precies aanhangt [Raaijmakers, 1984). Het 
verschil tussen herkennen en herinneren hangt samen met herhaald 
aanbieden van gegevens en vergeten. Maar ook de verklaringen voor 
de daarbij optredende effecten verschillen sterk. De rol van 
herhaling komt dan bijvoorbeeld naar voren als faktor bij de 
opslag van informatie in het lange-termijn geheugen. Vergeten zou 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door interferentie met eerder of 
later geleerd materiaal [Raaijmakers, 1984). 

In het algemeen tonen resultaten van experimenten aan hoe complex 
en verschillend menselijk leren is; mensen kunnen heel veel 
kennisbronnen aanspreken en representeren hun kennis op velerlei 
manieren [Monk, 1984). 

Op het leren kunnen allerlei variabelen van invloed z1Jn. 
Hieronder vallen aan de ene kant persoonsafhankelijke kenmerken 
als de leeftijd, fysionomische kenmerken [Bailey, 19AG 

A)Superschrin, de cognitieve stijl, de ervaring en kenn s v 
n speciefieke en algemene aard [Monk, 1984) en het perceptueel
motorische vermogen van de gebruiker [Card, 1983). Aan de andere 
kant zijn er ook systeemafhankelijke kenmerken zoals de attituden 
ten opzichte van een systeem [Madni, 1981). Ook taakdomein en 
context kunnen hun invloed doe gelden op het leerproces. Daarom 
zal met deze beide groepen van variabelen bij het onderzoek 
rekening worden gehouden; u zult ze straks bij de dataverzameling 
weer tegenkomen. 

10.4 Onderzoeksvraag, gemanipuleerde variabele en.onderzoektype 

Uit de theoretische benadering van het leren, waarbij -empirisch 
gesteund- gesteld wordt dat herkennen gemakkelijker is dan 
herinneren, kan de hypothese worden afgeleid dat een user 
interface die steunt op herkenning (van menukeuzen) gemakkelijker 
is dan een user interface die steunt op herinnering (van comman
do's). 

Uit de probleemstelling en de hypothese gevormd in het theore
tische kader is de volgende onderzoeksvraag afgeleid: 

Zijn er verschillen tussen Memocom TOETS en Memocom MUIS in 
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leerinspanning van representanten uit de doelgroep van Memocom 
die nodig is voor het succesvol uitvoeren van een reeks basis
taken wanneer zij voor de eerste maal in aanraking komen met die 
dienst? 

De gemanipuleerde variabele is de soort 'user interface' (Memocom 
TOETS versus Memocom MUIS). 

waarin verschillen nu Memocom TOETS en Memocom MUIS? Ten eerste 
is Memocom TOETS commando-gestuurd (de gewone Memocom-comman-
do 's), terwijl Memocom MUIS primair menu-gestuurd werkt. Bij dit 
belangri jkste verschil gaat het dus o,m het verschil tussen 
herkenning (van menukeuzen) en herinnering (van commando's). In 
deze menu's is altijd hulp opvraagbaar en is altijd een ontsnap
pingsmogelijkheid aangebracht in de vorm van 'vorig menu' of 
'totaal opnieuw'. Het tweede verschil is dat Memocom TOETS 
Engels-talig is, in tegenstelling tot Memocom MUIS dat Neder
lands-talig is op systeemmeldingen na. Een derde onderscheid is 
dat Memocom TOETS geen aanwijzingen geeft, terwijl Memocom MUIS 
dat vaak wel doet. 

De nulhypothese die bij de beantwoording van deze vraag aangehou
den zal worden is dat er geen verschil is in leerinspanning 
tussen Memocom TOETS en Memocom MUIS. 

Wat moet er met de resultaten gebeuren met betrekking tot de 
echte user interface? Als het goed is, dan geeft het onderzoek 
aanleiding om een menu-gestuurde user interface te maken die 
vergelijkbaar is met de gesimuleerde user interface. zo niet, dan 
is er een hoop geld en moeite gespaard gebleven. 

De wijze waarop een onderzoek wordt opgezet vloeit voort uit de 
vraagstelling [Kuypers, 1984). Het betreft hier een vraag naar 
hoe de werkelijkheid 'is' en niet hoe zij 'moet zijn'. zodoende 
kan een theoretische model over een ideale situatie achterwege 
blijven [Kuypers, 1984). 

Wat betreft de grondvorm van een onderzoek kunnen er vier typen 
onderscheiden worden, te weten verkennend, beschrijvend, verkla
rend of toetsend onderzoek [Van der zwaan, 1984). 

De grondvorm die in dit geval van toepassing is, is verkennend/
beschrijvend. Voor een verklarend of toetsend onderzoek is de 
probleemstelling te veelomvattend, zijn er teveel variabelen die 
een rol spelen, zijn de manipulatiernogelijkheden van de user 
interface te gering en is het aantal proefpersonen dat in de 
beschikbare tijd aan bod kan komen veel te klein. 

Een nauwkeurige beschrijving van de onderzoeksopzet volgt 
hieronder en is verdeeld over een aantal items, waaraan telkens 
een paragraaf is gewijd. 
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10.5 Steekproef 

Omdat vooral de eerste kennismaking een kritieke fase is voor 
acceptatie van een ontwerp [Madni, 1981], is gekozen voor 
proefpersonen die nog nooit met Memocom gewerkt hebben. voorts 
rnoeten de proefpersonen deel uitmaken van de doelgroep van 
Memocom. Dat betekent dat managers, secretaresses en ambulante 
rnedewerkers uit de sector van de zakelijke dienstverlening 
proefpersoon kunnen zijn. voorts is om practische redenen het 
steekproefuniversum verkleind tot de regio 's-Gravenhage. 

Het marktonderzoekbureau NSS benadert at random mensen uit het 
steekproefuniversum met de vraag of zij bereid zijn mee te werken 
aan het onderzoek. Degenen die toestemmen worden proefpersoon, 
rnits de totalen van 6 managers (rn), 6 secretaresses (s) en 6 
ambulante medewerkers (a) niet overschreden worden. 

Op het moment dat er een proefpersoon gevonden is, wordt deze 
ingedeeld in een van de twee groepen. Degenen die behoren tot 
groep 1 gaan tijdens de testsessie werken met Memocom TOETS en 
degenen die behoren tot groep 2 met Memocom MUIS. Op deze wijze 
ontstaan twee gelijkwaardige groepen proefpersonen, die zijn 
opgebouwd als in tabel 1 is aangegeven. 

Memocom TOE TS Memo com MUIS 

lml 2ml 
lm2 2m2 
lm3 2m3 

lsl 2sl 
ls2 2s2 
ls3 2s3 

lal 2al 
la2 2a2 
la3 2a3 

tabel 1 Overzicht van indeling proefpersonen 
m = manager, s = secretaresse, a = ambulant medewerker 

10.6 Werkwijze voorafgaand aan en tijdens de sessies 

Het onderzoek wordt gehouden in een rustige kamer in het gebouw 
van de NSS. De werkomstandigheden zijn wat betreft ternperatuur, 
verlichting en luchtcirculatie optimaal. Er is telkens maar een 
proefpersoon tegelijk aanwezig, samen met de proefleider. 

De sessies van de proefpersonen zijn gespreid over een periode 
van drie weken. Per proefpersoon is er een sessie. Een sessie 
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duurt maximaal anderhalf uur. 

Ongeveer een week van tevoren ontvangen de proefpersonen een 
bevestiging van deelname (zie bijlage 9.1). Bij deze brief zit 
voor proefpersonen uit groep 1: 

- Uitleg over doel en opzet van het onderzoek (zie bijlage 9.2). 
- Informatie over Memocom: [De ontbrekende schakel, 1987] en een 
exemplaar van het gebruikersblad Mernocom Print. 
- Docurnentatie over de bediening van Mernocom in de vorrn van een 
verkorte versie van [Korte handleiding, 1987] (zie bijlage 9.3). 
Hierin staat alle voor de uitvoering van de taken benodigde 
kennis, maar de proefpersonen weten dat niet. 
- Ornschrijving van het gebruik van de rnuis die bij de Apple 
Macintosh hoort (zie bijlage 9.4). 
- Routebeschrijving naar het gebouw van de NSS. 

voor proefpersonen uit groep 2 zijn dezelfde gegevens bijgevoegd, 
met uitzondering van de docurnentatie over de bediening van 
Mernocom. 

Tot slot van de voorbereiding worden de proefpersonen een dag 
voor de sessie ter herinnering gebeld. 

De sessie bestaat uit het uitvoeren van taken. Een proefpersoon 
krijgt een voor een taken. Dat zijn er rnaxirnaal 6. Wanneer 
hij/zij een taak succesvol volbrengt, krijgt hij/zij een nieuwe 
taak, totdat een uur verstreken is of alle 6 taken volbracht 
zijn. De taken die worden uitgereikt aan de proefpersonen staan 
in bijlage 10. 

De 6 taken vertegenwoordigen de basistaken die representatief 
zijn voor het doorsnee Mernocorn-gebruik. De taken zijn opgebouwd 
uit elf elernentaire handelingen, narnelijk: 

1-bericht enkelvoudig adresseren, 
2-berichttekst maken, 
3-bericht versturen, 
4-teruggaan naar systeernprornpt, 
5-berichten oproepen, 
6-berichttekst lezen, 
7-bericht afhandelen, 
8-bericht meervoudig adresseren, 
9-verzendopties gebruiken, 
10-bericht selectief oproepen, 
11-bericht selectief afhandelen. 

U ziet dat in de 6 taken de elernentaire handelingen steeds 
terugkeren, wanneer u bedenkt dat 1 een sirnpele versie is van 8, 
net zoals dat het geval is voor 5 en 10, en 7 en 11. 

taak I 
taak II 

1, 2, 3, 4 
5, 6, 7, 4 



taak III 
taak IV 
taak v 
taak VI 

8(1), 9, 2, 3 
10(5), 6, 7 
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10(5), 11(7), 2, 3, 7 
10(5), 11(7), 11(7) 

Tijdens de uitvoering van de opdrachten mogen de proefpersonen 
uit groep 1 het stuk over MAIL uit de uitgebreide handleiding 
[Memocom: Uitgebreide handleiding, 1987] zo vaak raadplegen als 
zij willen. Zij worden verzocht in eerste instantie via de index 
of anders via de inhoudsopgave de benodigde gegevens te localise
ren. Mochten de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de 
taak niet vindbaar zijn of zelfs ontbreken, dan zal de proeflei
der de gegevens mondeling verstrekken. Ook proefpersonen uit 
groep 2 krijgen mondelinge toelichting wanneer zij niet meer 
verder komen, maar zij hebben geen beschikking over een handleid
ing. 

Met de gemanipuleerde variabele (de soort user interface: Memocom 
TOETS of Memocom MUIS) hangt dus de vooraf opgestuurde documenta
tie en het gebruik van de handleiding samen. 

10.7 Dataverzameling 

Als beoordelingscriterium voor user interfaces wordt in de 
literatuur vaak genoemd de performance van gebruikers [Madni, 
1981; Bailey, 1982; card, 1983; Stoddard, 1983; Foley, 1984; 
Lindijer, 1986; Shneiderman, 1986]. 

Performance is het resultaat van acties die zijn uitgevoerd om 
een bepaald doel via bepaalde procedures te bereiken [Bailey, 
1982]. Meestal gaat het bij de meting van performance om een of 
andere vorm van efficiency. Een definitie daarvan is "een 
standaard taak volbrengen, met een minimum aan hulpbronnen" 
[Akin, 1985]. 

ook in dit onderzoek is sprake van een meting van efficiency. De 
leerinspanning, waarover in de vraagstelling van dit onderzoek 
wordt gesproken, wordt namelijk geoperationaliseerd in de 
hoeveelheid gegevens die buiten de user interface om worden 
gebruikt. Ter beoordeling van de user interfaces wordt dit 
gegevensgebruik van groep 1 en groep 2 vergeleken. Voor groep 1 
heeft het gebruik betrekking op de vooraf opgestuurde verkorte 
handleiding, de tijdens de sessie geraadpleegde uitgebreide 
handleiding en de mondelinge toelichting van de proefleider. Voor 
groep 2 geldt alleen de mondelinge toelichting als bron. 

De meting van de gegevens uit de handleiding die de proefpersonen 
uit groep 1 geraadpleegd hebben zal als een soort semi-protocol 
verlopen. De proefleider kruist de trefwoorden in de index of 
paragrafen in de inhoudsopgave aan via welke een proefpersoon 
gegevens opzoekt in het gedeelte van de uitgebreide handleiding 
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dat gaat over MAIL. Proefpersonen wordt immers verzocht de index 
of inhoudsopgave bij het zoeken naar gegevens te gebruiken. 

Omdat vooraf niet te bepalen is welke mondelinge toelichting de 
proefpersonen nodig hebben om de uitvoering van een taak te 
kunnen hervatten, zal de proefleider hiervan schriftelijk korte 
notities maken. Naderhand kan de verstrekte mondelinge toelich
ting worden gecategoriseerd. 

Ook houdt de proefleider de tijd bij die een proefpersoon nodig 
heeft om een taak succesvol te kunnen uitvoeren. 

voor een juiste beantwoording van de onderzoeksvraag is het 
uiterst belangrijk dat de twee groepen gelijkwaardig zijn. Om na 
te gaan of er sprake is van gelijkwaardigheid worden de volgende 
kenmerken van de proefpersonen vastgesteld: 

varl: geslacht, 
var2: leeftijd, 
var3: hoogstgenoten opleiding, 
var4: ervaring met Memocom, 
vars: ervaring met een ander electronisch postbus systeem, 
var6: ervaring met PC-gebruik, 
var?: ervaring met datacommunicatie, 
varB: ervaring met tekstverwerking, 
var9: bedrevenheid in bediening toetsenbord, 
varlO: beheersing Engelse taal. 

Ter controle of een proefpersoon behoort tot de doelgroep van 
Memocom en daarmee tot de steekproef van het onderzoek is varO: 
functie van de proefpersoon ingevoerd. 

Geen van de bovenstaande variabelen betreft de gemanipuleerde 
variabele (TOETS versus MUIS). 

De vaststelling van varO t/m varlO gebeurt door middel van een 
vragenlijst die de proefpersonen voorafgaand aan de eigenlijke 
sessie moeten invullen. Deze vragenlijst is opgenomen als bijlage 
11.1. 

Het is interessant te weten of de onderstaande variabelen een 
bijdrage leveren tot de uitspraak over de significantie van het 
verschil tussen Memocom MUIS en Memocom TOETS. De variabelen 
betreffen namelijk mogelijkerwijs de gemanipuleerde variabele. ze 
worden vastgesteld aan de hand van de indrukken die proefpersonen 
hebben opgedaan tijdens de testsessie: 

varll: vindbaarheid van gegevens op het scherm waaraan behoefte 
gevoeld is, 

varl2: begrijpbaarheid van de gegevens die op het scherm 
gepresenteerd zijn, 

varl3: toepasbaarheid van de gegevens die op het scherm 
gepresenteerd zijn, 
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varl4: duidelijkheid van de gegevens die op het scherm 
gepresenteerd zijn, 

varlS: mate waarin verwachtingen vervuld werden, 
varl6: mate van overeenkomst met een systeem dat de proefpersoon 

al kende, 
varl7: mate van de duidelijkheid van Memocom, 
varl8: mate van de consistentie van Memocom, 
varl9: mate van de eenvoud van Memocom, 
var20: mate van de kracht van Memocom, 

De waarden van deze variabelen (varll t/m var20) ZlJn vastgesteld 
middels een vragenlijst (zie bijlage 11.2) die de proefpersonen 
na afloop van de sessie meekregen om op korte termijn (1 a 2 
dagen) thuis in te vullen en op te sturen. 

Speciaal voor proefpersonen uit groep 1 zijn een vijftal extra 
variabelen van belang die samenhangen met de gemanipuleerde 
variabele: 

var21: mate waarin de verkorte handleiding vooraf is bestudeerd, 
var22: vindbaarheid van gegevens in de handleiding waaraan 

behoefte gevoeld is, 
var23: begrijpbaarheid van de gegevens die uit de handleiding 

geraadpleegd zijn, 
var24: toepasbaarheid van de gegevens die uit de handleiding 

geraadpleegd zijn, 
var25: duidelijkheid van de gegevens die uit de handleiding 

geraadpleegd zijn. 

De bepaling van var21 gebeurt in de vragenlijst die voorafgaand 
aan de eigenlijke sessie ingevuld wordt, var22 t/m var25 zijn 
geoperationaliseert op de andere vragenlijst. 

De variabelen die niet voor een kwantitatieve meting in aanmer
king komen (var4 t/m var20 en var22 t/m var25), zullen door de 
gebruikers gescoord worden op een semantische differentiaal. Dat 
is een schaal met aan de uiteinden bipolaire adjectieven. 
Daartussen zijn een vijftal streepjes aangebracht die een 
continuum tussen de adjectieven symboliseren. Proefpersonen 
moeten een van de streepjes aankruisen, al naar gelang de mate 
waarin zij overhellen tot het ene adjectief dan wel het andere. 

10.8 Analysemethoden 

Bij de analyse van het gegevensgebruik kan slechts een globale 
indruk van het verschil in aard en hoeveelheid verkregen worden. 
Er wordt wel nauwkeurig bijgehouden via welke trefwoorden en 
paragraaftitels een proefpersoon gegevens raadpleegt en welke 
mondelinge toelichting hij ontvangt, maar men kan bij sommatie 
slechts een ruwe schatting geven hoeveel gegevens het in totaal 
betrof per taak. Daarom zal per opgezocht item de hoeveelheid 
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gegevens in eenheden van halve pagina's worden uitgedrukt. Per 
mondelinge toelichting wordt een aantekening gemaakt. 

De gehanteerde semantische dif ferentialen leveren gegevens op een 
ordinale schaal. Dat betekent dat alleen een ordening van 
schaaldelen bekend is. De afstand tussen schaaldelen is niet 
bekend en dus mogen scores ook niet opgeteld en gemiddeld worden. 
Hier is de mediaan een betere maat voor de centrale tendentie. 
Bovendien is er geen aanwijzing dat de populatie normaal verdeeld 
is op deze variabelen en de varianties binnen de groepen homogeen 
zijn. Tot slot is de steekproefgrootte klein. Dit zijn drie 
redenen om bij de analyse een niet-parametrische test te gebrui
ken [Siegel, 1956). Toch zijn er onderzoekers die de mening zijn 
toegedaan dat alleen in het geval dat de populatie extreem niet
normaal verdeeld is en de varianties heterogeen zijn een niet
parametrische test de voorkeur verdient [Huck, 1974). 

Voor de antwoorden die gescoord zijn op een semantische differen
tiaal en waarbij de vragen slechts betrekking hebben op een groep 
(var22 t/m var25) is een analyse met de Kolmogorov-Smirnov one
sample test geschikt. Dat is een niet-parametrische test die 
gebruik maakt van cumulatieve verdeling van de scores en daarmee 
precies recht doet aan de gegevens op de ordinale schaal. De 
nulhypothese is dat het mogelijk is dat de scores uit een 
homogene verdeling afkomstig zijn en er dus geen echte voorkeur 
bestaat. Bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0.05 en een aantal 
proefpersonen van 9, is de kritieke waarde van D 0.432. Deze D 
geeft het maximale verschil aan in de cumulatieve verdelingen van 
de gescoorde en de verwachte aantallen per schaaldeel. rs de 
gevonden D groter of gelijk aan de genoemde waarde, dan wordt de 
nulhypothese verworpen [Siegel, 1956]. 

wanneer men wil weten of er een verschil bestaat tussen de 
groepen bij antwoorden die gescoord zijn op een semantische 
differentiaal, dan is de Kolmogorov-smirnov two-sample test van 
toepassing (var4 t/m var20). De nulhypothese is dater geen 
verschil is tussen de groepen. Deze nulhypothese wordt verworpen 
wanneer op een schaaldeel het verschil tussen het aantal scores 
van groep 1 en van groep 2 groter is dan 5, bij een onbetrouw
baarheidsdrempel van 0.05 (tweezijdig) en N = 9 [Siegel, 1956). 
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11 ONDERZOEKSRESULTATEN 

van het onderzoek, waarvan de opzet beschreven is in het vorige 
hoofdstuk, zijn de resultaten opgetekend. De proefpersonen hebben 
vlak voor de testsessie een vragenlijst ingevuld, taken uitge
voerd tijdens een testsessie en thuis na afloop nog een vragen
lijst ingevuld. De resultaten van de gemeten variabelen worden in 
dit hoofdstuk gepresenteerd. Eerst wordt u bekend gemaakt met de 
afwijking ten opzichte van de planning wat betreft de samenstel
ling van de groepen van proefpersonen. Daarna worden de gegevens 
geanalyseerd die de proefpersonen hebben gebruikt. vervolgens 
wordt de factor tijd in de resultaatmelding betrokken. Dan komt 
de vraag naar de gelijkwaardigheid van de groepen aan de orde. 
Tot slot zal er getest worden of er signif icante invloeden van 
variabelen die {mogelijk) afhankelijk zijn van de gemanipuleerde 
variabele op de resultaten te bespeuren zijn. 

11.1 Steekproefsamenstelling 

Doordat nog niet alle proefpersonen bekend waren bij het begin 
van de testsessies, kon het gebeuren dat de verdeling van de 
proefpersonen niet geheel volgens het van tevoren opgestelde 
schema tot stand kwam. 

Een proefpersoon uit groep 1 bleek namelijk geen van de drie 
functies uit te oefenen. Zij is baliemedewerkster bij een 
uitzendbureau en heeft een opleiding op het gebied van perso
neelswerk. Omdat zij wel tot de doelgroep van Memocom gerekend 
kan worden {kantoorfunctie in zakelijke dienstverlening), zijn 
haar resultaten wel meegeteld. Deze resultaten zijn gemarkeerd 
met behulp van een x. 

Alhoewel per telefoon aanvankelijk de indruk was gewekt dat een 
proefpersoon uit groep 1 tot de ambulante medewerkers behoorde, 
bleek bij het invullen van de eerste vragenlijst dat hij manager 
is. Hij was als lid van de redactie van een regionaal dagblad 
belast met het uitzoeken van nieuwsitems en het uitsturen van 
verslaggevers. Het is niet gelukt op tijd een ambulant medewerker 
te vinden die bereid was mee te werken aan het onderzoek. 

In groep 2 deden zich op het allerlaatste moment twee afzeggingen 
voor. Het gaat hierbij om een secretaresse en een ambulant 
medewerker. voor hen konden niet tijdig vervangers gevonden 
worden; de tijd waarin over de apparatuur beschikt kon worden was 
maar drie weken. 

Dit levert de verdeling van proefpersonen op die in tabel 2 is 
vastgelegd. 



Mernocorn TOETS 

lrnl 
lrn2 
lrn3 
lrn4 

lsl 
ls2 
ls3 
lx 

lal 
la2 
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Mernocorn MUIS 

2rnl 
2rn2 
2rn3 

2sl 
2s2 

2al 
2a2 

tabel2 Aantallen proefpersonen per conditie 
rn =manager, s = secretaresse, a = ambulant medewerker, 
x = andere functie 

Deze verandering in de verdeling van proefpersonen heeft ook 
gevolgen voor de analyse. De Kolmogorov-smirnov two-sample test 
mag namelijk alleen toegepast worden indien beide groepen even 
groot zijn. Dat is met respectievelijk 10 en 7 proefpersonen niet 
het geval. Daarom is er een alternatieve niet-parametrische test 
gebruikt. Dat is de mediaan test. Ook deze test zegt iets over 
het verschil in verdeling van de scores in groep 1 in vergelij
king met die van groep 2. De test bepaalt of het waarschijnlijk 
is dat de scores afkomstig kunnen zijn uit populaties met 
dezelfde mediaan. Omdat het hier om kleine aantallen proefperso
nen gaat (in totaal minder dan 20), komt de mediaantest neer op 
een Fisher test. De scores worden per groep ingedeeld al naar 
gelang ze ender of boven een gecombineerde mediaan liggen. De 
kritieke waarde van het aantal scores in groep 2 dat boven de 
gecombineerde mediaan ligt, hangt af van het aantal scores in 
groep 1 boven de gecombineerde mediaan [Siegel, 1956). 

11.2 Gegevensgebruik 

De gegevens die een proefpersoon buiten de user interface om 
heeft gebruikt tijdens de uitvoering van de taken zijn geregi
streerd in bijlage 12 

In onderstaande tabel 3 is samengevat weergegeven hoeveel 
pagina's uit de uitgebreide (Engels-talige) handleiding een 
bepaalde proefpersoon uit groep 1 per taak gebruikt heeft. 

- Betekent dat de proefpersoon niet is toegekomen aan succesvolle 
uitvoering van de betreffende taak. 



Proef
persoon 

lml 

lm2 

lm3 

lm4 

lsl 

ls2 

ls3 

lx 

lal 

la2 

Gemiddeld 
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Taak 

I II III IV v 

9,5 10 

8,5 6,5 7,5 4 

9 7 5,5 5 3,5 

8,5 7,5 9 6 

7,5 5 8,5 6,5 2 

6 3 5 4 1 

VI Totaal per 
proefpersoon 

19,5 

26,5 

30 

31 

29,5 

19 

6,5 3,5 5 3,5 3 5 26,5 

4,5 4 6 4 1 4,5 24 

12 4,5 8 4 4,5 6,5 39,5 

8 7,5 6 2 23,5 

8 5,9 6,7 4,3 2,5 5,3 

tabel 3 Aantal gebruikte pagina's uit de handleiding 

In totaliteit resulteert dit in gemiddeld 5,5 pagina's per 
succesvol uitgevoerde taak. 

wat betreft het gebruik van mondelinge toelichting gegeven door 
de proefleider, de samengevatte resultaten staan in tabel 4. 



Proef
persoon 

lml 

lm2 

lrn3 

lm4 

lsl 

ls2 

ls3 

lx 

lal 

la2 

Gemiddeld 

2ml 

2m2 

2m3 

2sl 

2s2 

2al 

2a2 

Gemiddeld 

Taak 

I 

22 

5 

15 

12 

12 

4 

7 

3 

9 

9 

II III 

6 

2 

4 

3 

4 

3 

3 

1 

1 

7 

4 

4 

6 

5 

6 

6 

2 

4 

5 

IV 

3 

3 

1 

5 

3 

1 

4 

2 

1 
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v 

1 

2 

1 

4 

2 

3 

VI 

4 

2 

5 

9,8 3,4 4,7 2,6 2,2 3,7 

7 

6 

8 

5 

6 

9 

6 

3 

1 

3 

5 

5 

2 

1 

2 

6 

3 

0 

1 

6 

4 

1 

3 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

0 

0 

2 

3 

2 

3 

3 

7 

4 

1 

3 

3 

6,7 2,9 3,1 1,7 1,7 3,4 

Totaal per 
proefpersoon 

28 

14 

27 

22 

28 

17 

25 

14 

24 

22 

17 

23 

22 

18 

16 

24 

17 

Tabel 4 Aantal mondelinge toelichtingen 

Wanneer nu de gegevens uit t3bel 3 en 4 gecombineerd warden in de zin dat 
elke toelichting even zw~ar telt als een halve pagina uit de handleidir,g, 
kan met eeG Uilcoxon-rsn£nu~mertoets wor~en vastQesteJd ciat proefperso~en 
uit groe~ l significaGt meer ge~eve~s gebr~ikt he~beG dan proefpersonen ~it 
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i;roep ..., lmrr.ers, het kritieke gebied lii;;t buiten hct interval "-. 
~n2(nJ+n2+1) - uol/2(f2nln2(nl+n2+l))t, dat met n

1
:ti? en n

2
:ti2 en u - 1 'V - ()(.;r-' -

ovt.reenkofTlt met het interval (1651. 21291 en de te~tw3arde (de geso~m3s:::-::Je 

rangnurnrners van groep 2) bedraagt 958,5, zodat de nulhyplthese dat er fJ""Gr; 
verscr,il is in de hoeveelheid gegevens tussen groep 1 en groep 2 verworpen 
moet worden [Bosch, 1983]. 

11.3 Tijdgebruik 

Taak 

Proef- I II III IV v VI Totaal per 
per soon proefpersoon 

lml 40 20 60 

lm2 15 15 20 10 60 

lm3 20 10 10 10 5 55 

lm4 10 15 30 5 60 

lsl 15 5 20 15 5 60 

ls2 10 10 20 10 5 55 

ls3 15 5 10 5 10 10 55 

lx 5 5 10 15 2 5 42 

lal 10 5 15 5 5 10 50 

la2 20 15 15 5 55 

Gemiddeld 16 10,5 16,6 8,9 5,3 8,3 

2ml 15 10 5 5 5 5 45 

2m2 10 5 10 5 15 5 50 

2m3 10 10 10 5 2 10 47 

2sl 10 15 5 10 2 10 52 

2s2 15 15 5 5 5 2 47 

2al 15 5 15 5 10 10 60 

2a2 10 5 15 5 10 10 55 

Gemiddeld 12,l 9,3 9,3 5,7 7 7,4 
Tab2l t: r· ·...; benodigd veer de succesvolle ui tvoer i.ns v~n t~ken 

~· 
l.J~ 
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8ovensta3n~e tabel gc8ft weer hoslang een bepaalde proefpErso2n no0i; ha~ 
voor de succesvolle uitvoering van een be~a2ldP taak. 08 tijdsd_ur is - ~

gegeven in minuter. 

- 3etskent dat de taAk niet succesvol door de proefpersoon uitgevrsru jg. 

Bij een analyse van de tijdsverschillen tus~en groep l en grcep 2 wor(t ~2 

Kolmogorov-Smirnov two-samle test met chi-kwaciraat benadering gebruikt. De 
nulhypothese luidt dat er geen verschil is tussen groep 1 en groep 2 wat 
betreft de tijd die de proefpersonen nodig heb~en vcor succesvolle uitvoe
ring van alle taken. 

In tabel 6 staat per 5 w.inuten hoeveel taken proefpersonen uit de beide 
groepen in totaal reeds succesvol afgesloten hebber.. Bij groep 1 g2~t het 
om 60 taken (10 proefp~rsonen) en ~ij groep 2 om 42 taken (7 proefpersonen). 

t; . ,..; 0 c lS 15 ..,r 25 3r, 35 4C 45 5C 55 6C' rEst - \+' ...; L LI 

groe;: l 0 1 5 9 15 15 20 24 30 32 37 43 l( 13 
groep 2 0 0 4 9 11 14 20 25 30 35 30 ll 4Z 0 

tab el c. CurnulatiEf a:::ntal succesvol uitgevoerde taken 

~it bovenst:::ande tijdsverdeling wor~t een cu~ulatieve kansverds2ing sarnsn
gesteld. Het grootste verschi2 treedt op bij SC rninuten. Voor groep l £Eldt 
dan namelij~ dat 37 van de 60 taken succesvol zijn uitgevoerd en voor groe;: 
2 li;gen de aantallen op respectievelijk 39 en 42. Dit bstekent dat ~e test
waarde D ~7/60 - 39/421= 0,311 bedra2;t. De chi-kwadraat benadering met 

'Y 2 '\. = I. ~.2 
u· 1 

nl;-:2 
(S.ie;el, 195EJ en n1:5': en n~L=42 resL:l teert in 

nl+n2 

van 9,556. H~t aantal vrijheids~raden is 2 ~iegel, 19561. Bij een onbetrouu
baarhei~sjre~pel van D,~5 ligt de kritieke waarde op 5, 0 ? (~osch, 1963]. Zo
doense wcrdt de nulhypothese v2rworpen en is Er een significant verschil in 
de hoeveelhEid tijd oie proefpersonen no~ig he~~en vocr succesvolle taakuit
voering, wanneer de resultaten van groep 1 en groep 2 wor~en vergeleken. 

De scores op ce vragen van de vragenlijsten staan in bijlage 13.l en 13.2. 
Je variabelen die betrekkin; hebben op de vraag of de ;roepen g~lijkwaerdi~ 
zijn qua samenstelling, zijn de variabelen 1 t/rr lC. ~it een analyse met 
behulp van een mediaantest (Siagel, 19551 blijkt dat er geen significante 
verschillen gevonden warden tussen groep l en groep 2 o de onderzochte va
r iabelen. Zodoende is da galijkwa3rdigheid van de groepen gewaarborgd. De 
resultaten van cie :nalyse staan in tabel 7. 
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Variabele Mediaan Testi.J..1a:;rdeK:d t. l!J. !Sirnificant 
var! Geslacht 3 0 nee 
var::: Leeftijd 3C'-39 4 1 n~e 

var3 Gplei'.Jing HBC' 5 2 nEe 
ver4 r"err:ocor:iervaring 1 (van 6) 7 3 nci:-
var5 E-mailervaring 1 {van 6) 7 2 nel' 
var6 PCervaring 2 (van 6) 2 0 nes 
var? Datacommuncatieerv. 1 (van 5) 7 [. n:·e 
vars Tekstverwerkingserv. 4 {van 6) 2 0 nee 
var9 Toetsenbordervaring 4 (van 5) 5 0 nee 
varlD Beheersing En~els 4 (van 5) 6 0 nee 

Tabel 7. Resultaten mediaantest voor variabelen 1 t/m 10 
(kritieke waarden uit (Siegel, 1956)) 

Ve.::: s:-h~ l? 

Zoals u in onderstaande tabel 8 kunt zien, zijn er ook geen significante vsr
schillen tussen groep 1 en groep 2 op de variabElen 11 t/m 20. Do~ hisr is ~8 
an~lyse uitgevoerd met een mediaantest. De nulhypothess was telkens dat er 
geer. verschil bestaat twssen de an~woorden van proefp2rsonen uit groep 1 en 
die var: proefpersonen uit groep 2. 

Variabele Msdia~n Testw. Krit. w. Sic-nif icant verscr.il? 
varll Vindbaarheid op scherm 3 {van 5) 2 (1 nee 
varl2 Begrijpbaarh.o;: schsrm 4 (van 5) 4 1 n;:e 
varl3 Toepasbaarh. op schsrm 4 (van 5) E 2 nee 
varl4 Duidelijkh. op scherm 4 (van 5) 5 2 n:e 
varl5 Vervullin~ vEruachtin;; 3 (van :: ) tl 2 nee 
varlE Ane:ogiebeken'.Jheid 3 (van c;' - I f. 0 nee 
var2-7 ~uidelijl.:hei:: f':emocorn l (van 5) 1 c nes 
varl8 Consistsntie f\;errocor.i 4 (van 5) 7 3 nee 
varl? Eenvoud :V:emocom 4 (van 5) 5 3 nee 
var2C Kracht f'1emccorr 4 (var 5) 7 3 n2c 

Tab el s. Resultaten :nE':::!i3entest voor va::-.:.ebelen ll t/m 21 
(kritieke l!!:J2rden uit (sie~el, 20::;~ l' ~-D I 

Een d~idelijkere omschrijvin~ van de betek~nis van de vari2belen vinbt u ir. 
paragraaf 10.7. Het ge~rek aan sig~ificante verschi~len voor de variabelen 11 
t/m 2C houdt in dat het gevonden verschil tussen ~emocom TOETS en Memocom 
r~IS (wat betreft taakuitvoering) niet aan een van ~e onterzochte variabelen 
kan warden toegeschreven. 
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12 CONCLUSIES 

12.l Antwoord op de onderzoeksvraag 

Het gegevensgebruik ligt voor groep 1 significant (Memocom TOETS) 
hoger dan groep 2 (Memocom MUIS). Het verschil komt als volgt tot 
stand. Proefpersonen uit groep 1 gebruiken per taak gemiddeld 5,5 
pagina's uit de uitgebreide handleiding en hebben daarbij 
redelijk meer mondelinge toelichting nodig (gemiddeld 4,7 
opmerkingen per uitgevoerde taak), met name over typische Memocom 
eigenschappen, terwijl proefpersonen uit groep 2 het kunnen 
stellen met minder mondelinge toelichting (gemiddeld 3,2 opmer
kingen per taak die met name over typische eigenschappen van de 
gesimuleerde user interface handelen}. Daarnaast is het zo dat de 
persoonsafhankelijke kenmerken van de proefpersonen niet signifi
cant verschillen. Omdat bovendien de proefpersonen uit groep 1 
gemiddeld per succesvol volbrachte taak 11,7 minuten nodig hadden 
en de proefpersonen uit groep 2 per correct uitgevoerde taak 
gemiddeld maar 8,5 minuten nodig hadden, kan worden geconcludeerd 
dat de leerinspanning die representanten uit de doelgroep van 
Memocom nodig hebben om een aantal basistaken succesvol af te 
ronden wanneer zij voor de eerste maal kennis maken met die 
dienst bij Memocom MUIS duidelijk lager ligt dan bij Memocom 
TOETS. 

Dit resultaat betekent dat een menu-gestuurde user interface met 
hier en daar een vraag/antwoord-vorm een verbetering geeft van de 
gebruikersvriendelijkheid. 

12.2 verklaring voor het gevonden verschil 

voor geen van de variabelen die onderzocht Z1Jn op hun bijdrage 
tot het verschil tussen Memocom TOETS en Memocom MUIS geldt dat 
er een significant resultaat te noteren is. oaarom moet het 
verschil verklaard worden doordat Memocom TOETS op herinnering 
van commando's is gebaseerd, terwijl Memocom MUIS op herkenning 
stoelt. 

12.3 vervolgonderzoek 

Natuurlijk is vervolgonderzoek wenselijk om accuratere ideeen 
voor een user interface te leveren en precieser vast te stellen 
welke voordelen met een menu-gestuurde user interface te behalen 
zijn en waardoor. Binnen de organisatie van de PTT ligt dit soort 
onderzoek meer in de lijn van het Dr. Neher Laboratorium. Met 
name zou het interessant zijn te onderzoeken wat er zou verander
en in de resultaten wanneer er een goede handleiding bij Memocom 
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MUIS zou ZlJn en/of de effecten op een langere termijn gemeten 
zouden worden. Ook een groter aantal proefpersonen zou het 
onderscheidend vermogen doen toenemen. 

12.4 Aanbevelingen 

De staf van de projectgroep kan nu vier verschillende besluiten 
nemen. Ten eerste is er de mogelijkheid niets aan Memocom te 
veranderen, maar wel de gebruikers met klem te wijzen op de 
mogelijkheid van de kwalitatief goede eendaagse cursus en/of deze 
cursus financieel aantrekkelijker te maken. Deze oplossing vergt 
vrijwel geen investeringen, maar het gebrek aan gebruikersvrien
delijkheid wordt er niet fundamenteel mee aangepakt. Ten tweede 
kan men besluiten de plooien in de commandostructuur van Memocom 
glad te strijken; allerlei kleine haken en ogen op het gebied van 
de syntax van de commandotaal moeten dan verwijderd worden. oat 
zou bijvoorbeeld betekenen dat het commando SEND niet meer 
illegaal is vanaf de systeemprompt. Als richtlijnen kunnen de 
problemen worden gebruikt die in dit rapport gesignaleerd zijn. 
van alle aanpassingen aan het systeem houdt deze aanpassing 
waarschijnlijk het minste werk in. De verbetering zal matig zijn. 
De derde mogelijkheid om de klachten over gebrek aan gebruikers
vriendeli jkheid te beperken is het maken van een eenvoudige menu
gestuurde user interface voor een beperkte functionaliteit van 
Memocom. De menu's zouden dan de structuur kunnen volgen van 
Mernocom zoals het al is. In feite kornt dit neer op een implemen
tatie van de gesimuleerde user interface die in dit rapport is 
gepresenteerd. Een vierde en laatste mogelijkheid is een grondige 
aanpak: een compleet herziene structuur met menu's als primaire 
en de vraag/antwoord-vorm als secundaire dialoogvorm. Het is te 
voorzien dat een dergelijke oplossing een grote inzet van 
mankracht en tijd vraagt. Gezien het feit dat veel problemen die 
beginnende gebruikers ondervinden niet aan Memocorn te wijten 
zijn, zal het rendement van deze oplossing niet zo hoog zijn als 
die van de derde mogelijkheid. Deze is daarom het aantrekke
lijkst. 
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Bijlage 1 Bediening van Memocom beoordeeld met checklisten 

De manier waarop de bediening van Memocom functioneert is 
beoordeeld aan de hand van de checklist van Faddegon, Maathuis en 
Vrins [Faddegon, 1981). Hetzelfde is gebeurd met behulp van de 
checklfst van Shneiderman [Shneiderman, 1986). De resultaten van 
de Faddegon-checklist komen eerst, dan volgen die van de 
Shneiderman-checklist. 

Faddegon-checklist. 

De resultaten van de punten die van toepassing en te beoordelen 
zijn, staan hieronder. ze zijn gerangschikt per hoofdstuk van de 
checklist. Binnen een hoofdstuk is een verdeling gemaakt tussen 
de punten waarop Memocom voldoet {+) en punten waarop Memocom 
niet voldoet {-). De punten staan niet noodzakelijkerwijs op 
volgorde van belangrijkheid. 

Commando-afhandeling 

+De mogelijke parameters bij een commando worden op verzoek 
getoond. 
+Memocom hanteert weinig computer jargon. 
+De scheidingstekens zijn eenvoudig. 
+Kleine en hoofd-letters mogen door elkaar gebruikt worden. 
+Memocom vraagt niet onnodig vaak om bevestiging. 
+Het is toegestaan de eerste (paar) letter(s) van een commando te 
gebruiken. 
+vooruittoetsen en kortsluitingen voor geoefende gebruikers zijn 
toegestaan. 
+Memocom geeft aan wanneer het wacht op intoetsingen. 
+/-De gebruiker kan een verwerking stopzetten, maar hoe dat moet 
is meestal niet aangegeven. 
+/-Er is altijd een ontsnappingsmogelijkheid, maar wordt nergens 
vermeld zonder opvraging. 
-voorinstellingen zijn bij vragen niet vermeld. 
-Er zijn veel specifieke commando's met weinig argumenten in 
plaats van weinig vrij algemene commando's met veel argumenten. 
-Bij gesloten vragen met slechts een beperkt aantal antwoorden 
staan deze niet achter de vraag vermeld. 
-Memocom vraagt niet altijd een bevestiging bij verstrekkende 
opdrachten. 
-Uitgevoerde opdrachten zijn niet eenvoudig reversibel. 
-Bij onjuiste intoetsingen moet ae· hele reeks opnieuw worden 
ingevoerd. 
-De systeemtoestand is niet gedurende de hele dialoog zichtbaar 
op het scherm. 
-De intoetsgeschiedenis is standaard niet opvraagbaar. 
-In het algemeen zal de toegangsprocedure niet automatisch 
starten na inschakeling van de terminal. 
-Wijzigingen wor~en niet altijd zichtbaar op het scherm. 
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-De benaming van functies, commando's en elementen is niet 
consistent. 
-vaak geeft Memocom geen melding dat een opdracht uitgevoerd is. 
-Bij lange wachttijden geeft Memocom geen aparte melding. 
-De structuur van ieder commando heeft niet dezelfde basisvorm. 
-Memocom presenteerd geen voorstellen in het geval de gebruiker 
een commando syntactisch fout heeft ingevoerd. 
-synoniemen voor commando's worden standaard niet geaccepteerd. 

Informatie-overdracht 

+De cursor staat steeds op de plaats waar invoer moet komen. 
+Sleutelwoorden zijn niet !anger dan 7 tekens. 
+Een hulpfunctie is altijd beschikbaar. 
+Memocom geeft van elke intoetsing een echo. 
-Memocom gebruikt nietszeggende afkortingen. 
-De gebruiker kan de hoeveelheid informatie op zijn scherm 
meestal niet zelf bepalen. 
-scrolling wordt soms op een onaanvaardbare manier toegepast. 
-Er is geen sprake van een huisstijl, waarbij gelijksoortige 
informatie steeds op dezelfde plaats staat. 
-Na opvraag staat er meer informatie op het scherm dan noodzake
lijk en onmiddelijk bruikbaar is. 
-systeemmeldingen zijn nauwelijks informatief. 
-Niet-significante nullen of spaties leiden tot fouten. 

Foutafhandeling 

+Memocom geeft de foutmeldingen vrij snel. 
+Indien de gebruiker zelf tijdens het invoeren van een commando 
een fout ontdekt, kan hij die corrigeren. 
+Memocom reageert op elke intoetsing. 
-In de foutmeldingen staan afkortingen en coderingen. 
-Foutmeldingen ten gevolge van beperkingen van het systeem geven 
geen oorzaak aan. 
-In foutmeldingen geeft Memocom vaak geen aanwijzingen wat er 
fout is en vertelt nooit hoe de gebruiker de fout kan herstellen. 

wachttijden 

+Over het algemeen z1Jn de wachttijden acceptabel. 
-Bij wachttijden van meer dan 15 s~conden wordt geen informatie 
verstrekt. 
-De spreiding in de wachttijden kan groot zijn. 

Blijvende aandacht voor de gebruikers 

+Gebruikers worden bij systeemonderhoud op de hoogte gehouden. 
+/-Inroepen van hulp van deskundigen via het beeldscherm is niet 
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mogelijk, maar wel per telefoon. 
-Onderlinge uitwisseling van ideeen tussen gebruikersgroepen 
wordt nauwelijks gestimuleerd. 

Shneiderman-checklist 

De resultaten van de punten die van toepassing en te beoordelen 
zijn, staan hieronder. ze zijn gerangschikt naar score: de punten 
waarop Memocom voldoet staan voorop, aangegeven met +, en punten 
waarop Memocom niet voldoet volgen, aangegeven met -. De punten 
staan niet noodzakelijkerwijs op volgorde van belangrijkheid. 

+Foutmeldingen verschijnen snel genoeg. 
+Experts kunnen allerlei extra's toevoegen. 
+De hulp die Memocom biedt is redelijk duidelijk. 
+Toegang tot hulp is eenvoudig. 
+Wanneer het einde van een taak is bereikt, wordt dit meestal 
duidelijk gemeld. 
+De terminologie is consistent. 
+De terminologie heeft redelijk goed betrekking op het taakdo
mein. 
+Memocom gebruikt weinig computerjargon. 
+De 'tutorial' voor beginners is uitstekend. 
+De uitgebreide handleiding is goed. 
+De responstijd voor de meeste commando's is goed. 
+Memocom geeft snel een echo van de intoetsingen. 
+In het algemeen is Memocom behoorlijk krachtig. 
+Werk verloopt altijd van boven naar beneden. 

+/-Iets ongedaan maken kan meestal wel, maar de gebruiker moet 
weten hoe dat moet. 
+/-Sornmige prompts zijn vrij duidelijk, anderen niet. 

-Het aantal commando's per taak is noodzakelijk vrij groot. 
-Commando's voorkomen lang niet altijd fouten. 
-Destructieve operaties zijn niet altijd beschermd. 
-De gebruiker kan typfouten alleen redelijk eenvoudig op de 
huidige regel herstellen. 
-Teruggaan om waarden te veranderen kan alleen via een lastige 
omweg. 
-De foutmeldingen geven onvoldoende aan wat het probleem is. 
-Foutmeldingen geven nooit aan welke acties de gebruiker moet 
ondernemen. 
-Foutmeldingen zijn vaak niet behulpzaam. 
-Instructies voor afhandeling van fouten ontbreken. 
-De getoonde gegevens staan wel eens erg dicht op elkaar en de 
verdeling over bet scherm is dan ook chaotisch. 
-De organisatie van de hulp die Memocom biedt is minder goed. 
-De terugmeldingen van Memocom zijn veelal erg kort, of zijn 
zelfs afwezig, en daardoor lang niet altijd duidelijk. 
-De hoeveelheid terugmeldingen staat niet onder controle van de 
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gebruiker. 
-Inforrnatie ter cornpletering van taken rnoet de gebruiker onthou
den. 
-Instructies die de taken beschrijven ontbreken. 
-Beginnende gebruikers krijgen geen subset van alle rnogelijkhe-
den. 
-De gebruiker heeft vrij veel rnoeite de bediening onder de knie 
te krijgen. 
-De beperkingen van het geheugen van de gebruiker zijn onvol
doende in ogenschouw genomen. 
-De gebruiker wordt tarnelijk overstelpt met syntactische details. 
-Mernocom houdt geen rekening met het nivo van ervaring van de 
gebruiker. 
-Memocorn rnoedigt de verkenning van functies niet echt aan. 
-Op gang kornen is erg ingewikkeld, wanneer de complete verbin-
dingsopbouw rneegerekend wordt. 
-soms is het rnoeilijk voor de gebruiker zich te orienteren. 
-Afkortingen zijn redelijk vaak verwarrend. 
-De betekenis van sornrnige terrnen op het scherrn is onduidelijk. 
-Het aanpassen van de interface vereist veel Mernocorn-kennis. 
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Bijlage 2 Modelsessie van Memocom-gebruik 

Onderstaand treft u een model-sessie aan die een beeld geeft van 
de moeilijkheden die beginnende Memocom-gebruikers vaak ervaren. 
De sessie bestrijkt voornamelijk de onderwerpen die in een 
beginnerscursus aan de orde komen. De reacties van cursisten zijn 
verwerkt in het commentaar dat voorzien van een asterix tussen de 
tekst van sessie staat. Het commentaar heeft telkenmale betrek
king op wat er direct aan vooraf gaat. 

CONNECT 1200 

* Dit betekent dat de verbinding tot stand is gekomen. De 
* melding is afkomstig van het modem. 

ptt telecommunicatie 
informatiediensten 

1. asynchrone toegang tot Datanet l 
2. MEMOCOM 

9. telefoonverbinding verbreken 

Maak uw keuze: 

2 

COM 

* Somrnige cursisten drukken niet na ieder commando op Return. 
* Deze afsluiting met Return is nodig om de executie van de 
* opdracht te laten beginnen. 

Primecom Network 19.41.177 System 27 

* Het nummer 19.4I.177 is voor de cursist niet interessant. 

uw Identificatiecode a.u.b. 
>id mnl045 

* Velen vergeten id plus spatie in te voeren. Het zou eigen 
* lijk overbodig moeten zijn. Het duurt vrij lang voor de 
* cursist dit tot een automatisme heeft gemaakt. 
* Er zijn veel cursisten die zich afvragen of hoofdletters 
* verplicht zijn. Naderhand krijgen ze door dat Memocom wat 
* dit betreft niet kieskeurig is. 

Password: 

* Enkele cursisten raken verward doordat het ingetikte 
* password niet op het scherm wordt weergegeven. Zij beginnen 
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* halverwege het intikken opnieuw, omdat Memocom het niet 
* 'gepikt' heeft. 

Welkom bij PTT MEMOCOM Systeem 27 
19.41.177(27) 

* weer een nummer dat voor de cursist zinloos is. 

On At 15:16 11/12/87 CDT 
Last On At 14:59 11/12/87 CDT 

* De aanduiding van de datum heeft een Amerikaans formaat, dat 
* wil zeggen dat met 11/12 niet 11 december, maar 12 november 
* bedoeld wordt. 
* De afkorting CDT zegt de cursist niets. 

Mail call (1 Read, 2 Unread, Total 3) 

* Dat deze mededeling een overzicht geeft van de berichten in 
*de mailbox is niet iedereen meteen duidelijk. waarschijnlijk 
* komt dat doordat zij de Engelse taal onvoldoende beheersen. 

> 

* Deze bijzonder korte melding, de systeemprompt, geeft aan 
* dat de cursist een commando kan invoeren. 
* In het algemeen letten de cursisten te weinig op de diverse 
* prompts. Zij kunnen zich ook (nog) niet orienteren aan de 
* hand van die prompts. 

)? 

* Met het vraagteken kan de cursist altijd hulp vragen. Dit 
* bedenkt niemand zelfstandig. 

11/12/87 
3:17 PM 

--- AUTOMATED OFFICE SYSTEMS ---

POST 
Airline 
MAIL 
Mailbox 
PRPOST 
sing 

- Public Bulletin Board 
Guides 

- Electronic Mail System 

- Private Bulletin Board 

CAL - Calendar Scheduling 
conversation 
NETLINK - External System Link 
AOSNEWS - user News and Bulletins 
News 
LEARN 
KERMIT 

ED 

- Online Tutorial 
- Kermit File Transfer 

- create Textf ile 

OAG - Official 

MAILCK - Check your 

REQUEST - Forms Proces-

CHAT - 2/Party 

PCMAIL - PC Batch Mail 
MGRNEWS - System Manager 

FT - File Transfer 

TY file - Display/Print 



Textf ile 
ED file 
Textfile 
SPELL 
CNCHK 
file 
L 
Info 

OFF 
Info 
PASSWD 
TERM 
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- Edit Textfile 

- Textf ile Spell Check 
- Textfile CTL char. Check 

- List all Filenames 

- Sign OFF 

- Change your ID Password 
- Set your Terminal Type 

PAGE66 - Display/Print 

DEL file - Delete "file" 
RENAME old new - Rename 

F - List all file 

NETWORK - Phone Access 

ONLINE - Who's Online? 
INFO - System Info 

* Het is niet zo duidelijk dat de lijst een overzicht is van 
* commando's die de cursist na de systeemprompt in kan voeren. 

>info 

Type 'INFO BRIEF' for info files grouped by application. 
Type 'INFO ?' for a list of info files. 
Type 'INFO INFO' for a list with descriptions. 
Type 'INFO filename' for information on filename. 

* De structuur van INFO is niet erg helder. 

>info brief 

* sommige cursisten nemen de aanhalingstekens ook over, 
* hetgeen niet de bedoeling is; er volgt dan immers een 
* foutmelding. 

Please set paper to Top of Form and hit Space ... 

Page 1 

INFO BRIEF: 

ACCESS 
in format ion 
BUSINESS 
CAL 

CHRISTMAS 
COMMANDS 
DEFINE 
DIALCOM 
ED 
ENGN/SCI 

user MNL045 11/12/87 

Description (04-13-84) 

US/INTL tele/tym/uninet addresses;Sign-on 

Business programs list 
Lists calendar features; system reference card 

Christmas poster items 
Lists PRIME commands and definitions 
Product contraints Reports 
Listing of Dialcom personnel, mgrs, areas 
Lists information on ED command 
Lists engineering/science programs 



GAMES 
GED 
INFOX 
JED 
LANG/VOCAB 
drills 
LIFE 
MAIL 
MATH 
NETLINK 

94 
Lists games and descriptions 
Provides information on new editor feature 
Description of INFOX capabilities 
Provides information on segmented editing 
Information on vocabulary/foreign language 

Colony generation simulator 
Lists information files regarding MAIL 
Lists information files regarding MATH 
Lists information files regarding NETLINK 

* De cursist die de gegevens niet afdrukt, moet ongeveer hier 
* de toetsen Ctrl en s tegelijk indrukken, om te voorkomen dat 
* de data boven van zijn scherrn af scrollt. Deze combinatie 
* ligt uiteraard niet voor de hand. Nadat hij de tekst gelezen 
* heeft, rnoet hij met de cornbinatie Ctrl en Q de tijdelijke 
* 'bevriezing' opheffen. 

NETWORK 
cities 
NU SAGE 
POST 
POSTERS 
PR POST 
RAID 
RAIDJR 
SPELL 
STAT 
SUBROUTINES 
TICKLER 
TRAINING 
UTILITY 

Database for accessing Dialcom from different 

Lists information files regarding NUSAGE 
Lists information files regarding POST 
List of Posters available for printing 
Private post information file 
Lists bugs in various programs 
Bug tracking file 
Lists information files regarding SPELL 
Information on Statistical programs 
Lists information files regarding SUBROUTINES 
Lists information files regarding TICKLER 
Lists information files regarding TRAINING 
Helpful hints for PRIME users 

* De lijst is nogal lang en de verklaringen zeggen weinig. 
* Niet alle info files zijn relevant voor de cursist, bijvoor 

* beeld RAID is eigenlijk voor systeembeheerders en ACCESS is 
* overbodig in Nederland. 
* Er lijkt geen verschil tussen ? en INFO te bestaan. 

>mail 

* Veel cursisten hebben de neiging vanaf de systeemprornpt 
* meteen een van de volgende commando's in te voeren. Zij 
* ervaren kennelijk mail als overbodig. 

Send, Read or scan: send 

* scan is voor de meeste cursisten jargon. Zij hebben geen 
* idee wat het voorstelt. 

To: ivm034 ex ivm002 

* zonder aparte voorbereiding rnoeten geadresseerden als een 
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* nummer worden ingevoerd. 
* De cursisten hebben moeite te onthouden wie achter welk 
* nummer zit. 
* Een enkele cursist verwisselt de o en de nul. 
* Tussen geadresseerden moet een spatie. Proefondervindelijk 
* komen cursisten er achter dat Memocom wat dit betreft erg 
* kieskeurig is. 
* De betekenis van sommige verzendopties, en met name ook wat 
*er dan precies aan de ontvangkant gebeurt, roept bij sommige 
* cursisten grote vraagtekens op. 
* Het verschil tussen de plaatsing van een verzendoptie (ex) 
* voor of achter een (groep van) geadresseerde(n) is erg 
* ingewikkeld. 
* Door de vele mogelijkheden vinden de cursisten adresseren 
* erg complex. 

subject: vergadering 
Text: 

* Nu pas kan de cursist de tekst van zijn bericht invoeren. 

Arie en Bert, 

Door verblijf in het buitenland kan de vergadering ban 

* De meeste cursisten hebben veel moeite aan te leren dat ze 
* aan het eind van een regel op Return moeten drukken. Temeer, 
* daar Memocom een klein stukje wel naar de volgende ,regel kan 
* laten doorschuiven. 

volgende week niet doorgaan. 

Willen jullie er aan denken dat Jacqueline over drie 
dagen jarig is? 
.ea 

* De cursist heeft de typfout in de tweede tekstregel ontdekt, 
* maar hij kan uitsluitend met het tekstverwerkingsprogramma 
* van Memocom zijn fout herstellen. cursortoetsen werken niet. 

EDIT 

t 

*De tekstverwerker in Memocom kent twee 'modes'. veel 
* cursisten ondervinden hier problemen mee, want de toegestane 
* acties verschillen sterk. EDIT.is de ene, INPUT is de andere 
* mode. De cursist kan tussen deze twee wisselen door tweemaal 
* op Return te drukken. Dat betekent dat in de INPUT mode de 
* cursist een nieuwe alinea niet na een een lege regel kan 
* beginnen, want dan springt de tekstverwerker plotseling in 
* de EDIT mode. 
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* De commando's voor tekstverwerking z1Jn erg kort. 
* veel commando's laten de cursist geen resultaten zien. 

* Memocom is regel-georienteerd. Dat geldt dus ook voor de 
* tekstverwerker. Het idee van 'current line' is compleet 
* nieuw. Dit vraagt van de cursist meestal een grote 
* omschakeing in denkwijze ten opzichte van de tekstverwerker 
* die hij kent. De cursist heeft daarom een voorkeur voor een 
* absolute manier van regelselectie (bovenstaand is een 
* relatieve manier gebruikt). 

oor verblijf in het buitenland kan de vergadering ban 
c\ban\van 
Door verblijf in het buitenland kan de vergadering van 
n 4 
dagen jarig is? 
i Hebben jullie al een kado gekocht? 

* Mede door het gebrek aan terugmelding, weet de cursist niet 
*of de ingevoegde regel voor of achter de huidige regel komt. 

save 

* De cursist moet expliciet de veranderingen bewaren. 

More Text: 

* velen z1Jn op dit punt, na de correctie, al vergeten dat ze 
* primair bezig waren met het versturen van een bericht. ze 
* worden dan ook enigszins verrast door deze mededeling en 
* hebben niet door dat ze de tekstverwerker inmiddels verlaten 
* hebben. 

Groeten, 
Ivo 
.send 

* Nu de tekst van het bericht af is, denken sommigen dat ze 
* klaar zijn en het bericht verstuurd is. 
* Anderen vragen zich af hoe ze de tekst nu kunnen versturen. 
* Na veel oefening heeft de cursist soms door waarom die punt 
* voor send staat. 
* In het algemeen vormen commando's met een punt ervoor een 
* probleem, omdat ze ook voorkomen zonder punt en de cursist 
* geen idee heeft wanneer hij een commando zonder of juist met 
* punt moet invoeren. 

Mail Id: IPM-12427-8711-139030622 

* De cursist kan met dit nummer eigenlijk niets doen. Een 
* enkeling vraagt zich af of hij dit nummer moet opschrijven, 
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* omdat hij het wellicht later nog nodig heeft. 

IVM002 
IVM034 

To: q 

sent Express 
sent 

* Het is niet echt duidelijk waarom de to: prompt hier weer te 
* voorschijn komt. Sommige cursist herkennen hem dan ook niet 
* als zodanig. 
* In bet algemeen is een van de grootste problemen voor 
* cursisten om van iets ongewilds weer af te komen. 

>mail 
Illegal command. 

* De cursist moet zich vooral niet laten afschrikken door 
* storingen op de telefoonlijn die foutmeldingen veroorzaken. 

>mail 

send, Read or Scan: scan 

1 From: JURKOVICH.R (MNL031) Delivered: sun 8-Nov-87 
14:19 CDT Sys 12427 (2) 

Subject: Reply to: Reply to: Reply to: Reply to: Reply to: 
Reply to: Reply to: jeee 

Mail Id: IPM-12427-871108-128931290 

* In de zogenaamde header van het bericht staat een wirwar van 
* gegevens. 
* Ook afkortingen zeals sun en sys spreken niet voor zich. 

2 From: OORSCHOT.F.VAN (MNL054) Delivered: Mon 9-Nov-87 
10:07 CDT Sys 12427 (31) 

Subject: kunststoffen 
Mail Id: IPM-12427-871109-091110511 

3 From: OORSCHOT.F.VAN (MNL054) Delivered: Tue 10-Nov-87 
13:55 CDT Sys 12427 (32) 

Subject: Reply to: vraag 
Mail Id: IPM-12427-871110-125340535 

Read or scan: r 2 

* Alleen een nummer voldoet niet. De r en de spatie horen 
* ervoor. Het vergt de nodige oefening voordat de cursist dit 
* autornatisch goed doet. 
* Als de cursist de r van read invoer en dan op Return drukt, 
* krijgt hij het bovenste bericht te zien. Dat verwachten 
* velen niet. 
* Een probleem bij dit commando is het nummer. In principe 
* komen er namelijk een aantal nummers in aanmerking. Dat zijn 
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* respectievelijk het nummer voor het bericht, de laaste paar 
* cijfers van 12427 die vaak naar de volgende regel doorge-
* schoven zijn, het nummer tussen haakjes en het IPM-nummer. 
* Alleen de eerstgenoemde mogelijkheid is correct. 

To: RIETMOLE.I.TE (MNL045) 

* De begrijpbaarheid van de adresgegevens wordt nog slechter 
* wanneer het bericht doorgestuurd is, dan staat er namelijk 
* ook nog eens Fo: IVM003. Het visuele onderscheid tussen Fo: 
* en To: is minimaal. 

From: OORSCHOT.F.VAN (MNL054) Delivered: Mon 9-Nov-87 10:07 
CDT Sys 12427 (31) 
subject: kunststoffen 
Mail Id: IPM-12427-871109-091110511 

--More--

* De cursist moet begrijpen dat hij door het drukken op 
* Return, de tekst van het bericht kan lezen. 
* Dat ook hier al de commando's die men bij Disposition: in 
* kan voeren, kan gebruiken, wekt alleen verwarring. 

Beste rvo, 

Enige tijd geleden vroeg je me om gegevens over thermohardende 
kunststoffen. Hier komen ze. 

De thermohardende kunststoffen zijn slechts tot een bepaald 
stadium in de verwerking vervorrnbaar; bij voortgezette verwarming 
tijdens de vorrngeving ontstaat een hard, vrijwel onoplosbaar en 
niet te smelten produkt. De macromoleculen vormen chernisch 
gebonden, driedimensionale netwerken. 

Harsen zijn in het algemeen thermohardende kunsstoffen die bij 
kamertemperatuur nog vervorrnbaar zijn(vloeibaar, plastisch), b.v. 
polyesterhars en EP. Met glasvezel versterkt wordt EP o.a. 
toegepast als mediumvoerende buis voor 'afstandsverwarming' met 
een mediumtemperatuur tot 90 graden c. 

MF Melamineformaldehyde, b.v. melmex, ultrapas 

Algemeen. Sterk, hard, lichtecht. Goed bestand tegen vocht. 
Toepassing. serviesgoed in fraaie kleuren (geen 'plasticsmaak'), 
electronische onderdelen (eventueel met glasvezelvulling), 
--More--
decorat ieve tafelbladen, b.v. formica (laminaat). 

PF Fenolformaldehyde, b.v. bakeliet 

Algemeen. Als vulstof wordt meestal houtrneel of cellulose 
gebruikt. Tamelijk bros, hard en slijtvast. Goed bestand tegen 
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benzine, olie, vet, zwakke zuren en zwakke basen. 
Toepassing. Deurkrukken, pannegrepen, enz. verder toegepast bij 
hardweefsel, b.v. novotext (PF met lagen textiel, zeer sterk). 

Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt. 
Groetjes, Frank 

Disposition: re 

* De naam Disposition zegt de cursist niets. Hij weet niet wat 
* nu van hem verwacht wordt. 
* De mogelijkheden die hij op dit punt heeft zijn zo 
* uitgebreid, dat het lang duurt voordat hij een beetje 
* overzicht heeft. 
* Na dit commando moet de cursist meteen op return drukken. 
* Degenen die toch al meteen tekst laten volgen, krijgen een 
* aantal foutmeldingen. 
* In het algemeen heeft de cursist de indruk dat er weinig 
* logica zit in het antwoord op de vraag of erachter een 
* commando nog iets mag/moet volgen. 

Text: 

* veel cursisten zien het parallellisme tussen het beantwoor
* den en het versturen van een bericht niet. ze herkennen de 
* text: prompt niet. 

Frank, 

Bedankt voor de gegevens. 

Groeten 

Express letter call from IVM002. 

rvo 
.s 

* Het kan gebeuren dat de cursist bezig is met een taak en dan 
* dwars over z'n scherm de mededeling krijgt dater een 
* express bericht is. Dat roept bijvoorbeeld de vraag op of 
* hij dit nu meteen moet lezen en of het interfereert met zijn 
* tekst. 

Mail Id: IPM-12427-871112-139970380 

OORSCHOT.F.VAN Sent 

Disposition: file kunststof 

* De structuur van de opslag van berichten in categorieen is 
* vrij ingewikkeld. Dat geldt ook voor het ophalen van een 
* opgeslagen bericht: >mail scan file kunststof, gevolgd door 
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* r 2. 
* Dezelfde reeks commando's moet de cursist invoeren, wanneer 
* hij een bericht uit een categorie wil verwijderen, zonder de 
* categorie op te heffen. Na de reeks voert hij bij de 
* Disposition:-prompt delete in. 
* De namen van de elementen en commando's voor opslag zijn 
* slecht gekozen. Bijvoorbeeld mail.file voor een directory, 
* externe textfile voor een persoonlijk bestand, box voor een 
* onbenoemde categorie (niet te verwarren met mailbox) en het 
* commando file voor opslag in een categorie. 
* In het algemeen heeft de cursist een heel beperkt inzicht in 
* de struktuur die bestaat in zijn mailbox. 

category KUNSTSTOF does not exist. create it? y 

* Enkele cursisten concluderen uit de mededeling dat het 
* opslaan mislukt is. 

Filed in category KUNSTSTOF 

Disposition: del 

* sommige cursisten hebben een voorkeur naar het volgende 
* bericht over te stappen met del. 

End of scanned Mail. 

Read or scan: q 

>f 

MAIL.FILE 001 11/12/87 15:33 UFD D w R 
*MAI LSAVE* 001 11/12/87 15:26 ASC D w R 
KUNSTSTOF 001 10/23/87 10:14 ASC D w R 
FT$LOG 001 10/19/87 15:08 ASC D w R 
MAIL.REF 001 09/15/87 13:38 ASC D w R 
C ID 001 06/01/87 10:25 ASC D w R 

* De verwarring rond de opslag van berichten wordt versterkt 
* doordat het mogelijk is dat een categorie en een externe 
* textfile dezelfde naam hebben, terwijl de inhoud totaal 
* verschillend is. 

>ty kunststof 

* Vergissingen met het MS-DOS commando type zijn zeker niet 
* uitgesloten. 

Thermoplastische kunststoffen zijn onder bepaalde omstandigheden 
steeds weerin een vervormbare toestand te. brengen. De macromole
culen vorrnen lange ketens die onderling fysisch gebonden zijn. 

>off 
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* cursisten moeten vooral niet dit commando verwisselen met de 
* off-toets van de Telemix 300. Dat zou neerkomen op ruwweg de 
* stekker eruit trekken. 

Off At 15:40 11/12/87 CDT 
Time used: OOh 23m connect, OOm 06s CPU, OOm lSs I/O. 

* CPU en I/O zijn voor de meeste cursisten onbekende 
* begrippen. 

Mail call (1 Read, 1 Unread, Total 2) 

ptt telecommunicatie 
informatiediensten 

1. asynchrone toegang tot Datanet 1 
2. MEMOCOM 

9. telefoonverbinding verbreken 

* De cursist heeft niet meteen door dat hij de verbinding als 
* het ware twee keer moet verbreken: een keer voor Memocom en 
* een keer voor de telefoon. 

Maak uw keuze: 

9 

De telefoonverbinding wordt verbroken. 

NO CARRIER 
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Bijlage 3.1 Checklisten gebruikt bij de evaluatie van cornrnunica
tieprograrnrna 's 

Bij de beoordeling van een cornmunicatiepakket, met name de user 
interface ervan, is op de volgende punten gelet. 

-leesbaarheid van de karakters op het beeldscherm 
-gebruik van codering: kleur, knipperen, reverse video, onder-
strepen 
-snelheid en variabiliteit van echo, respons, display rate 

-juistheid van woorden uit het taakdomein 
-gebruik van computerjargon en/of afkortingen 
-consistentie van woordgebruik 

-duidelijkheid van de instrukties die het programma op elk punt 
geeft (prompts, keuzen, fouten herstellen, help opvragen) 
-positie, grammatika en toon van de instrukties 

-overzichtelijkheid, betiteling, consistentie, struktuur, 
systeemtoestand binnen displays 
-struktuur, manipulatie tussen displays 

-eenvoud van het selecteren, invoeren en verder plannen van 
akties (menu, commando, directe manipulatie, vraag/antwoord, 
invulformulier, funktietoetsen) 
-indeling/groepering en eindiging van akties 
-hoeveelheid akties per taak, aantal automatismen, hoeveelheid 
redundante gegevensinvoer 
-mate waarin akties 'accident prone' zijn, robuustheid tegen 
gebruikersfouten, bevestiging van verstrekkende akties 
-omkeerbaarheid van typefouten, variabelenwaarden, akties 
(ontsnappingsmogelijkheid) 
-mate van consistente struktuur binnen een aktie/commando 

-begrijpbaarheid, bruikbaarheid, hoeveelheid van feedback/beves
tiging van uitvoering 
-begrijpbaarheid, bruikbaarheid, construktiviteit, hoeveelheid 
van foutmeldingen en foutafhandelingsprocedures 
-beschikbaarheid, organisatie, begrijpbaarheid, bruikbaarheid, 
hoeveelheid, compleetheid van helpfiles 
-beschikbaarheid, organisatie, begrijpbaarheid, bruikbaarheid, 
hoeveelheid, compleetheid van handleidingen en tutorials 

-eenvoud van het leren 
-mate waarin rekening gehouden wordt met kennisnivo, vereiste 
voorkennis 
-mogelijkheid tot gebruik van snellere paden, voorinstellingen 
-aanpasbaarheid aan eigen wensen (mogelijkheden (macro's), 
eenvoud) 
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voor de beoordeling van een communicatieprogramma zijn voor zover 
mogelijk de volgende taken gebruikt: 

-communicatiepakket installeren en opstarten 
-hulp vragen 
-parameters instellen 
-verbinding met Memocom opbouwen 
-sessie loggen 

-berichten maken, veranderen, verzenden, lezen, doorbladeren, 
beantwoorden, opslaan, verwijderen 
-telexberichten maken, veranderen, versturen 
-adressenlijst maken, veranderen, raadplegen 
-files uitwisselen 
-verloop van Memocomprogramma beinvloeden 

-scherm/file printen 
-file manipulatie 
-tijdelijk een ander programma laten uitvoeren 
-automatische procedures maken 
-verbinding met Memocom verbreken 
-communicatiepakket verlaten 
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Bijlage 3.2 Evaluatie van de Telernix-300 

De Telernix-300 is een eenvoudige terminal met geintegreerde 
telefoonfaciliteiten. De user interface strekt zich dan ook 
voornarnelijk uit over die faciliteiten. In pricipe kan men er 
vele diensten rnee benaderen. Het apparaat fungeert naar Mernocorn 
toe hoofdzakelijk als een doorgeefluik van Mernocorn-cornrnando's. 

Sterke punten: 

+ Het invoeren van opdrachten en gegevens is relatief eenvoudig, 
mede door het gebruik van de soft keys. 
+ De displays zijn rnooi rustig en overzichtelijk gehouden. ze 
hebben een consistente struktuur en titels. De sarnenhang tussen 
de displays is goed. 
+ Op het zwart-wit beelscherrn wordt op een prettige rnanier van 
knipperen en inverse video gebruik gernaakt. 
+ De rnanier waarrnee de autornatische inlogprocedure orngaat met het 
Mernocorn password is zonderrneer netjes. 
+ Bij het wijzigen van instellingen kan de gebruiker rneestal de 
procedure verlaten zonder de oorspronkelijke instellingen te 
veranderen. 
+ Het ingebouwde modern voorkornt enige narigheid. Het is jarnrner 
dat alleen V21 (300/300) en V23 (1200/75) ondersteund worden. 

Arnbivalente punten: 

o Feedback is sorns zodanig ontworpen dat herlezen noodzakelijk 
is, bijvoorbeeld "Data page appears if carrier received". 
o Teruggaan naar een vorig display gebeurt helaas niet altijd op 
dezelfde rnanier (rneestal exit, rnaar sorns zoiets als 'index' of 
een keer op de betreffende harde funktietoets drukken). 
o rnstrukties zijn niet altijd voorhanden, rnaar rnenukeuzen staan 
duidelijk op het scherrn. De gebruiker rnoet begrijpen dat hij het 
nurnrner van een keuze rnoet invoeren. voor zover er instrukties 
zijn, kornen ze redelijk over. 
o Alhoewel bet apparaat redelijk bestand is tegen fouten van de 
gebruiker (foute invoer wordt rneestal genegeerd), kan het toch 
goed voorkomen dat een aktie strandt. De telernix geeft het dan na 
een tijdje gewoon op. 
o De groepering van de akties lijkt hier en daar willekeurig. 
o zonder handleiding begint een gebruiker niet veel op het gebied 
van datacornrnunicatie. 
o De hoeveelheid akties per taak zou minder rnogen zijn. 

zwakke punten: 

- De telernix kan alleen on-line gebruikt worden. Daarrnee verval
len alle off-line faciliteiten die het gebruik van Mernocorn nou 
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juist zo interessant rnaken. Dat betekent onder andere dat het 
onrnogelijk is via de Telemix files uit te wisselen, berichten van 
te voren aan te maken of sessies te loggen. 
- Foutmeldingen zijn nauwelijks ingebouwd en foutafhandelingspro
cedures zijn helernaal niet aanwezig. 
- Help schittert door afwezigheid. 
- Bij een verstrekkende aktie als het verwijderen van een set 
telefoonnurnmers met bijbehorend dataprofiel wordt geen bevesti
ging gevraagd. 
- De installatieprocedure is nogal uitgebreid. Het handboek 
stuurt de gebruiker niet alleen langs een groot aantal parame
ters, maar ook een aantal voor datacommunicatie niet noodzake
lijke variabelen rnoet hij nalopen. 
- De beide toetsenborden stellen duidelijk teleur. Het bovenste 
lijkt een aantal toetsen met willekeurige namen en rangschikking 
te herbergen. Het onderste is priegelig. 
- De manual is slordig, hanteert veel technische termen die niet 
uitgelegd worden, en is wat de organisatie en layout betreft 
zeker niet geweldig. Met name iets terugvinden is zeer lastig. 
Het voornaamste positieve punt is het instruktieve karakter van 
de tekst. 
- De gebruikte namen zijn veelal technisch van aard en weinig 
zeggend. Het veelvuldig gebruik van afkortingen leidt niet 
bepaald tot duidelijkheid. 
- In het geval van 80 karakters per regel is de leesbaarheid van 
de kleine letters op het beeldscherm onvoldoende. 

Kortom, de Telemix-300 kent voor gebruik van Memocom grote 
beperkingen. Bovendien biedt deze terminal geen hulp voor de 
beginnende Memocorn-gebruiker. 
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Bijlage 3.3 Evaluatie van crosstalk (Versie 3.61) 

crosstalk (Xtalk) is een general purpose cornrnunicatie prograrnrna, 
gernaakt door Microstuf voor computers met een MS-DOS besturings
systeem. Het is een cornrnunicatie programrna pur sang, dat wil 
bijvoorbeeld zeggen dat er geen text editor in zit. De bediening 
gebeurt door middel van commando's. xtalk heeft een behoorlijk 
grote verspreiding gevonden, waardoor het aannemelijk is dat het 
programrna technisch goed werkt. over de user interface volgen 
hieronder een aantal opmerkingen. 

Sterke punten: 

+ Het aantal akties per taak is gering. 
+ Het invoeren van commando's is relatief gernakkelijk. De 
gebruiker drukt op 'esc' en voert de eerste twee letters van het 
commando in. Het programrna prompt eventueel voor meer gegevens. 
De comrnandotaal kent een goede struktuur. 
+ De f ilemanipulatiernogelijkheden zijn goed, dat gaat namelijk 
met de normale DOS commando's. Alleen DELETE ontbreekt. 
+ Typefouten kunnen eenvoudig worden gecorrigeerd en ook ontsnap
pingen en onderbrekingen zijn mogelijk door 'esc' in te drukken. 
+ De snelheden van echo, respons en display rate zijn prirna 
(geinstalleerd op hard disk). 
+ Het pakket is eenvoudig te installeren en ook het opstarten is 
simpel. 
+ Het gebruik van kleur, knipperen en reverse video komt goed 
over. 

Ambivalente punten: 

o Xtalk is niet erg royaal met zijn aanw1Jz1ngen en instrukties. 
sornmige zijn kryptisch, bijvoorbeeld 'Esc for ATtention' betekent 
in feite de aankondiging van een commando voor xtalk. 
o Feedback is rnager, zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit. 
o Orn hulp te kunnen vragen moet de gebruiker op de hoogte zijn 
van de methode om een commando in te voeren: op escape drukken en 
dan 'help' intikken. Helaas is de help inforrnatie per commando 
gerangschikt, zodat een naieve gebruiker nog niet veel verder 
komt. De informatie is redelijk begrijpbaar, maar niet erg 
instruktief. 
o Tijdelijk een ander programma gebruiken kan met behulp van de 
niet zo voor de handliggende commando's run en exit. 
o Binnen het pakket is het woordgebruik consistent, maar naar 
buiten toe kan verwarring onstaan. Wat te denken van het gebruik 
van XMIT in Memocom en Xtalk, terwijl ze juist maar zijdelings 
verwant zijn? 
o Over de displays kan men kort zijn: er zijn er maar twee. Dat 
zijn het status screen en het terminal screen. Het status screen 
is een beetje onoverzichtelijk, mede doordat het nogal volgepropt 
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is. Het terminal screen daarentegen is op zich zeer leeg (een 
enkel statusregeltje), hierop wordt irnrners de binnenkornende 
inforrnatie gepresenteerd. Heen en weer stappern is eenvoudig, want 
de Horne toets werkt als toggle. 
o Het loggen van een sessie stelt de gebruiker voor de lastige 
vraag of het naar memory of naar disk rnoet. Bij keuze voor de 
eerste rnogelijkheid, blijkt de buffer al snel vol te lopen. 
o De handleiding is in een prettige stijl geschreven en ook 
redelijk goed georganiseerd. Het is echter niet rneer dan een 
redelijke gebruiksaanwijzing voor de Mernocorn-gebruiker, orndat er 
niet ter zake doende inforrnatie in staat en er juist over een 
ingewikkeld onderwerp als filetransfer met Mernocorn niets zinnigs 
te vinden is. Gebruik van de handleiding is een must. 

zwakke punten: 

- Ondersteuning voor Memocom is nihil. 
- Het programrna is niet erg bestand tegen fouten van gebruikers. 
Foutrneldingen zijn nauwelijks bruikbaar, voor zover zeal 
voorkomen. Foutafhandelingsprocedures ontbreken eigenlijk geheel. 
Gelukkig wordt voor een verstrekkende aktie als 'erase filenaam' 
een bevestiging gevraagd. 
- Files uitwisselen is voor een beginnend gebruiker een ramp. Het 
vinden van het juiste commando is rnoeilijk, omdat er een onduide
lijk verschil is tussen files uitwisselen met Memocorn en met een 
xtalkprogramma aan de andere kant. Daarnaast is absolute adres
sering onmogelijk, hetgeen in de praktijk betekent dat de 
gebruiker eerst in DOS moet duiken en 'de directory goed rnoet 
zetten' en dan pas de file kan versturen. zelfs de hulp die 
Memocom biedt is nog geen garantie voor een goede afloop. 
- De gebruiker wordt noodzakelijkerwijs geconfronteerd met de 
instelling van parameters. Dat vereist behoorlijk wat cornrnunica
tiekennis. wanneer je een keer de weg kent, gaat het wel soepel. 
- Wil de gebruiker automatische procedures maken, dan moet hij 
volledig in de script language van Xtalk duiken en bovendien goed 
bekend zijn met Memocom. 
- Op het status-scherm, waar de parameter instellingen te zien 
zijn, wernelt het van de afkortingen en het computer-jargon. Een 
beginnend gebruiker struikelt hier over. 

Het is typisch een programrna geschikt voor gevorderde gebruikers 
die goed goed uit de voeten kunnen met computers, datacornmunica
tie en Memocorn. Zij kunnen over Xtalk zeer tevreden zijn. Het 
laat beginnende gebruikers echter in de kou staan. Die worden 
gewoon aan hun lot overgelaten. Daarnaast is er voor de beginnend 
Mernocom gebruiker een hoop verwarrende ballast in het programrna 
aanwezig, bijvoorbeeld in de vorrn van rnogelijkheden voor 'answer 
mode' en cornrnunicatie met andere Xtalk gebruikers. 
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Bijlage 3.4 Evaluatie van Memomail (pre-release juli '87) 

Memomail is een general purpose communicatie-programma voor MS
DOS PC's. Het biedt daarnaast speciaal enige ondersteuning bij de 
communicatie met Memocom. Het is puur op communicatie gericht: 
een editor of aparte file manipulatie mogelijkheden ontbreken. De 
ervaringen met dit pakket geven aanleiding tot de volgende 
opmerkingen. Daarbij moet aantekend worden dat er alleen gelet is 
op geschiktheid voor het communiceren met Memocom. 

Sterke punten: 

+ Relatief eenvoudige installatie-procedure, waarbij alle 
parameters voor Memocom in een keer goed ingesteld worden met een 
simpel 'ja' op de vraag 'Gebruikt u Memocom?'. Maar waarom is er 
geen echo van de antwoorden tijdens de installatie? 
+ Rustige schermindeling en spaarzaam gebruik van kleuren. 
+ Automatische procedures voor het opbouwen van verbinding met 
Memocom of het legen van de mailbox zijn standaard aanwezig. 
+De handleiding is goed georganiseerd, en prettig leesbaar. Met 
name de extra uitleg over Memocorn is zeer welkorn. Er staat echter 
op sornmige plaatsen teveel achtergrond-inforrnatie in en een index 
ontbreekt. 
+ De respons is vlot. 
+ rnvoeren van commando's via het typen van de eerste letter 
werkt prettig. 
+ Als er een prompt of feedback aanwezig is, dan is die concreet 
en bruikbaar. 
+ Typfouten verbeteren is sirnpel. 
+ Wil een gebruiker het verloop van een Mernocom-prograrnma 
afbreken, dan is een 'break' aanwezig. Helaas zal deze naarn leken 
niet veel zeggen. 

Arnbivalente punten: 

o Ontsnappingsmogelijkheden, bijvoorbeeld van een vastgelopen FT 
afkomen, zijn onvoldoende en staan ook niet duidelijk aangegeven. 
o Ondanks Nederlandstalige software, staan hier en daar Engelse 
termen, onduidelijke afkortingen (comlog) en computerjargon 
(cls,break, XYmodern). 
o sommige taken vergen veel keuzen/intoetsingen (opstarten en 
inloggen). 
o Er is duidelijk moeite gedaan om de helpfiles toegankelijk en 
begrijpbaar te maken, rnaar helaas zijn ze nog incompleet. 
o Per default ontstaan enorme logfiles. 
o zonder gebbruiksaanwijzing kornt een beginner er zeker niet uit. 
o Het pakket heeft geen 'appeal', dat wil zeggen dat het de 
gebruiker als het ware niet uitnodigt om het te gebruiken. 
o snelle 'short cuts' of voorinstelllingen ontbreken. 
o De (gevorderde) gebruiker kan het pakket niet naar eigen wens 
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inrichten of aanpassen. 
o Het is jammer dat het programma bij het verlaten van de 
terminal-mode niet automatisch uit Memocom uitlogt. 

zwakke punten: 

- Struktuur van en in de menu's is zondermeer zwak. Een heldere 
gedachte achter de indeling is er niet uit te halen. 
- Het maken van macro's blijft moeilijk, er is immers veel kennis 
van Memocom vereist, en de kans dat er een A vergeten wordt is 
groot. 
- Nog steeds moet de gebruiker op de hoogte zijn met de meeste 
Memocom-perikelen (bijvoorbeeld het verschil tussen ASCII en 
binaire files). 
- Het gedrag van Memomail op het punt van foutmeldingen is 
grillig: in sornmige situaties is er in voorzien, in andere niet. 
Foutafhandelingsprocedures ontbreken grotendeels. 

Al met al is het een redelijk pakket. Dat men niet zeer enthou
siast kan zijn, komt doordat het pakket Memocom maar halfwas 
ondersteunt: de gebruiker krijgt nog steeds de meeste Memocompro
blemen op zijn bordje. Op zich heeft Memomail wel een behoorlijke 
potentie, maar het is nog niet af. Ook aan de struktuur zou het 
een en ander verbeterd kunnen worden. 
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Bijlage 3.5 Evaluatie van As-Plus-Memocom (pre-release juli '87) 

As-Plus-Memocom is een communicatieprogramma voor de Apple 
Macintosh. Het feit dat het hier om een pre-release gaat, blijkt 
goed tijdens de evaluatie. Inmiddels, eind '87, is het pakket 
sterk verbeterd. Alle technische mankementen zijn er uit gehaald. 
ook in de user interface zijn de nodige verbeteringen 
aangebracht. 

De onderstaande opmerkinge hebben vrijwel uitsluitend betrekking 
op de user interface en de interaktie met het pre-release pakket. 

Sterke punten: 

+ De programmatuur sluit aan bij de standaard Apple Macintosh 
manipulatie met de muis, hetgeen simpel en doeltreffend is. 
+ Het is eenvoudig het pakket op te starten en verbinding met 
Memocom op te bouwen. Wellicht zou een beperkter aantal handelin
gen gewenst zijn. 
+ Wil de gebruiker het communicatiepakket verlaten, dan hoeft hij 
slechts 'quit' aan te roepen. 
+ Prijzenswaardig is het spaarzame gebruik van knipperen en van 
reverse video om een gemaakte keuze aan te geven. 
+ Het ontbreken van afkortingen is een positief punt. 
+ De omkeerbaarheid van typefouten en (onbedoelde) akties is goed 
gewaarborgd. 
+ De begrijpbaarheid, bruikbaarheid en hoeveelheid feedback is 
goed. 
+ Het programma geeft duidelijk aan wat de keuzemogelijkheden 
zijn in iedere situatie. Kennelijk is het geen Apple traditie om 
de keuzen van een prompt te voorzien. 
+ De printer aan- en uitzetten is gemakkelijk. 
+ Windows werken prettig. De manipulatie tussen de displays en de 
struktuur die er bij hoort zijn vrij duidelijk ( 'Apple-bepaald'). 

Ambivalente punten: 

o Over de groepering van akties in menu's kan de gebruiker minder 
tevreden zijn. Deze indeling zou logischer opgebouwd kunnen 
worden. 
o Tijdens het lezen van een bericht komt er een menu dwars over 
de tekst heen. 
o Het is jammer dat de menukeuze om de verbinding te verbreken 
niet automatisch uit Memocom uitlogt. 
o zonder handleiding zal het een beginnend gebruiker niet lukken 
het pakket zinvol te gebruiken. Hopelijk zit een gebruiksaanwij
zing al in de pen. 
o De duidelijkheid en construktiviteit van foutmeldingen is te 
gering. Foutafhandelingsprocedures met duidelijk instrukties 
ontbreken. 
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o De leesbaarheid van de karakters op het scherm laat, door de 
grootte van die karakters, te wensen over. 
o De naam 'Memocom-serv' suggereert dat er ondersteuning te 
krijgen is voor problemen bij het gebruik van Memocom, terwijl er 
in werkelijkheid de programmatuur achter zit die het technische 
basispakket toespits op Memocom. Dat men hier zo eenvoudig 
bijkan, en iets kan vernietigen, lijkt minder handig. 
o Misschien kan de aanwezigheid van afkortingspaden en voorin
stellingen de gevorderde gebruiker helpen bij het sneller 
uitvoeren van zijn taken. 
o Het zou nuttig zijn dat het programma alle funktionaliteiten 
ook ter beschikking stelt wanneer de communicatie verloopt via 
een rechtstreekse Datanetl-aansluiting. 
o De systeemtoestand die aangegeven is in de onderste balk komt 
niet goed over. 

zwakke punten: 

- Het maken en opslaan van berichten lukt niet. ze komen niet in 
de juiste folders terecht, sterker nog, er raken berichten zoek. 
- File transfer werkt niet. Daarbij komt, dat de procedure niet 
in de gaten heeft wanneer er geen verbinding met Memocom is. 
- Hulp is alleen beschikbaar voor Memocom, niet voor het pakket 
zelf. 
- Het woordgebruik is niet consistent, want Nederlandse en 
Engelse begrippen worden door elkaar gebezigd. 
- Helaas is AS-PLUS vrij traag. Met name de variabiliteit in de 
responsetijd is irriterend. 
- Het is onmogelijk het verloop van een Memocomprogramma te 
beinvloeden, in die zin dat een 'break' ontbreekt om bijvoorbeeld 
een lange listing te af te breken. 
- Een gevorderd gebruiker zal de mogelijkheid om het programma 
aan zijn eigen wensen aan te passen missen. 
- De gebruiker kan niet tijdelijk een ander prograrnrna uitvoeren. 
- Bij verandering van de instellingen moet de gebruiker allerlei 
ingewikkelde parameters een andere waarde geven. Default moeten 
alle parameters ingesteld zijn op Memocom-gebruik. 

Kortom, AS-PLUS is duidelijk nog niet af. Door het feit dat het 
draait op een Apple Macintosh heeft het in principe al een 
voorsprong op MS-DOS concurrenten. Toch zou de Apple omgeving nog 
meer uitgebuit kunnen worden. Tevens zou dit pakket minder de 
struktuur van Memocorn rnoet volgen op sornmige punten, waar irnrners 
niet meer dan een vertaald Mernocorn-cornrnando in menuvorrn wordt 
aangeboden. 
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Bijlage 3.6 Evaluatie van Memostart (pre-release september '87) 

Memostart is een MS-DOS communicatieprogramma dat is toegesneden 
op het gebruik van Memocom. Het werkt menugestuurd, maar de 
mogelijkheden via de menu's zijn beperk~. De gebruiker kan de 
ingebouwde eenvoudige tekstverwerker gebruiken, of het tekstver
werkingsprogramma waarmee hij vertrouwd is aan het pakket 
koppelen. Een evaluatie levert het volgende commentaar. 

Sterke punten: 

+ De overzichtelijkheid, consistentie en de struktuur van de 
verschillende schermen is prima. Hetzelfde geldt voor de groepe
ring van de menukeuzen. 
+ De mededelingen die Memostart over het verloop van een aktie 
geeft zijn duidelijk, en ze verschijnen ook in iedere situatie. 
+ Het gebruik van knipperen en reverse video is goed. 
+ Het programma bouwt zelf de verbinding met Memocom op wanneer 
een bepaalde menukeuze, bijvoorbeeld 'bericht versturen', dit 
impliceert. 
+ De manier waarop het programma de verbinding verbreekt is 
uitstekend. 
+ De gebruiker kan eenvoudig het pakket verlaten. 
+ rnstallatie van Memostart is zeer eenvoudig, het vergt slechts 
een commando. 
+ De geschiktheid van de meeste termen is goed. Slechts hier en 
daar duiken computer-begrippen op (time out, break, terminal). 
+ voor verstrekkende akties wordt een bevestiging gevraagd. oat 
voorkomt dat bijvoorbeeld per ongeluk een file wordt weggegooid. 
+ Het programma is zo gemaakt dat fouten van gebruikers zoveel 
mogelijk voorkomen worden. 
+ De schermen zijn mooi rustig gehouden, met een beperkt aantal 
items. 
+ De bediening van het pakket is eenvoudig te leren. 
+ Een van de prettigste eigenschappen van Memostart is dat het 
berichtenafhandeling sterk vereenvoudigd. 
+De gebruiker kan op uiterst simpele wijze overstappen van het 
ene op het andere schermbeeld. Hij kan kiezen uit het geven van 
de eerste letter, of met behulp van spatiebalk of cursortoetsen 
zijn keuzen aangeven. Ook de struktuur die de verschillende 
schermen verbindt is vrij helder. Met andere woorden de groepe
ring van de akties is uitstekend. 
+ Sterk is de mogelijkhied een eigen editor onder het programma 
te hangen. Ook de afhandeling is heel goed verzorgd. Dit blijkt 
mede uit het strippen van niet-ascii-karakters om te voorkomen 
dat Memocom vast loopt. De keerzijde van de medaille is dat 
sornmige gebruikers verbaasd zullen zijn dat teksten anders 
aa~komen dan ze zijn gemaakt. 
+ Typefouten zijn eenvoudig te herstellen~ 
+ Een beginnend gebruiker zal vooral de mogelijkheid om met esc 
ergens van af te komen waarderen. 
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Ambivalente punten: 

o De varibiliteit van de respons is niet echt klein. Gelukkig 
verschijnt wel een mededeling 'even wachten aub'.o De menukeuze 
'uitloggen/verbreken verbinding' is overbodig, want dat is reeds 
vertegenwoordigd in 'einde communicatie'. 
o over de manier waarop de adressering plaatsvindt, en met name 
de bevestiging die wordt gevraagd bij daadwerkelijke verzending 
kan men minder tevreden zijn. 
o De stelregel 'wat niet mag, moet ook niet kunnen' is netjes 
gevolgd. Helemaal foolproof is het niet, want het prograrnrna loopt 
hopeloos vast wanneer de gebruiker probeert te printen terwijl de 
printer niet aangesloten is. 
o Het is mogelijk het verloop van een Memocom-programma te 
onderbreken met 'ctrl-c =break'. Mogelijkerwijs zullen beginners 
dit niet als zodanig herkennen. 
o wanneer de gebruiker de sessie wil opslaan op een schijf, dan 
moet hij daarvoor het commando Ctrl-L geven. 
o Het instellen van de communicatieparameters vergt iets meer 
kennis van zaken, maar de gestelde vragen zijn vrij simpel. 
o Een adressenlijst ontbreekt in het progamma. 

zwakke punten 

- De gebruiker kan niet ingrijpen in de structuur van het 
programma, bijvoorbeeld om 'verbinding met Memocom controleren' 
bewust over te slaan. 
- Het is jammer dat het pakket ontvangen berichten in een bestand 
plaatst. De berichten zijn voor lezen, doorbladeren, verwijderen, 
enzovoorts alleen toegankelijk via de tekstverwerker. 
- Het programma is zo simpel dat men zou verwachten dat niemand 
hulp nodig heeft. Helaas wijst de praktijk vaak anders uit, met 
name wanner er technische storingen optreden. Daarom is het 
gebrek aan ondersteuning zowel in de vorm van schermteksten als 
een handleiding een ernstig gemis (de helpfaciliteiten waren ten 
tijde van de evaluatie nog niet gereed). 
- De foutmeldingen zijn meestal wel concreet, maar foutafhande
lingsprocedures (wat de gebruiker moet doen om de fout te 
herstellen) ontbreken grotendeels. 
- Allerlei extra faciliteiten zoals het uitwisselen van bestanden 
of manipulatie van bestanden op schijf zijn niet in het programma 
verwerkt. 

Memostart is een uitstekend pakket voor beginners. De meeste 
moeilijkheden die normaal te verwachten zijn bij het gebruik van 
Memocom zijn opgevangen. Maar omdat de mogelijkheden van het 
pakket erg beperkt zijn, is het goed mogelijk dat de gebruiker er 
snel uitgroeit. In dat geval kan hij wel nog via de zogenaamde 
terminal-mode werken. 
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Bijlage 3.7 Evaluatie van Upfront 

Upfront is een communicatieprogramma speciaal gemaakt voor 
communicatie met Dialcom. Het is ook gemaakt door Dialcom. 
Officieel is het in Europa nog niet geintroduceerd. Na een korte 
rnaar intensieve periode gewerkt te hebben met Upfront, is dit het 
comrnentaar. 

Sterke punten: 

+ Een van de meest prettige eigenschappen van dit pakket is de 
postbehandeling. Het is gemakkelijk berichten te maken, mede 
doordat een eigen editor aan het pakket gekoppeld kan worden. 
Berichten versturen en ontvangen is zo mogelijk nog eenvoudiger: 
met een druk op de knop verstuur je alle post die klaar staat en 
in dezelfde procedure wordt de mailbox leeggehaald. De ontvangen 
berichten worden in een 'inbox' opgeslagen, zodanig dat je zelfs 
op onderwerp kunt terugzoeken en zelfs nog berichten kunt 
beantwoorden of doorsturen. Een belangrijk stuk Memocom wordt als 
het ware off-line aangeboden. 
+ In zijn algemeenheid is het invoeren van opdrachten, meestal 
door het tikken van de eerste letter van een menukeuze, simpel en 
doeltreffend. 
+De feedback is erg duidelijk en bruikbaar. 
+De displays hebben een consistente struktuur. De items zijn op 
een zinnige manier gegroepeerd. 
+ voor het uitvoeren van een bepaalde taak is de handelingenreeks 
meestal kort. 
+ Grote lof voor de manier waarop je ergens weer van af kunt 
komen of iets kunt beeindigen. Dat gaat namelijk altijd door het 
indrukken van 'esc'. 
+ Het programma is vrij robuust tegen gebruikersfouten. En voor 
verstrekkende akties wordt een bevestiging gevraagd. 
+ Een rustig beeld, dat goed leesbaar is. 
+ Verbinding met Memocom opbouwen is simpel: een druk op de q en 
het kontakt komt tot stand. 
+ Een bijzonder sterk punt is ook dat het pakket nauwelijk 
onderscheid maakt tussen binaire files en files met teksten. 
Alles kun je gewoon met de normale postprocedure verzenden. 
+ oe samenhang tussen de displays is prima. 

Ambivalente punten: 

o Het aanpassen van het programma aan de eigen wensen is vrij 
lastig. Zeker scriptfiles maken, die overigens alleen Memocom
commando's mogen bevatten, is moeilijk. De gebruiker wordt door 
de zogenaamde 'learn mode' enigszins tegemoetgekomen. 
o De handleiding hanteert een prettige toon en geeft begrijpe
lijke uitleg. Helaas laat de organisatie binnen de manual nog het 
nodige te wensen over. 
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o De displays zijn vrij vol, dit komt de overzichtelijkheid niet 
ten goede. 
o Door de vele mogelijkheden van het printen (file, bericht, 
binnenkomende tekens) moet de gebruiker dit even uitzoeken. 
Kortom dat is niet meteen duidelijk. 
o Het adressenboek werkt niet erg fijn. Er zit de rare kronkel in 
dat de gebruiker van tevoren de grootte moet opgeven. 
o De enige uitzondering op de fijne struktuur van dialoog en 
displays is de adresseringsmethode. Deze is een beetje rommelig. 
o Hier en daar ontbreken instrukties. 
o Nog steeds is enige kennis van Memocom nodig, bijvoorbeeld bij 
het begrip 'be'. Ook de struktuur die hier gevolgd wordt is die 
van Memocom. 

zwakke punten: 

- De installatie verliep ronduit hopeloos. Installeren op hard 
disk gaat niet, en ook op een machine met twee floppy drives zijn 
de nodige problemen te verwachten. daarbij komt dat voor data in 
het laatste geval praktisch geen plaats meer is, zodat installa
tie op hard disk dringend gewenst is. 
- De helpfiles waren niet beschikbaar, zodat ook niets over de 
kwaliteit en kwantiteit gezegd kan worden. vermoedelijk komt dit 
door de gebrekkige installatie. 
- Het woordgebruik is zeer consistent, maar relatief veel 
begrippen of afkortingen zijn vreemd gekozen. 
- Het instellen van parameters vereist veel voorkennis. De 
gebruiker is gedwongen zich hier in te verdiepen, omdat de 
procedures die zijn gemaakt aan de hand van het setup screen niet 
in de Nederlandse situatie gebruikt kunnen worden. 
- Het pakket is duidelijk ontworpen voor de Amerikaanse markt. 
Dat betekent onder andere dat er geen rekening is gehouden met de 
7 databits van de Nederlandse Memocom software en ook niet met 
het 1-2-9-scherm. Daarnaast worden er een aantal faciliteiten 
geboden zoals mailgrams die in Nederland niet ondersteund worden 
en die de gebruiker enkel kunnen verwarren. 
- Het programma is bijzonder traag. Tijdens het uitvoeren van een 
automatische procedure zijn er ook tussen de stappen vrij lange 
pauzen. 

concluderend kan men stellen dat het een aantrekkelijk communica
tiepakket is voor gebruik met Memocom, mits een deskundige de 
installatie verzorgt en de parameters instelt. Met name de 
postafhandeling verloopt uitstekend .. Dit komt voort uit de off
line orientatie van de programmatuur. Het pakket mist helaas de 
nodige snelheid. Aanpassing aan de Nederlandse situatie is tevens 
gewenst. 
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Bijlage 4 Totale tijd besteed per commando in augustus 1987 

De volgende lijst is een overzicht van de verbindingstijd in 
connectseconden per commando die alle gebruikers samen op systeem 
27 met seclev 2 in de maand augustus van 1987 hebben gebruikt. 

De verbindingstijd vormt een indicatie voor het gebruik, en dus 
voor het belang, van een bepaalde functie die bij dat commando 
hoort. Opdat deze gegevens beter verteerbaar worden, is voor de 
belangrijkste commando's het percentage van de totale connectijd 
in een derde kolom gezet. 

Command 

MAIL 
ED 
PLAY 
FT 
LEARN 
PCMAIL 
GW 
POST 
INFO 
CHAT 
REQUEST 
TY 
CAL 
HELP 
AOSLOGIN 
XMIT 
PEM 
NPSNEWS 
TELECOM 
EPUB--TELECO 
PRPOST 
PASSWD 
LSC 
TESTMAIL 
F 
WPMAIL 
ONLINE 
OFF 
ABBREV 
BEGIN 
DATUM 
EDIT 
GETMAIL 
DELP 
UPFILES 
SPELL 
MP 
NETWORK 

con sec 

8682308 
770758 
448751 
324946 
296213 
225185 
176080 
170762 
166913 
151915 
117653 

98468 
49556 
47313 
42997 
40714 
24360 
22620 
22567 
18436 
16657 
15559 
10612 
10199 

9503 
8891 
8635 
8555 
7930 
7841 
7720 
7267 
6113 
6031 
5378 
5111 
4705 
4579 

% con Time 

71. 6 
6.4 
3.7 
2.7 
2.4 
1. 9 
1. 5 
1. 4 
1. 4 
1. 3 
1. 0 
0.8 
0.4 
0.4 

0.3 
0.2 

0.1 

o.o 



NU SAGE 
MESSAG 
TLXBIL 
LOAD 
TMX 
SMGF 
LEES 
AOSNEWS 
PRINT 
PAGE66 
DEMO 
JED 
EPUB--SMGF 
LOGOUT 
BASIC 
TOTAAL4 
AUTOMAIL 
LEESBOX 
LIST SEGMENT 
TMXKEYS 
LD 
SMG 
SMGE 
DEL 
FUT IL 
ALFA 
REF ED 
TELECOMl 
PTT 
SEG 
TERM 
L 
RUN OF 
ENTER 
QUEUE 
FCOPY 
DUMP STACK 
CRTLST 
NET-TALK 
JU 
ON 
PAGE 
TMXCOM 
TMXll 
NS ORT 
NAME 
KILLMAIL 
COMO UT 
EPUB--PTT 
ATTACH 
CAP 
IN FOX 
DATASOLVE 

4423 
4310 
3858 
3593 
2740 
2728 
2452 
2247 
1874 
1828 
1578 
1566 
1557 
1507 
1444 
1343 
1327 
1323 
1264 
1224 
1183 

977 
903 
903 
784 
782 
762 
751 
711 
700 
673 
669 
662 
650 
639 
623 
619 
601 
579 
569 
567 
531 
521 
512 
442 
434 
431 
422 
420 
415 
410 
402 
400 
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o.o 
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MAILCK 332 
REFUSE 303 
WAIT 291 
READMAIL 277 
RUNOFF 268 
DEFINE GVAR 265 
TYPE 262 
CPL 233 
CMPF 232 
LIST 2 30 
BED 224 
DATE 222 
BOXLEES 216 
DELETE 211 
MSTORAGE 210 
STORAGE 187 
TMX12 186 
HENK 182 
NLX791 163 
RDY 159 
SL I ST 142 
LATE 134 
NLXNEWS 130 
BIND 126 
MAKE 124 
BLDGW 114 
LI 107 
DNl 101 
ZEND 97 
PARITY 94 
PITTIJD 92 
UG 85 
REMOVE EPF 80 
SMGI 75 
NUMBER 66 
COPY 64 
WIE 63 
WR DUTIL 56 
FIND RING BR 56 
WHO 55 
MAIL.REF 53 
XXGNEWS 52 
LIST EPF 51 
DO 46 
AB 46 
ACK 45 
EPUB 44 
LEESl 43 
DELETEBOX 43 
LIST MINI co 38 
MUTIL 37 
AUP 36 
SMGH 34 
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MENU 31 
SMGG 29 
VIDITEL 28 
PHANTO 22 
MSAV 21 
SY 20 
BOX 18 
CATA 18 
JUNKMAIL 17 
SET ACCESS 16 
LISTING 16 
BACKUP 15 
LIST CATALOG 14 
XX MIT 13 
GWCHK 13 
PAD 13 
EDIT PROFILE 12 
TMXC-ID 12 
PRIMOS 11 
AW 11 
STATUS 11 
.Q 11 
MAKENEWS 10 
GENERATE CAT 10 
MLED 9 
START 9 
OPEN 8 
CLOSE 7 
RENAME 7 
DIR 7 
JUNK2 6 
EPUBDEL 6 
AUX 5 
LOGIN 5 
TEST 4 
SAVE 4 
TB 4 
KLO 4 
CREATE 4 
WHERE 4 
DISKS 3 
PR OT EC 3 
COM I NP 3 
KIR 3 
BYE 3 
INITIALIZE C 2 
JOB 2 
PHONE 2 
FT$LOG 2 
LIST LIBRARY 2 
MGRNEWS 2 
DUMP 2 
BATCH 2 
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PM 2 
z 1 
AL 1 
USERS 1 
DBG 1 
QUIT 1 
LOGGEDON 1 
Q 1 
ORIGIN 1 
WATCH 1 
SUFFIX 1 
TIME 1 
IN FOR 1 
PH ON ECK 1 
MENU PD 1 
LABEL 1 
EPUBCK 1 

Totaal 12122250 
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Bijlage 5 Aanbevelingen die een goede structuur in een user 
interface moeten waarborgen 

- Als voor een systeem iets voldoende bepaald is, moet de user 
interface zelf de rest van de gegevens aanvullen. Als het systeem 
nog onvoldoende gegevens heeft, dan moet de user interface vragen 
om meer gegevens [Gabriel, 1986). 
- De adressering van een bericht moet op meedere manieren kunnen 
[Ertel, 1987). 
- Het is belangrijk dat alle berichten, prikbordmededelingen, 
formulieren, enzovoorts dezelfde basisstruktuur hebben [Ertel, 
1987). 
- Als de gebruiker een fout maakt, moet hij een foutmelding 
krijgen [Fransen, 1985]. 
- Fouten moeten hersteld kunnen worden [Tarouco, 1984]. 
- De foutenafhandeling moet eenvoudig verlopen [Shneiderman, 
1986]. 
- Bij de afhandeling van fouten moeten aan de gebruiker correc
ties voorgesteld worden [Weerdmeester, 1985]. 
- Frequente gebruikers moeten zich langs kortere paden door de 
user interface kunnen begeven [Shneiderman, 1986]. 
- Op ieder moment moet hulp beschikbaar zijn [Tarouco, 1984; 
Fransen, 1985; Shneiderman, 1986). 
- Hulp moet vooral op punten waar er gebrek aan begrip is 
(semantiek) worden aangeboden, niet zozeer op punten waar 
syntactische problemen opduiken [Cooper, 1986]. 
- In het ideale geval is het niveau van de hulp afhankelijk van 
het niveau van de gebruiker [Weerdmeester, 1985]. 
- In eerste instantie moet niet teveel hulp worden geboden. De 
gebruiker moet als hij dat wil meer hulp kunnen krijgen die 
dieper op het probleem ingaat [Gaines, 1984]. 
- De hulp moet eenvoudig bereikbaar zijn, er mag geen jargon 
wordt gebezigd en voorbeelden moeten de ondersteuning verbeteren 
[Fransen, 1985; weerdmeester, 1985]. 
- De gebruiker moet altijd voorzien worden van informatieve 
feedback [Tarouco, 1984; Shneiderman, 1986). 
- In een electronic mail systeem moet de gebruiker geinformeerd 
worden over de actuele toestand van zijn mailbox [Rubin, 1986]. 
- De gebruiker moet altijd kunnen opvragen wat hij tot dan toe 
heeft ingetoetst [Lindijer, 1985). 
- Op elke intoetsing moet een reactie volgen, meestal is dat een 
weergave van het ingetoetste karakter op het scherm [Lindijer, 
1985). 
- De afhandeling van taken moet bij voorkeur interactief verlopen 
[Tarouco, 1984]. 
- De gebruiker sluit altijd de taak zelf af met een commando 
[Lindijer, 1985]. 
- Omdat iedereen streeft naar het volbrengen van een taak, is het 
belangrijk dat de user interface de gebruiker in staat stelt 
eenheden af te ronden ('closure') [Rubin, 1986; Shneiderman, 
1986]. 
- De gebruiker moet de taak waarmee hij bezig is kunnen onderbre-
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ken. Daarna kan hij eventueel op hetzelfde punt weer verder gaan 
[Fransen, 1985; Lindijer, 1985]. 
- De gebruiker moet op elk moment kunnen overgaan op een andere 
dienst [Frankhuizen, 1987]. 
- Er moet altijd een terugweg naar een vorig menu en naar het 
hoofdmenu zijn [Shneiderman, 1986]. 
- Het rnoet mogelijk zijn een reeds ingevulde waarde te herzien 
[Chapman, 1986]. 
- Akties moeten eenvoudig omkeerbaar zijn [Rubin, 1986; 
Shneiderman, 1986]. 
- Alle opdrachten moeten ongedaan gemaakt kunnen worden, behalve 
die waarvoor een bevestiging was gevraagd [Lindijer, 1985]. 
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Den Haag, 24-8-'87 

--
Beste collega, 

Zoals u wellicht weet, ben ik bezig met de definitie van een nieuwe 
gebruikersinterf ace voor Memocom. In verband hiermee wil ik graag weten 
hoe u als gebruiker de struktuur van Memocom ervaart. 

Op de volgende pagina vindt u een alfabetische lijst van Memocom-items. 
De meeste items zijn Memocom-commando's die men op systeemnivo kan 
geven. Deze zijn aangeduid met een > voor de commandonaam. Daarnaast 
zijn er enkele commando's opgenomen die men na bepaalde prompts kan 
invoeren of tijdens de uitvoering van een ander commando. Deze 
commando's worden voorafgegaan door een spatie of een punt. Tenslotte 
treft u in de lijst een paar files en een directory aan. Achter ieder 
item is een korte omschrijving gegeven. 

Wanneer een commando op meerdere nivo's ingevoerd kan worden staat hij 
in de lijst met een > ervoor. Zo kan bijvoorbeeld 'DEL' op systeemnivo 
gegeven worden, maar ook na de 'disposition:' prompt. De omschrijving 
is daardoor noodzakelijkerwijs iets algemener. 

Mijn vraag aan u is nu: Wilt u telkens die items die naar uw gevoel bij 
elkaar horen in een groep zetten? Op deze manier ontstaat een door u te 
bepalen aantal groepen, met binnen iedere groep items die voor uw 
gevoel verwant zijn. Kunt u tevens iedere groep van een passende naam 
voorzien? 

Mocht u vinden dat een bepaald item niets met de overigen te maken 
heeft, maak er dan een aparte groep van. Hebt u bet gevoel dat een item 
wel tot twee groepen kan behoren, maak dan toch een keuze voor de groep 
waar bet item bet best bij past. 

De lijst is tamelijk uitgebreid, zodat bet heel goed mogelijk is dat er 
items in staan die nieuw voor u zijn of die u nooit gebruikt. Items die 
u niet kent of waarvan u niet zeker weet wat ze betekenen, kunt u in 
een groep 'onbekend' opnemen. -

U kunt uw indeling op bet tweede vel maken door voor ieder item een 
groepsnaam te zetten. Ook mag u uw groepering met titels op bet derde 
vel schrijven. 

Het ma.ken van de indeling zal niet zo veel tijd kosten; ongeveer 15 
minuten. Kunt u er voor zorgen dat ik de papieren binnenkort terug 
krijg? 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Ivo te Rietrnole 
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>? ---<geeft hulp 
>AOSNEWS ---<geeft nieuws over veranderingen in het Memocom systeern 
>CAL ---<beheert een electronische (groeps-)agenda 
>CHAT ---<zorgt voor een online dialoog met een andere gebruiker 

C_DO (file) ---<bevat een reeks Memocom commando's 
C_ID (file) ---<voert automatisch een reeks commando's uit na inlog 

>DEL ---<vernietigt een hoeveelheid gegevens 
DIS ---<laat een hoeveelheid tekst zien 

>DO ---<voert een reeks Memocom commando's uit 
>ED ---<bewerkt tekst 
>EPUB ---<geeft entree tot interne Memocomdatabank voor publicat 
>F ---<laat een overzicht van bestanden zien 

. >FCOPY ---<kopieert een bestand 
.FILE ---<slaat een hoeveelheid tekst in een archief op 
>FT ---<transporteert foutloos een bestand tussen PC en Memoco 
>GW ---<geeft toegang tot een externe databank of computer 
>HELP ---<geeft bulp 
.HOLD ---<bewaart tijdelijk de tekst bij aanrnaak van een bericbt 
>INFO ---<geeft algemene inforrnatie over diverse delen van Memoc 
>L ---<geeft een lijst van bestanden met korte beschrijving 
>LEARN ---<leert interaktief met zelfstudie bet gebruik van MAIL 
.LOAD ---<voegt een bestand toe aan een bericbt 
>MAIL ---<verzorgt de afwikkeling van berichten 
>MAILCK ---<geeft een overzicht van de binnengekomen berichten 
MAIL.FILE (directory) ---<bevat categorieen opgeslagen berichten 
MAIL.REF (file) ---<bevat een persoonlijke lijst met Memocom-adress 

>MESSAGE ---<toont een regel tekst op bet scherrn van een ander 
>MSTORAGE ---<geeft de hoeveelheid opgeslagen gegevens weer 
>NET-TALK ---<verzorgt een online vergadering met meerdere gebruiker 
>NUSAGE ---<laat zien hoeveel interaktie met de mailbox er is gewe 
>OFF ---<beeindigt de interaktie met de mailbox 
>ON ---<schakelt over naar een andere mailbox 
>ONLINE ---<toont welke groepsleden momenteel hun mailbox gebruike 
>PAD ---<toont of verandert de instelli~gen van de PAD 
>PAGE66 ---<drukt tekstbestanden op een speciale printer af 
PARAM.INI (file) ---<bevat een reeks niet-standaard instellingen 

>PASSWD ---<verandert het password (toegangscode) 
>PCMAIL ---<verstuurt een verzarneling voorbereide berichten ineens 
>PEM ---<geeft toegang tot de externe databank van Noroil 
>PLAY ---<speelt een spelletje 
>POST ---<toont/stuurt mededelingen op/naar bet openbare prikbor 
.QUIT ---<breekt de voortgang van een aktie af 
READ ---<toont berichten 

>REFUSE ---<blokkeert online dialogen met andere gebruikers 
>REN ---<geeft een bestand een andere naarn 
>REQUEST ---<verzorgt de aanrnaak en afhandeling van forrnulieren 
>RESUME ---<voert openbare (wiskundige) applicatieprograrnma's uit 
>RUNOF ---<bepaalt de layout van tekstbestanden 
.SAVE ---<slaat een boeveelheid gegevens als bestand op 
SCAN ---<geeft een overzicht van berichten met een korte kensch 
SEND ---<verstuurt een bericht 

>SPELL ---<controleert (Engelse) spelling van een hoeveelheid tek 
>TERM ---<past Memocom aan de terminal van de gebruiker aan 
>TY ---<toont de inhoud van een bestand 
>USERS ---<geeft bet totale aantal gebruikers dat online is 
>WHO ---<geeft de Memocom-naarn van de gebruiker 
>XMIT ---<wisselt een tekstbestand uit tussen PC en Memocom 



Bijlage 6.2 Aantal malen dat een paar van Memocom-commando's genoemd is 
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Bijlage 7 voorbeelden voor indeling van de berichtenfunctie van 
een electronic mail systeem 

Onderstaande voorbeelden ZlJn gebruikt voor de bepaling van de 
structuur (indeling) van de berichtenfunctie van Memocom. De 
berichtenfunctie zelf is naar voren gekomen in een onderzoek naar 
de indeling van Memocom-commando's en representeert slechts een 
onderdeel van de functionaliteit van Memocom. 

Structuur in RdMail, een electronic mail systeem: 
- aanmaak van nieuwe berichten, inhoudelijk 
- aanmaak van nieuwe berichten, ruimte toewijzen voor een 

nieuw bericht 
- editing van bestaande berichten 
- berichten verzenden (inclusief doorsturen en beantwoorden) 
- zoeken naar (een set van) berichten 
- tonen van berichten 
- onderhoud van berichten (status of attributen veranderen, 

maar ook algemene file manipulatie) 
- controle funkties (begin, help, opties aanpassen, einde) 
[Akin, 1985]. 

Informatie-activiteiten in een kantoor: 
- genereren, 
- bewerken, 
- selecteren, 
- presenteren, 
- interpreteren 
- opslaan en terugvinden, 
- organiseren en indexeren, 
- overdragen, 
- vermenigvuldigen, 
- vernietigen, 
[Fransen, 1985]. 

- preparatie, 
- bewerking, 
- presentatie, 
- manipulatie, 
- opslag, 
- retrieval 
van documenten [Marshall, 1985]. 

Het 'post'-menu van As-Plus-Memocom: 
- lees, 
- verstuur, 
- zoek, 
- adresgidsen 
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Een gedeelte uit het hoofdmenu van Upfront: 
- send & receive mail 
- inbox 

- find 
- reply 
- delete 
- sort 
- copy 
- forward 

- sendbox 
- outbox 
- waste box 
- create message 
- editor 
- disk manager 
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~jjlage 8 Enkele scre~n dunps v3r, de gEsi~uleer~e user lnt~rracE 
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Hu!p bij het hoo~d~enu 
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MEnu ~et v2rze~doptics bij ~e to: pro~pt 

File 
Help 

Met bevestig 
2427 (19) 

Edit Seruice 
Per express 

Op dotum 

Local Special 
Als kop1e 
Beveil19d 

AlsBl1ndeKop jMetAntw verpl I 88 : 8 7: 18 
Opt i es k 1 oar- IT o too 1 Opn 1 euwK)i 

U kunt nu aangeven hoe het bericht verstuurd meet worden can degene 

die u zojuist cangegeven heeft. U mag meerdere opties tegel ijK ge-

bru i ken. Bent u met deze geadresseerde k I oar, k Ii k don Opt i es ~ I ·Ji:::ir 

I,=>Illegol Commond 

IUO>mo1l 

S9d, Reod or Scon 
To 

send 
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~1='nu bi j ::ie -r' ere- proP.pt 

file Edit Seruice Local Special 
___ H_e_l_..P ____ L_e_e_s_v_e_r_d_e_r __ L_e_e_s_o .... p_n_r_e_u_w __ B_e_a_n_t11_1o_o_r_d_1--s_t_:..1_:..1_,._o_c_c_r ,Ll 

88 
: 83 : 25 ~ = 

Sla op Uern1et19 Stop lezen'ti-01 1 

NaamswiJZrging OATASOLUE <05) wordt PROFILE <PROF> 
Zie de nieuwe informatrefrles, type INFO PROF 

>rdy -rb IUO> -eb IUO> 

IUO>Laat eens kijken wot er nu gebeurt 
Illegal Command 

!l..10> d1 s 
Illegal Command 

IUO>marl 

Send, Read or Scan read 

To RIETMOLE I TE 
RIETMOLE I TE 

<MNL045) 
CMNL04~' Delivered From 

7 ( 16) 
Sub.rect 
Moil Id 

1..ioor rudy 
IPM-12427-871020-179020:16 

--More--

Tue 2~-0ct-87 

I 
' 

I 
19 5? CDT Sys 1242 I 

I 
I 
I 



Naam 
Ad res 
Woonplaats 

Geachte mevrouw/heer, 
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's-Gravenhage, 27-8-'87 

Onlangs heeft mevrouw Tromm, medewerkster bij NSS Marktonderzoek BV, 
kontakt met u opgenomen over een onderzoek van Memocom. Het verheugt 
mij bijzonder dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. Deze brief 
licht nog het een en ander over de gang van zaken toe. 

Het lijkt mij zinvol dat ik mezelf eerst even voorstel: ik werk als 
afstudeerstagiair bij de afdeling Memocom van de PTT en voer het 
onderzoek uit. 

Mevrouw Tromm heef t in het kort het doel en de opzet van het 
onderzoek telefonisch toegelicht. Ik kan me voorstellen dat u 
hierover nog een aantal vragen heeft. Daarom heb ik de belangrijkste 
punten op een aparte bijlage gezet. Om u beter te informeren over wat 
Memocom is, heb ik tevens een folder over Memocom en een exemplaar 
van het Memocom gebruikersblad 'Memocom Print' toegevoegd. 

Daarnaast wil ik u vragen de documentatie over de bediening van 
Memocom aandachtig door te lezen. Het gaat er hierbij om dat u een 
idee krijgt van de struktuur van de Memocomberichten en van het 
Memocom-gedeelte dat de berichtenafwikkeling verzorgt (Mail). 

Omdat u tijdens het onderzoek met een Apple Macintosh computer gaat 
werken, treft u ook een korte omschrijving aan van de bediening van 
de muis die bij deze computer hoort. 

U heeft met mevrouw Tromm een datum afgesproken waarop u langs kunt 
komen. U wordt verwacht in het NSS-gebouw op •••• dag •• september om 
••••• uur. Een routebeschrijving is bijgevoegd. Mocht u overigens 
onverwacht verhinderd worden, belt u dan mevrouw Tromm even op? Zij 
is onder nummer 071-215222 van 17.00 u tot 19.00 u bereikbaar. 

Tot slot bedank ik u alvast voor uw medewerking en ik zie u graag 
volgende week tegemoet. 

Hoogachtend, 

Ivo H. te Rietmole 
PTT-DIDS-Memocom 
070-439673 
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Onderzoeksdoel 

Het is voor de PTT interessant om te weten wat bet verschil is in de 
benodigde leerinspanning tussen Memocom zoals het zich nu presenteert 
en Memocom met een extra gebruikersschil eromheen. 

Onderzoeksopzet 

Om het bovenstaande aan de weet te komen, zijn er mensen uitgenodigd 
die ieder een van de bedieningswijzen mogen uitproberen. Zij warden 
geacht pas door de documentatie die vantevoren is toegezonden, bekend 
te worden met de bediening van Memocom. Gemeten wordt de 
leerinspanning die nodig is om een aantal basishandelingen succesvol 
uit te kunnen voeren. Naderhand warden de resultaten voor de twee 
bedieningsmethoden vergeleken. 

Wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf bij de NSS? Na ontvangst, 
zal ik een korte mondelinge toelichting geven op het onderzoek. Mocht 
u nog vragen hebben over het doel en de opzet van het onderzoek, dan 
kunt u die dan uiteraard stellen. 

Daarna begint het eigenlijke onderzoek. Allereerst wil ik graag dat u 
een vragenlijst invult over hoeveel ervaring u heeft met PC's en 
dergelijke. Dan krijgt een u een paar opdrachten die u met behulp van 
Memocom volbrengt. Waar dat nodig is, kunt u mijn hulp inroepen. 
Vervolgens zal ik u een lijst met vragen over uw indrukken meegeven, 
die u thuis kunt invullen. Tenslotte zullen we de onkostenvergoeding 
afhandelen en krijgt u een klein aandenken mee. 

In totaal zal uw verblijf bij de NSS ongeveer vijf kwartier duren. 
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Mail 

Algemene beschrijving en toegang 

Uw mailbox reserveert voor u een stuk geheugen in de computer, 
waarbinnen u naast andere faciliteiten uw inkomende en uit
gaande berichten kunt afdoen. 

Een mailbox hoort over het algemeen bij een groep mailboxen 
met dezelfde letters, meestal van een bedrijf. Per groep wordt 
e~n identificatie toegekend van 3 letters (prefix). Tezamen met 
3 of 4 volgcijfers vorrnen deze de Id van een mailbox. 

Zodra u toegang tot uw mailbox 
heeft qekregen 

kornt op het scherm het > teken. Dit systeemteken is 
het startpunt voor alle diensten in Memocorn. Telkens als u dit 
teken op het scherm ziet kunt u toegang krijgen tot een Memo
corndienst, bijvoorbeeld de elektronische berichten dienst Mail. 
Orn in Mail te komen dient u na het systeernteken het woord 
mail in te toetsen en de c/r · toets~n te drukken. Op het scherrn 
komt dan de vraag: Send, Read or Scan: 
Voorbeeld 2 toont u de stappen van de funkties Send Read en 
Scan. 

tt c/r toets = Return toets 

send (s) 

To: 

Subject: 
Text: 

.s 
-Sent 
To: 

send, 

>mail 
I 

read or scan: 

I 
read (rl 

To: 

From: 
Subject: 
-more-___ ..._ 

Disposition: 

scan (sc) 

11 From: 

Subject: 
21 From: 

Subject: 

31 From: 

Subject: 

Read or Scan: 

2 

U kunt berichten lezen (read), een verkort overzicht verkrijgen 
van de ontvangen berichten (scan) of berichten naar andere 
Mernocomgebruikers of abonnees op andere Dialcomsysternen 
sturen (send). U hoeft bij een opdracht niet het hele woord in 
te toetsen bijvoorbeeld send read of scan mag u ook afkorten 
met s, r of sc. 

Door het woord help (hi of ? in te toetsen nadat u een op
dracht (bijvoorbeeld mail) heeft gegeven, vertelt Memocom u 
welke keuzen u bij die opdracht tot uw beschikking heeft. 
De opdracht quit lql brengt u terug naar het systeemteken ( > ) 
dat u kunt beschouwen als het beginpunt van waar u nieuwe 
opdrachten kunt intoetsen. 

De computer geeft u na het starten en het beeindigen van een 
sessie een opgave van de berichten in uw mailbox; zie 
voorbeeld 3. 

Mail call (3 Read, 2 Unread express, Total 51 

Voorbeeld 3 Mail call 

Berichten lezen (read) 

Algemene beschrijving 
Voor het lezen van berichten toetst u na het systeern
teken ( >I mail gevolgd door read (r}. 

Van elk bericht dat getoond wordt ziet u 
eerst de kop bestaande uit de geadresseer
de( n), de afzender, het onderwerp en een 
Mail Id op uw scherrn verschijnen. Daaronder 
staat -More-. Hier heeft u telkens twee 
mogelijkheden, namelijk: 

Return (c/r) -Het bericht wordt getoond na 

next (ne) 
een return 

-Dit bericht wordt overgesla
gen en (de kop van) het vol
gende bericht wordt meteen 

CD 
I·" 
(.,. 

I·· 
IU 

lfJ 
m 

\0 
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f.J 

0 
0 
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c 
:3 
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:J 
rt-
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0 
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>1 
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cr 
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:-i 
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> mail (cir) 
Send, Read or Scan: read (of r) (c/r) 

To: D.Timmerman (AAA105) 
cc: J.Jansen (AAA108) 
cc: P.Smeeds (AAA015) 
From: B.Gartsen (AAA001) Delivered: Mon 18-0ct-86 

10:38 Sys 27 141 
Subject: Vorderin9en verslag 
Mail Id: IPM-12~27-861018-5~670002 
-More- (cir) 

Daan, 

lk heb je verslag naar Jan en Paul verstuurd 
omdat het naar mijn mening punten bevat 
die voor hen van belang zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Bert 

Disposition: 

Voorbeeld 4 Memocombericht 

leesopties 
Hieronder bespreken we alle opties die u aan kunt geven samen 

met de opdracht read. 

read (r) 
Ontvangen berichten worden getoond 

read unread (r unr) 
Alleen ongelezen berichten worden getoond 

read express (r ex) 
Alleen expresse berichten worden getoond 

read unread expresse (r unr ex) 
Alleen ongelezen expresse berichten worden getoond 

read file naam (r fl naam ) 
De inhoud van file naam wordt getoond 

read from naam (r fr naam ) 
Toont de berichten van een bepaald persoon 

read su xxx (r 'xxx') 
Toont de berichten met xxx in het onderwerp (subject) 

dis files (dis fl) 
Toont de lijst van bewaarde categorieen c.q. files 

delete file naam (del fl naam I 
Wist de categorie met de daarin bewaarde berichten 

Voor sommige opties is het ;1ood-
zakelijk om eerst een overzicht te hebben van aanwezige berich
ten via de scan-funktie (zie hiervoor de betreffende paragraaf}. 

read 1 5 2 
Toont de berichten 1, 5 en 2 in die volgorde 

read 4-6 
Toont de berichten 4 tot en met 6 

read -4 
Toont de berichten 1 tot en met 4 

read 4-
Toont de berichten 4 en volgende 

Disposition-opties 
Telkens wanneer een bericht op het scherm is getoond ver
schijnt de term Disposition. U kunt hier de volgende opties 

aangeven: 

again (a) 
Het bericht wordt nogmaals getoond 

>--' 
1_,J 
(rl 
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reply (re) 
Hierna kunt u antwoord geven aan de afzender zonder de 

To:-regel in te vullen 

append reply (ap rel 
Hierna kunt u antwoord geven aan de afzender, waarbij het 

originele bericht wordt meegestuurd 

forward naam of Id (fo naam of ldl 
Hierna kunt u het bericht voorzien van uw commentaar door 
sturen naar derden door de naam of de Id. aan te geven 

file categorienaam (fi categorienaam I 
Het bericht wordt bewaard in een al dan niet bestaande categorie 

c.q. dossier 

delete (d) 
Het bericht wordt uit de mailbox verwijderd (gewistl 

quit (q) 
Beeindigt de aktie waarmee u bezig bent; u keert terug naar het 
begin; het systeemteken ( >) verschijnt weer. 

Berichten zoeken (scan) 

Algemene beschrijving 
Als u uw berichten gaat zoeken of een overzicht wilt maken van 
de berichten die in uw mailbox aanwezig zijn geeft u de opdracht 
scan (sci of (qscl. Na de opdracht scan (sci ziet u van alle 
berichten de afzender, de datum, het onderwerp en het IPM-nummer op 
uw scherm verschijnen (zie voorbeeld 61. 

Scanopties 
Voor het scannen van uw mailbox zijn dezelfde funkties beschik-
baar als voor het lezen, waarbij niet het bericht maar slechts de kop wordt 
getoond. 

scan (sci 
Ontvangen berichten worden getoond 

scan unread (sc unr) 
Alleen ongelezen berichten worden getoond 

scan express (sc exl 
Alleen expresse berichten worden getoond 

scan unread express (sc un ex) 
Alleen ongelezen expresse berichten worden getoond 

scan file naam (sc fi naam I 
De inhoud van de file naam wordt getoond 

scan from naam (sc fr naam I 
Toont de berichten van een bepaald persoon 

scan su xxx of sc 'xxx' 
Toont berichten met xxx in het onderwerp (subject) 

Na de scan opdracht kunt u uit de lijst met berichten een keuze 
maken om te lezen (zie ook voorbeelden 5 en 6). 

> mail (c/rl 
Send, Read or Scan: scan unread express (of sc unr ex)(c/rl 
of 
Send, Read or Scan: scan unread from A.Bel (c/rl 
of 
Send, Read or Scan: read file Verkoop (of r fl Verkoop)(c/rl 
of 
Send, Read or Scan: qsc from A.Bel da 05/26/B6 (c/r) 

Voorbeeld 5, read en scan opdrachten 
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>mail (cir) 
Send, Read or Scan: scan (cir) 

1. From : M.Seegers · (AAA0181 Delivered: Mon 18-Mar-86 
9:18 Sys 27 171 

Subject : Produkten Planning 

2. From : A.Bel (AAA0451 Delivered: Fri 16-Mar-86 
7:18 Sys 27 171 

Subject : Kosten Specificatie 

3. From : P.Smeeds (AAA015) Delivered: Thu 15-Mar-86 
9:25 Sys 27 171 

Subject : Verkoop Vergadering 

Read or Scan: r 2 (cir) 

Voorbeeld 6 Tonen van headers na scan opdracht 

Berichten versturen (send) 

Algemene beschrijving. 
U kunt berichten die u via Memocom wilt versturen op 
de volgende manier aanmaken: online intoet
sen na de melding text:. 

Nadat de opdracht tot verzending is gegeven, krijgt u een beves
tiging dat het bericht is verstuurd, de geadresseerden worden op 

uw scherm vermeld. 

We zullen achtereenvolgens bespreken wat u in kunt vullen bij 
To: , Subject: en Text:. Voor alle drie geldt dat u help of ? in kunt 

toetsen voor hulp. 

Opties bij To: 
De To: regel verschijnt nadat u, na mail, de opdracht send heeft 
ingetoetst (zie voorbeeld 71. Op deze regel geeft u aan wie de 
geadresseerde is van uw bericht. Het is mogelijk hier aan te 
geven dat meerdere personen dit bericht moeten ontvangen. 

> mail (cir) 
Send, Read or Scan: send (cir) 
To: AAA015 J.Jansen AAA012 (cir) 
Subject: Produkten Planning Vergadering (cir) 
Text: 
De geplande vergadering van 10-7-86 om 10.00 uur gaat (cir) 
niet door. (cir) 

Met vriendelijke groet, (cir) 
M.Seegers (cir) 
.s (cir) 

AAA012 
J.Jansen 
AAA015 

To: quit (cir) 
> 

-Sent 
-Sent 
-Sent 

Voorbeeld 7 Bericht versturen 

Verzending aan een geadresseerde 
Vul het mailboxnummer (I DI van de geadresseerde in of de naam 
als de geadresseerde in de directory of in uw mail.ref gids voor
komt (zie ook beschrijving mail.ref). 

Verzending aan meerdere geadresseerden 
Vul de mailboxnummers (Id.I of de namen achter elkaar in ge
scheiden door een spatie. 

Overige opties bij To: 

Express lex) 
Verstuurt het bericht per expresse 

cc ID (courtesy copy) 
stuurt een kopie met vermelding aan de andere geadresseerden 
(ID) 



be ID (blind copy) 

Stuurt een blinde kopie, dat wil zeggen zonder vermelding aan 
de andere geadresseerden (ID) 

quit (q) 
Beeindigt de aktie waarmee u bezig bent; u komt terug bij het 
systeemteken I>). 

Opties bij Subject: 
U heeft hier de beschikking over maximaal een regel om het 
onderwerp van uw bericht aan te geven. 

Opties bij Text: 
De opties die bij To: zijn opgesomd kunnen ook na de tekst 
worden geplaatst mits u de opdrachten op een nieuwe regel in
toetst voorafgegaan door een punt (.) De punt geeft aan dat het 
om een opdracht gaat. Extra mogelijkheden zijn: 
.to ID 
Stuurt het bericht ook naar Id .• als aanvulling op de To: regel 

.express (.ex) 
Stuurt het bericht per expresse aan alle geadresseerden 

.ex ID 
Stuurt het bericht alleen expresse naar Id . 

. cc ID 
Stuurt een kopie aan Id . 

. be ID. 
Stuurt een blinde kopie aan Id . 

. display (.dis) 
Laat de tekst op het scherm verschijnen 

.quit (.qi 

Beeindigt de aktie waarmee u bezig bent en gaat terug naar het 
systeemteken 

.send (.s) 

Verstuurt het bericht; dit moet altijd uw laatste opdracht zijn. 
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3~jlage c.4 Om~chrijvin~ v~n het gEbr~ik v~· · s ~uis 

Bet gebruik van de muis 

Wanneer u de muis over een vlakke ondergrond naast de Apple Macintosh 
rolt, ziet u dat iedere beweging op bet scher.m door de aanwijzer 
exact wordt nagedaan. De aanwijzer heeft de vorm van een pijl. In 
onderstaande figuur is dit weergegeven. 

' 

Bovenaan op bet scherm zijn enkele keuze-kadertjes zichtbaar (in de 
figuur niet aangegeven). In ieder kadertje staat een naam. Wilt u een 
van deze keuzen gebruiken, rolt u dan de muis zodanig dat de punt van 
de aanwijzer op uw keuze komt. Vervolgens hanteert u de techniek die 
klikken genoemd wordt. U drukt de knop op de muis in en laat die 
vervolgens meteen weer los. De computer vat dit op als een commando, 
en voert de bijbehorende opdracht uit. Probeert u tijdens bet klikken 
de muis niet te bewegen. 

Als u ruimte tekort komt voor de muis - bijvoorbeeld als de muis 
tijdens de beweging van de tafel af dreigt te rollen, of tegen de 
computer opbotst - tilt u de muis gewoon even op en zet hem weer neer 
op een plek waar wat meer ruimte is. De aanwijzer op bet scherm wordt 
niet verplaatst als u de muis optilt. 
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~~jla;e lC De zcs ui~ tb v~eren ta~~~ 

Stelt u zich voor dat u werkt bij een firma die uurwerken maakt 
en verkoopt. Er is een hoofdkantoor waar het management en het 
secretariaat zijn gevestigd. Daarnaast reizen verscheidene 
vertegenwoordigers door het land waar zij afnemers bezoeken. De 
direktie heeft besloten de verkoopaktiviteiten te 
herstruktureren en u bent daar bij betrokken. Alle werknemers 
maken gebruik van Memocom. U beschikt over een Memocom-mailbox 
met als nummer (ID) IVM033. 

Taak I: 

Stuur het volgende bericht aan IVM034. 

Bert, 

Zoals je weet, wordt overwogen onze verkoopaktiviteiten uit te 
breiden. De vergadering hierover is gepland morgen om 14.00 
uur. Kun je dan? 

Groeten, 

(Uw naam) 

Probeert u, nadat u het bericht verzonden heeft, op de 
systeemprompt ")" uit te komen. 
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In bet bericbt dat u net verstuurd bebt, vroeg u of Bert morgen 
aanwezig kan zijn bij een bespreking. Het antwoord zit in uw 
mailbox. 

Taak II: 

Lees bet bericbt dat bet antwoord van Bert bevat. 

Probeert u, nadat u bet bericbt gelezen beeft, op de 
systeemprompt ")" uit te komen. 
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Aan de vergadering die morgen plaatsvindt, nemen drie mensen 
deel, namelijk Bert, Ivo en u. Het lijkt u een goed idee om de 
deelnemers nogmaals te wijzen op het beleidsplan dat de 
direktie over de herstrukturering heeft opgesteld. Dat 
beleidsplan zal morgen dienen als discussiestuk. 

Taak III: 

Stuur een bericht per express aan Bert (IVM034), Ivo (MNL045) 
en een blince kopie aan uzelf. De tekst van het bericht is als 
volgt. 

Bert en Ivo, 

Mag ik jullie er aan herinneren dat bij de vergadering van 
morgen het beleidsplan van de direktie zal dienen als 

· discussiestuk? 

Groeten, 

(Uw naam> 
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In uw mailbox zit ook nog een bericht met een vraag van 
lvo over verkoopcijfers. Wellicht heeft u bij een vorige taak 
eerst een aantal andere berichten gelezen voordat u bet juiste 
bericht onder ogen kreeg. Omdat u nu alleen geinteresseerd bent 
in het bericht van lvo met als onderwerp verkoopcijfers, is dat 
een omslachtige methode. Daarom besluit u nu uw mailbox 
selektief te lezen. 

Taak IV: 

Lees alleen het bericht van lvo (MNL045) over verkoopcijfers. 
Zorg ervoor dat u de tekst van andere berichten niet te zien 
krijgt. 
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De cijfers die Ivo in zijn bericht noemt zijn correct, daarom 
wilt u zijn vraag bevestigend beantwoorden. 

Taak V: 

Beantwoord het bovengenoemde bericht direkt met ja. Het is niet 
de bedoeling dat u een compleet nieuw bericht maakt. 
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Het lijkt u zinvol de verkoopcijfers in uw archief in de 
Memocom-computer te bewaren. Zonodig kunt u ze dan later 
raadplegen en gebruiken. 

Taak VI: 

Sla het bericht van Ivo over verkoopcijfers op in uw 
persoonlijke archief in de Memocom-computer. Houd als categorie 
Marketing aan. 
Vernietig vervolgens het bericht. 



146 

Bijlage 11.l vragenlijst voorafgaand aan het uitvoeren van de 
taken 

1. Uw naam: M I V 

2. rs uw funktie te omschrijven als die van een manager, 
secretaresse of ambulant rnedewerker? ja / nee 

zo ja, bent u manager / secretaresse / ambulant medewerker? 

3. uw leeftijd: 20-29 I 30-39 I 40-49 I 50-59 I 60-69 

4. Wat is uw hoogstgenoten opleiding of nivo dat u door 
ervaring verkregen heeft: 

5. Heeft u al eens met Memocom gewerkt? ja I nee 

zo ja, hoeveel ervaring heeft u in het werken met Memocom? 
weinig -- -- -- -- -- veel 

zo niet, bent u dan bekend met de bediening 
elektronisch postbus systeem? 
Hoeveel ervaring heeft u daar eventueel mee? 

weinig -- -- -- -- -- veel 

6. werkt u wel eens met een Personal computer? 

van een ander 
ja I nee 

ja I nee 

zo ja, bent u ervaren in het gebruik van een PC? 
nauwelijks -- -- -- -- -- zeer ervaren 

Welk besturingssyteem gebruikt uw PC: 

7. Heeft u wel eens gewerkt met een communicatieprogramma op 
een PC? ja I nee 

zo ja, hoeveel ervaring heeft u daarmee? 
weinig -- -- -- -- -- veel 

Welk communicatieprotocol ondersteunt dat programma: 

8. Heeft u wel eens gewerkt met een tekstverwerker of tekst-
verwerkingsprograrnma? ja / nee 

zo ja, hoeveel ervaring heeft u·met tekstverwerking? 
weinig -- -- -- -- veel 

Welke tekstverwerker of tekstverwerkingsprogramma 
gebruikt u: 

9. Bent u bedreven in het bedienen van een toetsenbord? 
nauwelijks -- -- -- -- -- zeer bedreven 
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10.Hoe is uw beheersing van de Engelse taal? 
slecht -- -- -- -- -- uitstekend 

11.Kunt u drie Memocom-commando's noemen die na het commando 
MAIL ingevoerd kunnen worden: 

Uw gegevens zullen door mij vertrouwelijk behandeld worden. 
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Bijlage 11.2 vragenlijst na afloop van de sessie thuis in te 
vullen 

uw naarn: 

Wat vond u in het algerneen van de vindbaarheid van de benodigde 
gegevens, wanneer u iets opzocht in de handleiding? 

slecht -- -- -- -- uitstekend vindbaar 

En wat van de vindbaarheid van de benodigde gegevens, wanneer u 
iets zocht op het scherm? 

slecht -- -- -- -- uitstekend vindbaar 

Wat vond u in het algerneen van de begrijpbaarheid van hetgeen u 
gelezen heeft in de geraadpleegde handleiding? 

slecht -- -- -- -- uitstekend begrijpbaar 

En wat van de begrijpbaarheid van de gegevens op het scherrn? 
slecht -- -- -- uitstekend begrijpbaar 

Wat vond u in het algerneen van de toepasbaarheid van wat u in de 
handleiding opgezocht had? 

slecht -- -- -- -- uitstekend toepasbaar 

En wat van de toepasbaarheid van de gegevens op het scherrn? 
slecht -- -- -- -- uitstekend toepasbaar 

Wat vond u in het algerneen van de geraadpleegde handleiding? 
verwarrend -- -- -- -- duidelijk 

En wat van de gegevens op het scherrn? 
verwarrend -- -- -- -- -- duidelijk 

Kwarn het voor dat u in de handleiding of op het scherrn iets 
anders aantrof dan u verwachtte? 

nooit -- -- -- -- -- altijd 

In hoeverre is er volgens u een overeenkornst tussen de bediening 
van Mernocorn en de bediening van een computer of prograrnrna dat u 
al kende? 

geen --

Wat vond u in het algerneen van 
verwarrend 

inconsistent 
ingewikkeld 

zwak 

-- -- -- volledige overeenkornst 

Mernocorn? 
duidelijk 
consistent 
sirnpel 
krachtig 

Heeft u nog oprnerking of vragen, dan kunt u die hieronder 
opschrijven, eventueel kunt u het tweede vel ook gebruiken. 
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Bijlage 12 Registratie van de gebruikte gegevens 

Per proefpersoon en per taak is hieronder vermeld welke gegevens 
hij/zij nodig had om de betreffende taak succesvol te kunnen 
uitvoeren. voor proefpersonen uit groep 1 bestaan die gegevens 
uit de informatie die ze via de index of inhoudsopgave opgezocht 
hebben in de uitgebreide (Engels-talige) handleiding en de 
mondelinge toelichting van de proefleider. Proefpersonen uit 
groep 2 hebben alleen mondelinge toelichting gekregen. 

De proefpersonen zijn aangegeven via de code. Daarbij staat het 
eerste cijfer voor de groep waartoe de proefpersoon behoort (1 = 
Memocom TOETS, 2 = Memocom MUIS), de letter staat voor de functie 
(m = manager, s = sectretaresse, a = ambulant medewerker en x 
betekent dat de proefpersoon geen van de drie genoemde functies 
vervuld) en het tweede cijfer is een volgnummer. 

De taken worden aangeduid met I t/m VI. 

lml 

I 

Handleiding 

access mail: 0.5 pag, 
forwarding mail: 3 pag, 
justify command, and editing messages: 0.5 pag, 
sending mail: 1 pag (2x), 
How to edit your mail messages: 0.5 pag, 
How to use mail in the command line mode: 1 pag (3x), 

Mondelinge toelichting 

Bij de eerste taak moet u een bericht sturen. In het Engels is 
dat 'send'. Kijkt u eens of u daar iets over kunt vinden. 

Hoofdletters krijgt u door tegelijk de shift-toets en de 
gewenste letter in te drukken. 

u kunt een typfout verbeteren door op 'back space te drukken 
en daarna het goede karakter in te voeren. 

De normaal gedrukte tekst in de voorbeelden zijn mededelingen 
van Memocom. Als u de juiste commando's gegeven heeft, krijgt u 
ze vanzelf. U moet ze niet intikken. (2x) 

In de voorbeelden in de handleiding staat vetgedrukte en 
normaal gedrukte tekst. De normaal gedrukte tekst wordt door 
Memocom op uw scherm gezet, en de vetgedrukte tekst voert kunt 
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isn 
u als gebruiker intikken. (2x) 

Na de systeemprompt '>' verwacht Memocom een commando van u. 
Een commando is iets heel anders dan tekst. (2x) 

Een prompt is een mededeling van Memocom (meestal met een 
dubbele punt erachter) dat u nu een commando kunt invoeren. 

voordat u kunt beginnen met sturen of lezen, moet u eerst het 
commando 'mail' intikken. 

Een commando sluit u af door op Return te drukken. Pas dan 
begint Memocom met de verwerking van uw commando. 

'Illegal command' betekent dat Memocom uw commando niet 
begrijpt. 

Bert is in de Memocom-computer uitsluitend bekend als IVM034 en 
als PG.MEMOCOM. 

In IVM034 is het vierde karakter een nul en geen o. 

'Respecify' betekent dat Memocom de door u opgegeven geadres
seerde niet kent. U kunt hier een nieuwe poging doen uw bericht 
te adresseren. 

Memocom werkt niet als een tekstverwerker, die aan het eind van 
de regel zelf het volgende woord op de volgende regel plaatst. 
U moet zelf aan het eind van de regel op Return drukken. 

Voor '.send' staat een punt. 

'.send' heeft een 'd' aan het eind. De t aan het eind van 
'sent' is afkomstig van een mededeling van Memocom. 

De mededeling 'IVM034 sent' betekent dat Memocom het bericht 
naar IVM034 verzonden heeft. 

Uitstekend, u heeft de taak volbracht. 

Handleiding 

How te read mail: 2.5 pag (3x), 
How to hold mail: 2.5 pag, 

Mondelinge toelichting 

Een bericht dat voor u bestemd is kunt u lezen. Dat is 'read' 
in het Engels. Kijkt u daar eens bij. (2x) 
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Voordat u kunt beginnen met sturen of lezen, moet u eerst het 
commando 'mail' intikken. 

U kunt na de '--more--' prompt gewoon op Return drukken, dan 
krijgt u de tekst van het bericht te zien. 

Gaat u door, u bent op de goede weg. 

U heeft nu alle berichten die in uw mailbox lagen een voor een 
gelezen door steeds op Return te drukken. Omdat u de hele 
stapel heeft gehad, komt u nu weer op het systeemteken uit. 
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lm2 

I 

Handleiding 

access, mail: 0.5 pag, 
how to send mail: 3.5 pag, 
send, and multiple recipients: 2 pag, 
send options at the text: prompt: 0.5 pag, 
sending a mail message: 2 pag 

Mondelinge toelichting 

II 

U kunt met de cursortoetsen geen verbeteringen aanbrengen. 

voordat u kunt beginnen met sturen of lezen, moet u eerst het 
commando 'mail' intikken. 

Een commando sluit u af door op Return te drukken. Pas dan 
begint Memocom met de verwerking van uw commando. 

Het belsignaal van de computer is een waarschuwingssignaal. Het 
betekent dat u iets gedaan heeft dat Memocom niet kan verwer
ken. 

Kijkt u eens goed naar het voorbeeld in de handleiding. 

Handleiding 

how to scan mail: 2.5 pag, 
read, command: 1.5 pag, 
read from [id] command: 0.5 pag, 
replying, at the disposition: prompt: 1 pag (2x), 

Mondelinge toelichting 

Een bericht dat voor u bestemd is kunt u lezen. oat is 'reaa· 
in het Engels. Kijkt u daar eens bij. 

De '--More--' prompt staat altijd boven de tekst van een 
bericht en de 'Disposition' prompt eronder. Tussen die twee is 
er een subtiel verschil van mogelijke commando's. 
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III 

Handleiding 

How to send mail: 2 pag, 
blind copy (be) option: 1 pag (2x), 
express priority (ex): 1.5 pag (2x), 
text: prompt options: 1 pag, 
send options at the text: prompt: 0.5 pag (2x), 

Mondelinge toelichting 

IV 

Blinde kopie betekent dat de ontvangers van het bericht niet 
zien dat u ook een kopie naar uzelf hebt gestuurd. 

De blinde kopie stuurt u aan iemand. Daar hoort dus een 
mailboxnummer achter. 

Tussen twee geadresseerden moet u een spatie zetten. 

U kunt bij de derde opdracht '.ex' gebruiken in de tekst. u 
hebt gezien dat dat werkt. Maar eigenlijk is dat bedoeld voor 
de gevallen waarin 'u pas tijdens het typen van de tekst er 
achter komt dat u nog iets wilt toevoegen aan de header. 

Handleiding 

read out option: 0.5 pag, 
scan command: 1.5 pag, 
scan options: 2 pag, 

Mondelinge toelichting 

Het nummer van het bericht in de overzichtslijst is het nummer 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nummer moet u 
hebben. 

De '7' aan het begin van de regel is niet het nummer van het 
bericht, maar een restant van de '1242' op de vorige regel. Het 
geeft het systeemnummer van de Memocom-computer aan. 

'(8)' in de header van een bericht geeft het aantal regels van 
dat bericht aan. 
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lm3 

I 

Handleiding 

access mail: 0.5 pag, 
how to send mail: 3.5 pag, 
to: line and sending mail: 0.5 pag, 
mail call: 0.5 pag, 
mail message, basic: 2 pag, 
sending a mail message: 2 pag, 

Mondelinge toelichting 

Omdat u tot de groep behoort die Memocom krijgt zoals het is, 
hebt u de muis niet meer nodig. 

Bij de eerste taak is 'sturen' een kernwoord. 

u kunt met de cursortoetsen geen verbeteringen aanbrengen. 

u kunt een typfout verbeteren door op 'back space' te drukken 
en daarna het goede karakter in te voeren. 

Kijkt u eens goed naar het voorbeeld in de handleiding. 

De normaal gedrukte tekst in de voorbeelden zijn mededelingen 
van Memocom. Als u de juiste commando's gegeven heeft, krijgt u 
ze vanzelf. u moet ze niet intikken. 

Na de systeemprompt '>' verwacht Memocom een commando van u. 
Een commando is iets heel anders dan tekst. 

Memocom werkt precies andersom dan u kennelijk verwacht: eerst 
moet u het bericht adresseren, dan pas kunt u de eigenlijke 
tekst van het bericht typen. 

voordat u kunt beginnen met sturen of lezen, moet u eerst het 
commando 'mail' intikken. 

De commando's die u aan Memocom kunt geven staan niet op aparte 
functietoetsen, maar moet u letter voor letter typen. 

Een commando sluit u af door op Return te drukken. Pas dan 
begint Memocom met de verwerking van uw commando. (2x) 

Het vierde karakter in IVM034 is een nul en geen o. 

voor '.send' staat een punt. 

Wilt u niet nog een bericht versturen, dan kunt u dat kenbaar 
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II 

Handleiding 

access mail: 0.5 pag , 
how to read mail: 1.5 pag (2x), 
more option: 0.5 pag, 
-more- prompt options: 1.5 pag (3x), 

Mondelinge toelichting 

Berichtenafhandeling begint u altijd met MAIL. 

U kunt na de '--more--' prompt gewoon op Return drukken, dan 
krijgt u de tekst van het bericht te zien. (2x) 

U heeft nu alle berichten die in uw mailbox lagen een voor een 
gelezen door stteds op Return te drukken. Omdat u de hele 
stapel heeft gehad, komt u nu weer op het systeemteken uit. 

III 

Handleiding 

access mail: 0.5 pag, 
how to send mail: 3.5 pag, 
blind copy (be) option: 0.5 pag, 
text: prompt options: 1 pag, 

Mondelinge toelichting 

IV 

Berichtenafhandeling begint u altijd met MAIL. 

'Respecify' betekent dat Memocom de door u opgegeven geadres
seerde niet kent. U kunt hier een nieuwe poging doen uw bericht 
te adresseren. 

Memocom geeft wel mededelingen in het Engels, maar u bent niet 
verplicht uw berichtteksten in het Engels te tikken. 

De blinde kopie stuurt u aan uzelf, niet aan IVM034 of MNL045. 

Handleiding 

disposition: prompt options: 1 pag, 
read or scan: prompt: 2 pag (2x), 
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Mondelinge toelichting 

v 

'scan' als commando invoeren betekent dat u een overzicht van 
de berichten in uw mailbox wilt hebben. 

Kijkt u eens of u iets over de prompt kunt vinden. 

Het nummer van het bericht in de overzichtslijst is het nummer 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nummer rnoet u 
hebben. 

Handleiding 

reply requested (rr) option: 0.5 pag 
replying, at the disposition prompt: 1 pag (3x) 

Mondelinge toelichting 

Bij de vijfde opdracht, waar u een bericht wil beantwoorden, 
heeft u dat bericht nodig. oat betekent dat u het eerst rnoet 
opzoeken en lezen. 
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lm4 

I 

Handleiding 

sending a mail message: 2 pag (2x), 
access mail: 0.5 pag, 
send, and multiple recipients: 2 pag, 
quit mail: 2 pag, 

Mondelinge toelichting 

Omdat u tot de groep behoort die Memocom krijgt zoals het is, 
hebt u de muis niet meer nodig. 

u kunt een typfout verbeteren door op 'back space te drukken 
en daarna het goede karakter in te voeren. 

De normaal gedrukte tekst in de voorbeelden zijn mededelingen 
van Memocom. Als u de juiste commando's gegeven heeft, krijgt u 
ze vanzelf. U moet ze niet intikken. (2x) 

In de voorbeelden in de handleiding staat vetgedrukte en 
normaal gedrukte tekst. De normaal gedrukte tekst wordt door 
Memocom op uw scherm gezet, en de vetgedrukte tekst voert kunt 
u als gebruiker intikken. 

voordat u kunt beginnen met sturen of lezen, moet u eerst het 
commando 'mail' intikken. (2x) 

'Return' is een toets. Op het moment dat u in een voorbeeld 
'Return' ziet staan, wordt bedoeld dat de gebruiker de Return
toets indrukt en niet het woord Return intikt. 

Een commando sluit u af door op Return te drukken. Pas dan 
begint Memocom met de verwerking van uw commando. 

Het belsignaal betekent dat u vergeten bent aan het eind van de 
vorige regel een Return te geven. 

Memocom werkt niet als een tekstverwerker, die aan het eind van 
de regel zelf het volgende woord op de volgende regel plaatst. 
U moet zelf aan het eind van de r~gel op Return drukken. 

voor '.send' staat een punt. 
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II 

Handleiding 

reading mail: 2.5 pag, 
scan options: 3 pag, 
quit mail: 2 pag, 

Mondelinge toelichting 

Een bericht dat voor u bestemd is kunt u lezen. oat is 'read' 
in het Engels. Kijkt u daar eens bij. 

De r die u na de '--More--' prompt intikte, vatte memocom 
niet opals de r van 'read', maar als de r van een heel ander 
commando. 

U komt terug op de systeemprompt door '.quit' in te voeren. 

III 

Handleiding 

send command: l pag, 
send options: 1.5 pag (2x), 
express priority (ex): 2 pag (2x), 
quit, mail: l pag, 

Mondelinge toelichting 

Blinde kopie betekent dat de ontvangers van het bericht niet 
zien dat u ook een kopie naar uzelf hebt gestuurd. 

u kunt/moet een bericht aan meerdere mensen ineens sturen. 

Opdracht drie: aan de eerste twee (IVM034 en MNL045) stuurt u 
het bericht per express en aan de derde (IVM033) stuurt u de 
blinde kopie. 

Een blinde kopie stuurt u aan iemand. oaar hoort dus ook een 
mailboxnummer bij. zo los heeft u er niets aan. 

Als u bezig bent met het intikken van tekst en u wilt opnieuw 
beginnen, dan kunt u '.quit' intikken. 

u kunt bij de derde opdracht '.ex' gebruiken in de tekst. u 
hebt gezien dat dat werkt. Maar eigenlijk is dat bedoeld voor 
de gevallen waarin u pas tijdens het typen van de tekst er 
achter komt dat u nog iets wilt toevoegen aan de header. 
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IV 

Handleiding 

scan options, executive: 2.5 pag (2x), 
how to use mail in command line mode: l pag, 

Mondelinge toelichting 

wanneer u na de 'read or scan' prompt alleen r of 'read' 
invoert zonder een nummer, dat neemt Memocom het bovenste 
bericht en laat dat aan u zien. 
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lsl 

I 

Handleiding 

access mail: 0.5 pag, 
send command: 1 pag, 
how to send mail: 3.5 pag, 
to: line and sending mail: 0.5 pag, 
mail message, basic: 2 pag, 

Mondelinge toelicbting 

Omdat u tot de groep beboort die Memocom krijgt zoals bet is, 
bebt u de muis niet meer nodig. 

Bij de eerste taak is 'sturen' een kernwoord. 

u kunt een typfout verbeteren door op 'back space' te drukken 
en daarna bet goede karakter in te voeren. 

U kunt geen typfouten berstellen die u gemaakt beeft in de 
vorige regel. 

Voordat u kunt beginnen met sturen of lezen, moet u eerst bet 
commando 'mail' intikken. 

Een commando sluit u af door op Return te drukken. Pas dan 
begint Memocom met de verwerking van uw commando. 

In IVM034 is bet vierde karakter een nul en geen o. 

'Respecify' betekent dat Memocom de door u opgegeven geadres
seerde niet kent. U kunt bier een nieuwe poging doen uw bericht 
te adresseren. 

Het belsignaal van de computer is een waarscbuwingssignaal. Het 
betekent dat u iets gedaan beeft dat Memocom niet kan verwer
ken. 

Memocom werkt niet als een tekstverwerker, die aan bet eind van 
de regel zelf bet volgende woord op de volgende regel plaatst. 
u moet zelf aan bet eind van de regel op Return drukken. 

Kijkt u eens goed naar bet voorbeeld in de bandleiding. 

voor '.send' staat een punt. 
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II 

Handleiding 

access mail: 0.5 pag , 
reading mail: l pag (2x), 
more option: 0.5 pag, 
-more- prompt options: 1.5 pag, 
deleting mail: 0.5 pag, 

Mondelinge toelichting 

Kijkt u eens of u iets over de prompt kunt vinden. 

U kunt na de '--more--' prompt gewoon op Return drukken, dan 
krijgt u de tekst van het bericht te zien. 

U bent op de goede weg. 

U heeft nu alle berichten die in uw mailbox lagen een voor een 
gelezen door stteds op Return te drukken. Omdat u de hele 
stapel heeft gehad, komt u nu weer op het systeemteken uit. 

III 

Handleiding 

editing options, list: 0.5 pag, 
id explained: 0.5 pag, 
express priority (ex): 2.5 pag, 
blind copy (be) option: 0.5 pag (2x), 
text: prompt, commands rule: l pag, 
more text: prompt: l pag (2x), 
quit mail: l pag, 

Mondelinge toelichting 

Blinde kopie betekent dat de ontvangers van het bericht niet 
zien dat u ook een kopie naar uzelf hebt gestuurd. 

u kunt/moet een bericht aan meerdere mensen ineens sturen. 

Een blinde kopie stuurt u aan iemand. naar hoort dus ook een 
rnailboxnummer bij. zo los heeft u er niets aan. 

Tussen be en IVM033 hoort een spatie. 

U kunt bij de derde opdracht '.ex' gebruiken in de tekst. U 
hebt gezien dat dat werkt. Maar eigenlijk is dat bedoeld voor 
de gevallen waarin u pas tijdens het typen van de tekst er 
achter komt dat u nog iets wilt toevoegen aan de header. 
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IV 

Handleiding 

read from [id] command: 2 pag, 
read options, list: 0.5 pag, 
scan command: 2 pag, 
disposition: prompt options: l pag (2x), 

Mondelinge toelichting 

v 

'scan' als commando invoeren betekent dat u een overzicht van 
de berichten in uw mailbox wilt hebben. 

Wanneer u na de 'read or scan' prompt alleen r of 'read' 
invoert zonder een nummer, dat neemt Memocom het bovenste 
bericht en laat dat aan u zien. 

Het nummer van het bericht in de overzichtslijst is het nummer 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nummer moet u 
hebben. 

De '7' aan het begin van de regel is niet het nummer van het 
bericht, maar een restant van de '1242' op de vorige regel. Het 
geeft het systeemnummer van de Memocom-computer aan. 

'(8)' in de header van een bericht geeft het aantal regels van 
dat bericht aan. 

Handleiding 

disposition: prompt options: l pag (2x), 

Mondelinge toelichting 

Antwoorden is in het Engels van de Memocom-computer 'reply'. 

Bij de vijfde opdracht, waar u een bericht wil beantwoorden, 
heeft u dat bericht nodig. Dat betekent dat u het eerst moet 
opzoeken en lezen. 
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ls2 

I 

Handleiding 

access mail: 0.5 pag, 
password: prompt: 1 pag, 
executive mail options: 1 pag, 
send, read or scan: prompt: 1 pag (2x), 
text: prompt options list: 1 pag, 
quit mail: 0.5 pag, 

Mondelinge toelichting 

II 

U kunt een typfout verbeteren door op 'back space' te drukken 
en daarna het goede karakter in te voeren. 

Voordat u kunt beginnen met sturen of lezen, moet u eerst het 
commando 'mail' intikken. 

voor '.quit' staat een punt. zonder die punt vat Memocom 'quit' 
gewoon op als tekst van uw bericht. 

Wilt u niet nog een bericht versturen, dan kunt u dat kenbaar 
maken door 'quit' te tikken. 

Handleiding 

read from [id] command: 1 pag, 
reading a mail message: 1.5 pag, 
-more- prompt options: 1 pag, 

Mondelinge toelichting 

[id] staat voor een willekeurig mailboxnummer. 

Kijkt u eens of u iets over de '--more--' prompt kunt vinden. 

Gaat u door, u bent op de goede weg. 

III 

Handleiding 

send, and multiple recipients: 1 pag (2x), 
blind copy (be) option: 0.5 pag (2x), 
express priority (ex) option: 0.5 pag, 
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how to send mail: 1.5 pag, 

Mondelinge toelichting 

IV 

Blinde kopie betekent dat de ontvangers van het bericht niet 
zien dat u ook een kopie naar uzelf hebt gestuurd. 

U kunt/moet een bericht aan meerdere mensen ineens sturen. 

Bert is in de Memocom-computer uitsluitend bekend als IVM034 en 
als PG.MEMOCOM. 

Opdracht drie: aan de eerste twee (IVM034 en MNL045) stuurt u 
het bericht per express en aan de derde (IVM033) stuurt u de 
blinde kopie. 

De blinde kopie stuurt u aan uzelf, niet aan IVM034 of MNL045. 

Tussen be en IVM033 hoort een spatie. 

Handleiding 

scan command: 1.5 pag, 
scan out option: 0.5 pag, 
scannning your mailbox: 2 pag, 

Mondelinge toelichting 

v 

'scan' als commando invoeren betekent dat u een overzicht van 
de berichten in uw mailbox wilt hebben. 

wanneer u na de 'read or scan' prompt alleen r of 'read' 
invoert zonder een nummer, dat neemt Memocom het bovenste 
bericht en laat dat aan u zien. 

Het nummer van het bericht in de overzichtslijst is het nummer 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nummer moet u 
hebben. 

Handleiding 

disposition: prompt: 1 pag 

Mondelinge toelichting 

Uitstekend, u heeft de taak volbracht. 
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ls3 

I 

Handleiding 

access mail: 0.5 pag, 
How to send mail: 2 pag (2x), 
send command: 1 pag, 
quit mail: 1 pag, 

Mondelinge toelichting 

II 

U kunt een typfout verbeteren door op 'back space' te drukken 
en daarna het goede karakter in te voeren. 

U kunt geen typfouten herstellen die u gemaakt heeft in de 
vorige regel. 

Bij de eerste taak is 'sturen' een kernwoord. 

U begint berichtenafhandeling altijd met 'mail'. 

voor '.send' staat een punt. 

Uit de mededeling 'to:' blijkt, dat Memocom u de mogelijkheid 
geeft meteen nog een bericht wilt versturen. 

Wilt u niet nog een bericht versturen, dan kunt u dat kenbaar 
maken door 'quit' te tikken. 

Handleiding 

read, command: 1 pag, 
-more- prompt options: 1.5 pag, 
disposition: prompt: 1 pag, 

Mondelinge toelichting 

Een bericht dat voor u bestemd is kunt u lezen. Dat is 'read' 
in het Engels. Kijkt u daar eens.bij. 

Kijkt u eens of u iets over de '--More--' prompt kunt vinden. 

U heeft nu alle berichten die in uw mailbox lagen een voor een 
gelezen door stteds op Return te drukken. Omdat u de hele 
stapel heeft gehad, komt u nu weer op het systeemteken uit. 



1~5 
III 

Handleiding 

send, and multiple recipients: 2 pag, 
express priority (ex) option: l pag, 
send options: 2 pag, 

Mondelinge toelichting 

IV 

Bert is in de Mernocorn-cornputer uitsluitend bekend als IVM034 en 
als PG.MEMOCOM. 

Een blinde kopie stuurt u aan iernand. Daar hoort dus ook een 
rnailboxnummer bij. zo los heeft u er niets aan. 

De blinde kopie stuurt u aan uzelf, niet aan IVM034 of MNL045. 

Memocorn werkt niet als een tekstverwerker, die aan het eind van 
de regel zlef het volgende woord op de volgende regel plaatst. 
U moet zelf aan het eind van de regel op Return drukken. 

De mededeling 'IVM034 sent' betekent dat Memocom het bericht 
naar IVM034 verzonden heeft. 

U kunt bij de derde opdracht '.ex' gebruiken in de tekst. u 
hebt gezien dat dat werkt. Maar eigenlijk is dat bedoeld voor 
de gevallen waarin u pas tijdens het typen van de tekst er 
achter kornt dat u nog iets wilt toevoegen aan de header. 

Handleiding 

disposition: prompt options list: 1 pag, 
how to read mail: 1.5 pag, 
-more- prompt options: 1 pag, 

Mondelinge toelichting 

Kijkt u eens of u iets over de '--More--' prompt kunt vinden. 

v 

Handleiding 

disposition: prompt options: 1 pag (2x), 
-more- prompt options: 1 pag, 
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Mondelinge toelichting 

VI 

Bij de vijfde opdracht, waar u een bericht wil beantwoorden, 
heeft u inderdaad dat bericht nodig. 

Kijkt u eens of u iets over de 'Disposition' prompt kunt 
vinden. 

Kijkt u eens of u iets over de 'Text' prompt kunt vinden. 

Als u bezig bent met het intikken van tekst en u wilt opnieuw 
beginnen, dan kunt u '.quit' intikken. 

Handleiding 

text: prompt, and filing mail: 1 pag, 
filing, holding, or saving your mail: 2 pag (2x), 

Mondelinge toelichting 

uw persoonlijke archief in de Memocom-computer is ingedeeld in 
zogenaamde categorieen. Elk van deze categorieen heeft een 
eigen naam. Bij deze opdracht gaat het om een categorie die 
'marketing' heet. 

u moet niet bij 'save mail' maar bij 'file mail' kijken. 

u kunt een bericht opslaan met het commando 'file', zoals u 
opgezocht heeft. Dit commando kunt u na de 'disposition'-prompt 
intikken. 

u krijgt de 'Disposition' prompt nogmaals te zien omdat Memocom 
u toetsaat nog iets met het bericht te doen. 
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lx 

I 

Handleiding 

access mail: 0.5 pag, 
send, read or scan: prompt: 2 pag, 
quit mail: 2 pag, 

Mondelinge toelichting 

II 

voordat u kunt beginnen met sturen of lezen, moet u eerst het 
commando 'mail' intikken. 

U kunt geen typfouten herstellen die u gemaakt heeft in de 
vorige regel. 

Uit de mededeling 'to:' blijkt, dat Memocom u de mogelijkheid 
geeft meteen nog een bericht wilt versturen. 

Handleiding 

reading mail: 2 pag, 
disposition: prompt: 1 pag (2x), 

Mondelinge toelichting 

Als iemand u een bericht heeft gestuurd, dan komt dat in uw 
mailbox. In dit geval is dat al gebeurd. 

III 

Handleiding 

blind copy (be) option: 2 pag, 
express priority (ex) option: 1.5 pag, 
how to send mail: 2.5 pag, 

Mondelinge toelichting 

In de derde opdracht zijn er drie geadresseerden. 

Het commando '.ex' werkt alleen als u het helemaal vooraan op 
een nieuwe regel zet. 
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IV 

Handleiding 

read or scan: prompt: 2 pag (2x), 

Mondelinge toelichting 

v 

Kijkt u eens of iets over de 'Read or scan' prompt kunt vinden. 

Een prompt is een mededeling van Memocom (meestal met een 
dubbele punt erachter) dat u nu een commando kunt invoeren. 

wanneer u na de 'read or scan' prompt alleen r of 'read' 
invoert zonder een nummer, dat neemt Memocom het bovenste 
bericht en laat dat aan u zien. 

Het nummer van het bericht in de overzichtslijst is het nummer 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nummer moet u 
hebben. 

Handleiding 

send options, and replying: 1 pag 

Mondelinge toelichting 

VI 

Bij de vijfde opdracht, waar u een bericht wil beantwoorden, 
heeft u inderdaad dat bericht nodig. 

Antwoorden is in het Engels van de Memocom-computer 'reply'. 

Handleiding 

saving mail: 2 pag, 
How to file mail: 2 pag, 
deleting mail: 0.5 pag, 

Mondelinge toelichting 

opslaan als textf ile is niet hetzelfde als opslaan in uw 
persoonlijk archief. 

U moet niet bij 'save mail' maar bij 'file mail' kijken. 
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lal 

I 

Handleiding 

load command, and editing messages: 0.5 pag, 
command line mode: 1 pag, 
text prompt, and saving mail: 2 pag (2x), 
what is mail: 2.5 pag, 
sending a mail message: 1 pag (2x), 
send options at the text: prompt: 2 pag, 

Mondelinge toelichting 

II 

'Illegal command' betekent dat Memocom uw commando niet 
begrijpt. 

U kunt een typfout verbeteren door op 'back space' te drukken 
en daarna het goede karakter in te voeren. 

Bij de eerste taak is 'sturen' een kernwoord. 

Bij de eerste taak moet u een bericht sturen. In het Engels is 
dat 'send'. Kijkt u eens of u daar iets over kunt vinden. 

Na de systeemprompt '>' verwacht Memocom een commando van u. 
Een commando is iets heel anders dan tekst. 

Memocom werkt precies andersom dan u kennelijk verwacht: eerst 
moet u het bericht adresseren, dan pas kunt u de eigenlijke 
tekst van het bericht typen. 

voordat u kunt beginnen met sturen of lezen, moet u eerst bet 
commando 'mail' intikken. 

U bent op de goede weg. 

voor '.send' staat een punt. 

Handleiding 

disposition: prompt options list: 1 pag (2x), 
send, read or scan: prompt: 1 pag, 
how to scan mail: 1.5 pag, 

Mondelinge toelichting 

U kunt na de --more-- prompt gewoon op Return drukken, dan 



171 
krijgt u de tekst van het bericht te zien. 

III 

Handleiding 

express priority (ex) option: 2 pag (2x), 
send, and multiple recipients: l pag, 
send options at the text: prompt: 1 pag, 
saving mail: 2 pag, 

Mondelinge toelichting 

IV 

U kunt/moet een bericht aan meerdere mensen ineens sturen. 

Opdracht drie: aan de eerste twee (IVM034 en MNL045) stuurt u 
het bericht per express en aan de derde (IVM033) stuurt u de 
blinde kopie. 

Het belsignaal van de computer is een waarschuwingssignaal. Het 
betekent dat u iets gedaan heeft dat Memocom niet kan verwer
ken. 

Memocom werkt niet als een tekstverwerker, die aan het eind van 
de regel zelf het volgende woord op de volgende regel plaatst. 
U moet zelf aan het eind van de regel op Return drukken. 

Handleiding 

read options, list: 1.5 pag, 
scan options: 2.5 pag, 

Mondelinge toelichting 

v 

Het nummer van het bericht in de overzichtslijst is het nummer 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nummer moet u 
hebben. 

'(8)' in de header van een bericht geeft het aantal regels van 
dat bericht aan. 

Handleiding 

how to scan mail: 2.5 pag, 
send options, and replying: l pag, 
disposition: prompt options list: 1 pag, 
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Mondelinge toelichting 

VI 

Bij de vijfde opdracht is het niet de bedoeling dat u een 
compleet nieuw bericht maakt. Dit betekent dat, indien u de 
methode hanteert van taak een of drie, u op de verkeerde weg 
bent. 

Bij de vijfde opdracht, waar u een bericht wil beantwoorden, 
heeft u dat bericht nodig. Dat betekent dat u het eerst moet 
opzoeken en lezen. 

Wat u op het scherm ziet boven de cursor is alleen historie. 
Als de cursor dus nu achter de systeemprompt '>' staat, heeft u 
al een schone lei. 

Handleiding 

disposition: prompt options list: l pag (2x), 
how to save mail: 2 pag, 
How to file mail: 2.5 pag, 

Mondelinge toelichting 

voor de zesde opdracht is het nodig dat u eerst het bericht in 
handen moet krijgen. Dat houdt in dat u zover moet zien te 
komen, dat u het bericht kunt lezen. 

Opslaan als textf ile is niet hetzelfde als opslaan in uw 
persoonlijk archief. 

U moet niet bij 'save mail' maar bij 'file mail' kijken. 

U kunt een bericht opslaan met het commando 'file', zoals u 
opgezocht heeft. Dit commando kunt u na de 'disposition'-prompt 
intikken. 

De mededeling 'filed in category marketing' betekent dat het 
bericht in uw persoonlijke archief is opgeslagen in de marke
ting- 'map'. Dit gedeelte van de opdracht heeft u dus succesvol 
volbracht. 
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I 

Handleiding 

access mail: 0.5 pag, 
send, and multiple recipients: 2 pag (2x), 
text: prompt, and sending mail: 3.5 pag, 

Mondelinge toelichting 

II 

U kunt een typfout verbeteren door op 'back space' te drukken 
en daarna het goede karakter in te voeren. 

Wat u op het scherm ziet boven de cursor is alleen historie. 
Als de cursor dus nu achter de systeemprompt '>' staat, heeft u 
al een schone lei. 

In de voorbeelden in de handleiding staat vetgedrukte en 
normaal gedrukte tekst. De normaal gedrukte tekst wordt door 
Memocom op uw scherm gezet, en de vetgedrukte tekst voert kunt 
u als gebruiker intikken. 

U begint berichtenafhandeling altijd met 'mail'. 

'Respecify' betekent dat Memocom de door u opgegeven geadres
seerde niet kent. U kunt hier een nieuwe poging doen uw bericht 
te adresseren. 

Het belsignaal betekent dat u vergeten bent aan het eind van de 
vorige regel een Return te geven. 

Memocom werkt niet als een tekstverwerker, die aan het eind van 
de regel zelf het volgende woord op de volgende regel plaatst. 
U moet zelf aan het eind van de regel op Return drukken. 

voor '.send' staat een punt. 

U dient '.send' helemaal aan het begin van een nieuwe regel te 
zetten. 

Handleiding 

access mail: 0.5 pag, 
how to read mail: 2 pag, 
read or scan: prompt: 2.5 pag, 
-more- prompt options: 1 pag, 
text: prompt options: 1.5 pag, 
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Mondelinge toelichting 

Als iemand u een bericht heeft gestuurd, dan komt dat in uw 
mailbox. u hoeft dus niet bij de afzender in de mailbox te 
kunnen kijken. 

'scan' als commando invoeren betekent dat u een overzicht van 
de berichten in uw mailbox wilt hebben. 

Kijkt u eens of u iets kunt vinden over de '--More--' prompt. 

Een prompt is een mededeling van Memocom (meestal met een 
dubbele punt erachter) dat u nu een commando kunt invoeren. 

De 'r' die u na de '--More--' prompt intikte, vatte memocom 
niet opals de r van 'read', maar als de r van een heel ander 
commando. 

Kijkt u eens of u iets over de 'Text' prompt kunt vinden. 

Als u bezig bent met het intikken van tekst en u wilt opnieuw 
beginnen, dan kunt u '.quit' intikken. 

III 

Handleiding 

how to send mail: 2 pag, 
blind copy (be) option: 0.5 pag (3x), 
express priority (ex) option: 2.5 pag, 

Mondelinge toelichting 

Opdracht drie: aan de eerste twee (IVM034 en MNL045) stuurt u 
het bericht per express en aan de derde (IVM033) stuurt u de 
blinde kopie. 

Een blinde kopie stuurt u aan iemand. Daar hoort dus ook een 
mailboxnummer bij. zo los heeft u er niets aan. 

Het belsignaal betekent dat u vergeten bent aan het eind van de 
vorige regel een Return te geven. 

Memocom werkt niet als een tekstverwerker, die aan het eind van 
de regel zelf het volgende woord op de volgende regel plaatst. 
u moet zelf aan het eind van de regel op Return drukken. 

u kunt bij de derde opdracht ·.ex' gebruiken in de tekst. u 
hebt gezien dat dat werkt. Maar eigenlijk is dat bedoeld voor 
de gevallen waarin u pas tijdens het typen van de tekst er 
achter komt dat u nog iets wilt toevoegen aan de header. 
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IV 

Handleiding 

scan options: 2 pag 

Mondelinge toelichting 

Orndat u bij de tweede taak al de rneest elegante rnanier heeft 
gebruikt, hoeft u dat bij deze vierde opdracht alleen te herha
len. 
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I 

Mondelinge toelichting 

II 

Misschien kunt u onder de keuze 'help' een oplossing voor uw 
probleem vinden. 

Bij deze gesimuleerde interface is het de bedoeling dat u 
probeert zoveel mogelijk met de muis te doen. U gebruikt het 
toetsenbord pas op het moment dat daar om gevraagd wordt. 

Met 'oialoog' en 'aestanden' kunt u kennelijk deze taak niet 
vervullen. 

Memocom werkt precies andersom dan u kennelijk verwacht: eerst 
moet u het bericht adresseren, dan pas kunt u de eigenlijke 
tekst van het bericht typen. 

oat venster op het scherm bevat aanw1Jzingen. De tekst kunt u 
lezen en vervolgens gebruiken bij het volbrengen van de taak. 

Als u een mededeling met een 'ok-knopje' ziet, dan leest u 
eerst de tekst en vervolgens klikt u op 'ok' ten teken dat u 
het gelezen heeft. Daarna kunt u pas verder gaan met de 
uitvoering van uw taak. (2x) 

Mondelinge toelichting 

Misschien kunt u onder de keuze 'help' een oplossing voor uw 
probleem vinden. 

U bent op de goede weg. 

U heeft nu alle berichten die in uw mailbox lagen een voor een 
gelezen door stteds op Return te drukken. Omdat u de hele 
stapel heeft gehad, komt u nu weer op het systeemteken uit. · 

III 

Mondelinge toelichting 

Als u een mededeling met een 'ok-knopje' ziet, dan leest u 
eerst de tekst en vervolgens klikt u op 'ok' ten teken dat u 
het gelezen heeft. Daarna kunt u pas verder gaan met de 
uitvoering van uw taak. 
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U heeft nu een van de geadresseerden met de bijbehorende 
verzendopties uit het menu boven in beeld vastgelegd. Orn de 
computer te vertellen dat u met dit stuk adressering klaar 
bent, klikt u 'opties klaar'. 

Mondelinge toelichting 

v 

Het nurnrner van het bericht in de overzichtslijst is het nurnrner 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nurnrner rnoet u 
hebben. 

Mondelinge toelichting 

VI 

Bij de vijfde opdracht, waar u een bericht wil beantwoorden, 
heeft u dat bericht nodig. oat betekent dat u het eerst rnoet 
opzoeken en lezen. 

Mondelinge toelichting 

voor de zesde opdracht is het nodig dat u eerst het bericht in 
handen krijgt. Dat houdt in dat u zover rnoet zien te kornen, dat 
u het bericht kunt lezen. 

Met het archief wordt niet bedoeld 'bestand'. 

Het archief bekijken is niet hetzelfde als er een bericht in 
stoppen. 
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I 

Mondelinge toelichting 

II 

U kunt een typfout verbeteren door op 'back space' te drukken 
en daarna het goede karakter in te voeren. 

Het belsignaal van de computer is een waarschuwingssignaal. Het 
betekent dat u iets gedaan heeft dat Memocom niet kan verwer
ken. 

De muis gebruikt u door hem over tafel te rollen, totdat het 
pijlte op het scherm het gewenste aanwijst. Dan drukt u een 
keer op de knop. oat heet 'klikken'. 

Bij deze gesimuleerde interface is het de bedoeling dat u 
probeert zoveel mogelijk met de muis te doen. u gebruikt het 
toetsenbord pas op het moment dat daar om gevraagd wordt. 

'Klik eerst Ok' betekent dat u met behulp van de muis het 
pijlte op het scherm bij het ok-knopje moet zetten en dan op de 
knop op de muis moet drukken. 

Als u een mededeling met een 'ok-knopje' ziet, dan leest u 
eerst de tekst en vervolgens klikt u op 'ok' ten teken dat u 
het gelezen heeft. oaarna kunt u pas verder gaan met de 
uitvoering van uw taak. 

Mondelinge toelichting 

In de header van het bericht dat u nu aan het lezen bent, staat 
alleen indirect dat het afkomstig is van Bert, er staat 
namelijk 'From: IVM034'. 

III 

Mondelinge toelichting 

Als u een mededeling met een 'ok-knopje' ziet, dan leest u 
eerst de tekst en vervolgens klikt u op 'ok' ten teken dat u 
het gelezen heeft. oaarna kunt u pas verder gaan met de 
uitvoering van uw taak. (2x) 

Misschien kunt u onder de keuze 'help' een oplossing voor uw 
probleern vinden. 
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Bij de user interface simulatie betekent een geadresseerde' 
een geadresseerde uit een lijst van mogelijk meerdere geadres
seerden. 

U heeft nu een van de geadresseerden met de bijbehorende 
verzendopties uit het menu boven in beeld vastgelegd. Om de 
computer te vertellen dat u met dit stuk adressering klaar 
bent, klikt u 'opties klaar'. 

Bij het onderwerp kunt u slechts een korte omschrijving van het 
bericht aangeven. De tekst van het bericht kunt u straks 
invoeren. 

Mondelinge toelichting 

v 

Als u een mededeling met een 'ok-knopje' ziet, dan leest u 
eerst de tekst en vervolgens klikt u op 'ok' ten teken dat u 
het gelezen heeft. Daarna kunt u pas verder gaan met de 
uitvoering van uw taak. 

Het nummer van het bericht in de overzichtslijst is het nummer 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nummer moet u 
hebben. 

Het zogenaamde IPM-numrner heeft u nooit nodig. Dat is een 
nurnrner dat Mernocorn intern zelf gebruikt. 

Mondelinge toelichting 

VI 

Bij de vijfde opdracht is het niet de bedoeling dat u een 
cornpleet nieuw bericht rnaakt. Dit betekent dat, indien u de 
methode hanteert van taak een of drie, u op de verkeerde weg 
bent. 

Bij de vijfde opdracht, waar u een bericht wil beantwoorden, 
heeft u dat bericht nodig. Dat betekent dat u het eerst rnoet 
opzoeken en lezen. (2x) 

Gaat u door, u bent op de goede weg. 

Mondelinge toelichting 

voor de zesde opdracht is het inderdaad nodig dat u eerst het 
bericht in handen krijgt. Dat houdt in dat u zover moet zien te 
komen, dat u het bericht kunt lezen. 
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Met het archief wordt niet bedoeld 'bestand'. 

Gaat u door, u bent op de goede weg. 
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I 

Mondelinge toelichting 

II 

U kunt met de cursortoetsen geen verbeteringen aanbrengen. 

Memocom werkt precies andersom dan u kennelijk verwacht: eerst 
moet u het bericht adresseren, dan pas kunt u de eigenlijke 
tekst van het bericht typen. 

Bet belsignaal van de computer is een waarschuwingssignaal. Bet 
betekent dat u iets gedaan heeft dat Memocom niet kan verwer
ken. 

De muis gebruikt u door hem over tafel te rollen, totdat het 
pijlte op het scherm het gewenste aanwijst. Dan drukt u een 
keer op de knop. Dat heet 'klikken'. 

Bij deze gesimuleerde interface is het de bedoeling dat u 
probeert zoveel mogelijk met de muis te doen. U gebruikt het 
toetsenbord pas op het moment dat daar om gevraagd wordt. 

U kunt bij deze interface simulatie alleen met de muis een 
keuze maken uit de tien vakken bovenaan het scherm. U kunt de 
muis niet gebruiken om mededelingen van Memocom te selecteren. 

Als u een mededeling met een 'ok-knopje' ziet, dan leest u 
eerst de tekst en vervolgens klikt u op 'ok' ten teken dat u 
het gelezen heeft. Daarna kunt u pas verder gaan met de 
uitvoering van uw taak. (2x) 

Mondelinge toelichting 

Misschien kunt u onder de keuze 'help' een oplossing voor uw 
probleem vinden. 

De actie van de tweede taak omvat twee kernwoorden, namelijk 
lees en bericht. Aangezien u 'lees' niet in het menu aantreft, 
kunt u wellicht 'berichten' proberen. 

U heeft nu alle berichten die in uw mailbox lagen een voor een 
gelezen door stteds op Return te drukken. Omdat u de hele 
stapel heeft gehad, komt u nu weer op het systeemteken uit. 
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Mondelinge toelichting 

voordat u verder gaat, moet u eerst aangeven wat voor soort 
bericht u wilt sturen. 

u heeft nu een van de geadresseerden met de bijbehorende 
verzendopties uit het menu boven in beeld vastgelegd. Om de 
computer te vertellen dat u met dit stuk adressering klaar 
bent, klikt u 'opties klaar'. 

Opdracht drie: aan de eerste twee (IVM034 en MNL045) stuurt u 
het bericht per express en aan de derde (IVM033) stuurt u de 
blinde kopie. 

IV 

Mondelinge toelichting 

v 

VI 

Het nummer van het bericht in de overzichtslijst is het nummer 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nummer moet u 
hebben. 

Mondelinge toelichting 

Misschien kunt u ender de keuze 'help' een oplossing voor uw 
probleem vinden. 

U kunt nu kiezen uit de onderwerpen waarover u hulp of infor
matie wilt hebben. Wilt u daadwerkelijk iets uitvoeren, dan 
moet u dit hulpmenu verlaten en dan de gewenste keuze uit het 
nieuwe menu maken. 

Met het archief wordt niet bedoeld 'bestand'. 

Het archief bekijken is niet hetzelfde als er een bericht in 
stoppen. 

voor de zesde opdracht is het nodig dat u eerst het bericht in 
handen krijgt. Dat houdt in dat u zover moet zien te komen, dat 
u het bericht kunt lezen. 

Dat de tekst van een bericht nog op uw scherm staat, wil niet 
altijd zeggen dat u nog met dat bericht kan rnanipuleren. Dat 
hangt af van de plaats waar de cursor staat. 
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Wat u op het scherrn ziet boven de cursor is alleen historie. 
Als de cursor dus nu achter de systeernprornpt '>' staat, kunt u 
het bericht niet rneer rnanipuleren. 
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I 

Mondelinge toelichting 

II 

De muis gebruikt u door hem over tafel te rollen, totdat het 
pijlte op het scherm het gewenste aanwijst. Dan drukt u een 
keer op de knop. Dat heet 'klikken'. 

Misschien kunt u onder de keuze 'help' een oplossing voor uw 
probleem vinden. 

Als u een mededeling met een 'ok-knopje' ziet, dan leest u 
eerst de tekst en vervolgens klikt u op 'ok' ten teken dat u 
het gelezen heeft. Daarna kunt u pas verder gaan met de 
uitvoering van uw taak. 

In IVM034 is het vierde karakter een nul en geen o. 

Het onderwerp moet u invullen. Als u het open laat, komt de 
simulatie in de war. 

Mondelinge toelichting 

De actie van de tweede taak omvat twee kernwoorden, namelijk 
lees en bericht. Aangezien u 'lees' niet in het menu aantreft, 
kunt u wellicht 'berichten' proberen. 

Als u na 'overzicht' alleen 'lees bericht' aangeeft zonder het 
nummer van het bericht dat u wilt lezen, dan toont Memocom u 
het bovenste bericht van de stapel. u komt dan dus niet 
rechtstreeks bij het gewenste bericht uit. 

u bent op de goede weg. (2x) 

U heeft nu alle berichten die in uw mailbox lagen een voor een 
gelezen door steeds op Return te drukken. Omdat u de hele 
stapel heeft gehad, komt u nu weer op het systeemteken uit. 

III 
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Mondelinge toelichting 

v 

VI 

Inderdaad, u kunt 'overzicht' gebruiken. 

U probeert alleen dat bericht uit uw mailbox te voorschijn te 
halen dat aan de omschrijving voldoet. u doet dat door de 
computer zoveel mogelijk te vertellen wat u over het bericht 
weet. U weet bijvoorbeeld wat het onderwerp van het bericht is, 
probeert u daarom 'onderwerp' eens. 

'criteriurn' is als het ware een zoekterm. wanneer u zo'n 
zoekterrn ingevuld heeft, dan verkleint u daarmee de stapel van 
berichten waar Memocorn straksin gaat zoeken. Door een goede 
combinatie van zoektermen (criteria) houdt u precies dat 
bericht over dat u wilt lezen. 

Het nummer van het bericht in de overzichtslijst is het nummer 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nummer moet u 
hebben. 

Mondelinge toelichting 

Met het archief wordt niet bedoeld 'bestand'. 

Het gaat niet Offi een bestand, maar om een bericht. Memocom 
rnaakt een verschil tussen deze twee. 

voor de zesde opdracht is het nodig dat u eerst het bericht in 
handen moet krijgen. oat houdt in dat u zover rnoet zien te 
kornen, dat u het bericht kunt lezen. 

De rnededeling 'filed in category marketing' betekent dat het 
bericht in uw persoonlijke archief is opgeslagen in de marke
ting- 'map'. Dit gedeelte van de opdracht heeft u dus succesvol 
volbracht. 
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I 

Mondelinge toelichting 

II 

u kunt een typfout verbeteren door op 'back space' te drukken 
en daarna het goede karakter in te voeren. 

Bij deze gesimuleerde interface is het de bedoeling dat u 
probeert zoveel mogelijk met de muis te doen. U gebruikt het 
toetsenbord pas op het moment dat daar om gevraagd wordt. 

U kunt nu kiezen uit de onderwerpen waarover u hulp of informa
tie wilt hebben. Wilt u daadwerkelijk iets uitvoeren, dan moet 
u dit hulpmenu verlaten en dan de gewenste keuze uit het nieuwe 
menu maken. 

'sturen' is een kernwoord bij deze eerste taak. 

Het belsignaal betekent inderdaad dat u vergeten bent aan het 
eind van de vorige regel een Return te geven. 

Als u een mededeling met een 'ok-knopje' ziet, dan leest u 
eerst de tekst en vervolgens klikt u op 'ok' ten teken dat u 
het gelezen heeft. Daarna kunt u pas verder gaan met de 
uitvoering van uw taak. 

Mondelinge toelichting 

u staat nog steeds in verbinding met uw mailbox. 

De actie van de tweede taak omvat twee kernwoorden, namelijk 
lees en bericht. Aangezien u 'lees' niet in het menu aantreft, 
kunt u wellicht 'berichten' proberen. 

Het nummer van het bericht in de overzichtslijst is het nummer 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nummer moet u 
hebben. 

Het zogenaamde IPM-nummer heeft u nooit nodig. Dat is een 
nummer dat Memocom intern zelf gebruikt. 

Kennelijk bent u vastgelopen. waarschijnlijk kunt u het best 
helemaal opnieuw beginnen. 
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III 

Mondelinge toelichting 

IV 

Mernocorn werkt niet als een tekstverwerker, die aan het eind van 
de regel zelf het volgende woord op de volgende regel plaatst. 
u rnoet zelf aan het eind van de regel op Return drukken. 

Mondelinge toelichting 

v 

Het nurnrner van het bericht in de overzichtslijst is het nurnrner 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nurnrner rnoet u 
hebben. 

Mondelinge toelichting 

VI 

Bij de vijfde opdracht is het niet de bedoeling dat u een 
cornpleet nieuw bericht rnaakt. Dit betekent dat, indien u de 
rnethode hanteert van taak een of drie, u op de verkeerde weg 
bent. 

Bij de vijfde opdracht, waar u een bericht wil beantwoorden, 
heeft u dat bericht nodig. oat betekent dat u het eerst rnoet 
opzoeken en lezen. 

Mondelinge toelichting 

voor de zesde opdracht is het inderdaad nodig dat u eerst weer 
het bericht in handen krijgt. 
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2al 

I 

Mondelinge toelichting 

II 

Bij deze gesimuleerde interface is het de bedoeling dat u 
probeert zoveel mogelijk met de muis te doen. u gebruikt het 
toetsenbord pas op bet moment dat daar om gevraagd wordt. (3x) 

U kunt met de cursortoetsen geen verbeteringen aanbrengen. 

Na de systeemprompt '>' verwacht Memocom een commando van u. 
Een commando is iets heel anders dan tekst. 

'Illegal command' betekent dat Memocom uw commando niet 
begrijpt. 

Wat u op het scherm ziet boven de cursor is alleen historie. 
Als de cursor dus nu achter de systeemprompt '>' staat, heeft u 
al een schone lei. 

Memocorn werkt precies andersorn dan u kennelijk verwacht: eerst 
moet u het bericht adresseren, dan pas kunt u de eigenlijke 
tekst van het bericht typen. 

Als u een rnededeling met een 'ok-knopje' ziet, dan leest u 
eerst de tekst en vervolgens klikt u op 'ok' ten teken dat u 
het gelezen heeft. oaarna kunt u pas verder gaan met de 
uitvoering van uw taak. 

Mondelinge toelichting 

U bent op de goede weg. 

U kunt inderdaad na de '--more--' prompt op Return drukken, dan 
in plaats van het menu gebruik te maken. Toch kunt u beter 
menukeuzen gerbuiken ,want dan komt de simulatie niet in de 
war. 

III 

Mondelinge toelichting 

Bij deze gesimuleerde interface is het de bedoeling dat u 
probeert zoveel mogelijk met de muis te doen. u gebruikt het 
toetsenbord pas op het moment dat daar om gevraagd wordt. 
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Voordat u verder gaat, rnoet u eerst aangeven wat voor soort 
bericht u wilt sturen. 

Opdracht drie: aan de eerste twee (IVM034 en MNL045) stuurt u 
het bericht per express en aan de derde (IVM033) stuurt u de 
blinde kopie. 

'opties klaar' betekent dat u klaar bent met aangeven hoe het 
bericht naar de opgegeven geadresseerde verstuurd rnoet worden. 

Misschien kunt u ender de keuze 'help' een oplossing voor uw 
probleern vinden. 

U heeft nu een van de geadresseerden met de bijbehorende 
verzendopties uit het menu boven in beeld vastgelegd. Orn de 
computer te vertellen dat u met dit stuk adressering klaar 
bent, klikt u 'opties klaar'. 

Mondelinge toelichting 

v 

Het nurnrner van het bericht in de overzichtslijst is het nurnrner 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nurnrner rnoet u 
hebben. 

Mondelinge toelichting 

VI 

Bij de vijfde opdracht is het niet de bedoeling dat u een 
cornpleet nieuw bericht rnaakt. Dit betekent dat, indien u de 
rnethode hanteert van taak een of drie, u op de verkeerde weg 
bent. 

Bij de vijfde opdracht, waar u een bericht wil beantwoorden, 
heeft u dat bericht nodig. Dat betekent dat u het eerst rnoet 
opzoeken en lezen. 

Nu u het bedoelde bericht op uw scherrn heeft, rnoet u 'beant
woord' gebruiken. 

Mondelinge toelichting 

Het archief bekijken is iets anders dan er een bericht in 
stoppen. 

voor de zesde opdracht is het nodig dat u eerst het bericht in 



handen krijgt. oat houdt in dat u zover rnoet zien te kornen, dat 
u het bericht kunt lezen. 

Het nurnrner van het bericht in de overzichtslijst is het nurnmer 
dat als eerste voor een bericht staat. Dit nurnrner rnoet u 
hebben. 



2a2 
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Mondelinge toelichting 

II 

Als u een mededeling met een 'ok-knopje' ziet, dan leest u 
eerst de tekst en vervolgens klikt u op 'ok' ten teken dat u 
het gelezen heeft. Daarna kunt u pas verder gaan met de 
uitvoering van uw taak. 

Een opdracht aan de computer sluit u af door op Return te 
drukken. Pas dan begint Memocom met de verwerking van uw 
opdracht. 

Misschien kunt u onder de keuze 'help' een oplossing voor uw 
probleem vinden. 

u kunt een typfout verbeteren door op 'back space' te drukken 
en daarna het goede karakter in te voeren. 

Het belsignaal betekent dat u vergeten bent aan het eind van de 
vorige regel een Return te geven. 

u kunt geen typfouten herstellen die u gemaakt heeft in de 
vorige regel. 

Mondelinge toelichting 

Als u na 'overzicht' alleen 'lees bericht' aangeeft zonder het 
nummer van het bericht dat u wilt lezen, dan toont Memocom u 
het bovenste bericht van de stapel. u komt dan dus niet 
rechtstreeks bij het gewenste bericht uit. 

III 

Mondelinge toelichting 

Bij de user interface simulatie betekent 'een geadresseerde' 
een geadresseerde uit een lijst van mogelijk meerdere geadres
seerden. 

In de derde opdracht zijn er drie geadresseerden. 

De blinde kopie stuurt u aan uzelf, niet aan IVM034 of MNL045. 

u heeft nu een van de geadresseerden met de bijbehorende 
verzendopties uit het menu boven in beeld vastgelegd. Om de 
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computer te vertellen dat u met dit stuk adressering klaar 
bent, klikt u 'opties klaar'. 

Mondelinge toelichting 

v 

Omdat u bij de tweede taak al de meest elegante manier heeft 
gebruikt, hoeft u dat bij deze vierde opdracht alleen te 
herhalen. 

Mondelinge toelichting 

VI 

Bij de vijfde opdracht is het niet de bedoeling dat u een 
compleet nieuw bericht maakt. Dit betekent dat, indien u de 
methode hanteert van taak een of drie, u op de verkeerde weg 
bent. 

Bij de vijfde opdracht, waar u een bericht wil beantwoorden, 
heeft u dat bericht nodig. oat betekent dat u het eerst moet 
opzoeken en lezen. 

Mondelinge toelichting 

Het archief bekijken is niet hetzelfde als er een bericht in 
stoppen. 

Met het archief wordt niet bedoeld 'bestand'. 

Voor de zesde opdracht is het inderdaad nodig dat u eerst het 
bericht in handen krijgt. 
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Bijlage 13.1 Antwoorden op de vragen die voorafgaand aan de 
sessie zijn gesteld 

Onderstaand volgt een tabulatie van antwoorden op vragen die 
gesteld zijn voorafgaand aan de uitvoering van de taken. De 
vragen hebben voornamelijk betrekking op de mate van ervaring die 
de proefpersonen hebben met computers en computerprogramma's. Per 
vraag is ieder antwoord -dus iedere proefpersoon- vertegenwoor
digd door een letter. 

Bij iedere vraag staat de naam en het nummer van de variabele die 
ermee bepaald wordt. 

In de tabulatie is onderscheid gemaakt tussen proefpersonen die 
met Memocom MUIS gewerkt hebben, zij staan boven de streepjes, en 
degenen die met Memocom TOETS gewerkt hebben, zij staan onder de 
streepjes. Voorts is aangegeven of het antwoord afkomstig is van 
een manager (m), een secretaresse (s), een ambulant medewerker 
(a) of degene die geen van deze functies uitoefent (x). 

De semantische differentiaal bij vraag 4 en 11 is naderhand 
aangebracht. 

NVT betekent niet van toepassing. 

1. Geslacht (varl) 

x 
s 

m a ms 
m a ms 

Man Vrouw 
m a ms 
m a s 

3. Leeftijd (var2) 

x 
s a m 

ms msa m 
20 29 I 30 39 I 40 49 I 50 --- 59 I 60 --- 69 

s m a ms 
a m 
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4. Hoogstgenoten opleiding (var3) 

ms s 
HAVO MBO vwo 

s sa m 

5. Ervaring met Memocom (var4) 

mx 
ms 
msa 
msa 

HBO 

mxa 
msa 

m 

Geen Weinig --- --- --- --- --- veel 
msa 
msa 
m 

m 
WO 

m a 

Ervaring met een ander electronisch postbus systeem (var5) 

m 
ms 
msa 
msa x 

Geen Weinig --- --- --- --- veel 
msa 
msa 
m 

6. Ervaring met PC-gebruik (var6) 

m 
Geen Nauwelijks 

s 

s 
msa 

m 
m 

m 
m 

m a sa 

7. Ervaring met datacommunicatie (var7) 

x 
ms m 
msa s m 

Geen Weinig 
msa 
msa 
m 

x 
s a 

a 

zeer ervaren 

veel 
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8. Ervaring met tekstverwerking (var8) 

Geen 
m 

ms 
m 
m 

Weinig 
s m m 

a 

sa 
. sa mx 

veel 
s a 

9. Bedrevenheid in bediening toetsenbord (var9) 

m m 
Nauwelijks 

m 
s x 
sa msa 

m ms m a sa 

10. Beheersing Engelse taal (varlO) 

Slecht ---

m 
m 

x 
sa m 
sa ms 

s m a msa m 

zeer bedreven 

Uitstekend 

11. Mate waarin de verkorte handleiding vooraf is bestudeerd 
(var21) 

Slecht 

m 
m a x 
msa s ms 

Uitstekend NVT 
msa 
msa 
m 
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Bijlage 13.2 Antwoorden op vragen die na afloop van de sessie 
thuis zijn ingevuld 

In deze bijlage staat een tabulatie van antwoorden op vragen die 
de proefpersonen thuis beantwoord hebben na de uitvoering van de 
taken. De vragen gaan over de indrukken die de proefpersonen 
tijdens het uitvoeren van de taken hebben opgedaan. Per vraag is 
ieder antwoord -dus iedere proefpersoon- vertegenwoordigd door 
een letter. 

Bij iedere vraag staat de naam en het nummer van de variabele die 
ermee bepaald wordt. 

In de tabulatie is onderscheid gemaakt tussen proefpersonen die 
met Memocom MUIS gewerkt hebben, zij staan boven de streepjes, en 
degenen die met Memocom TOETS gewerkt hebben, zij staan onder de 
streepjes. voorts is aangegeven of het antwoord afkomstig is van 
een manager (m), een secretaresse (s), een ambulant medewerker 
(a) of degene die geen van deze functies uitoefent (x). 

NVT betekent niet van toepassing en NI is niet ingevuld. 

1. Vindbaarheid van gegevens in handleiding waaraan behoefte 
gevoeld is (var22) 

Slecht ---

s mxa 
ms msa m 

--- Uitstekend vindbaar NVT 
msa 
msa 
m 

2. Vindbaarheid van de gegevens op het scherm waaraan behoefte 
gevoeld is (varll) 

Slecht ---

m s a 
m ms msa x 

m msa ms 
a 

Uitstekend vindbaar 
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3. Begrijpbaarheid van de gegevens die uit handleiding 
geraadpleegd zijn (var23) 

m 
mx 
msa 

s msa 
Slecht --- --- --- Uitstekend begrijpbaar NVT 

4. Begrijpbaarheid van de gegevens die op het scherm 
gepresenteerd zijn (varl2) 

m 
msa x 

m msa s 
Slecht --- Uitstekend begrijpbaar 

m m a s msa 

5. Toepasbaarheid van de gegevens die uit de handleiding 
geraadpleegd zijn (var24) 

Slecht ---

x 
m ms 

s m a msa 
--- Uitstekend toepasbaar 

6. Toepasbaarheid van de gegevens die op het scherm 
gepresenteerd zijn (varl3) 

msa 
m ms msa x 

Slecht --- Uitstekend toepasbaar 
s m a m 
s m a 

NVT 

msa 
msa 
m 

rnsa 
msa 
m 
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7. Duidelijkheid van de gegevens die uit de handleiding 
geraadpleegd zijn (var25) 

m m 
s msa msa x 

verwarrend --- Duidelijk 

a. Duidelijkheid van de gegevens die op het scherm 
gepresenteerd zijn (varl4) 

ms a 
m ms msa x 

verwarrend Duidelijk 
m a s m a s 

m 

9. Mate waarin verwachtingen vervuld werden (varlS) 

mxa s 
ms a ms m 

Nooit --- Altijd 
m msa sa 

NVT 

NI 

msa 
msa 
m 

m 

10. Mate van overeenkomst met een systeern dat de proefpersoon 
al kende (varl6) 

ms 
s a ms mxa m 

Geen --- Volledige overeenkornst NI 
ms a m a m 

s 

12. Mate van duidelijkheid van Memocom (varl7) 

mx m 
msa msa s 

verwarrend Duidelijk 
m sa msa m 
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Mate van consistentie van Memocom (varl8) 

x 
ms m a 
ms msa 

Inconsistent --- --- Consistent 
m sa msa 

m 

Mate van eenvoud van Memocom (varl9) 

Ingewikkeld 

s 
m a ms 
mxa ms 

a sa m ms 
m 

Mate van kracht van Memocom (var20) 

ms mxa 
ms msa 

Simpel 

zwak --- --- --- Krachtig 

Onderzoeksopzet 

Onderzoeksresultaten 

Conclusies 

sa ms 
a m 

m 


