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Samenvatting 

In het kader van mijn opleiding tot elektrotechnisch ingenieur aan de Technische Universi
teit Eindhoven . verrichtte ik in de periode van 8 januari tot en met 12 maart 198 7 een 
stage aan het Instituut voor Perceptieonderzoek . Ik kreeg de opdracht om een klankoefen
letterprogramma dat op de Hewlett Packart was geschrev en . te implementeren op de Apple 
\1acinto sh . 

In dit programma wordt gebruik gemaakt van 4 strategieën voor het aanbieden van de 
items. De eerste strategie is gebaseerd op het zgn . Lineaire model en selecteert die items die 
het minst vaak gepresenteerd zijn . De tweede strategie is gebaseerd op het zgn. Alles of 
:\:iets model. Bij deze strategie wordt voor elk item een teller bijgehouden die opgehoogd 
wordt na een goede responsie en op nul gezet wordt na een foutieve responsie . Het geselec
teerde item is het item met de laagste tellerstand . De derde strategie is een afgeleide van de 
eerste strategie. In deze strategie wordt elk item in een queue gezet en het aangeboden item 
is het eerste element uit deze queue . \Vanneer er een goede responsie op het item komt . 
wordt dit item achteraan in de queue gezet . Bij een foutieve responsie wordt dit item een 
vast aantal plaatsen achter het eerste element in de queue gezet. De vierde en laatste stra
tegie is gebaseerd op het zgn . Random Trial lncrement model. Bij deze strategie wordt 
gebruik gemaakt van een matrix die alle foutenkansen van een bepaald item bij een 
bepaalde leerling bevatten . Deze matrix wordt getransformeerd met een variantietransfor
matie. De selectie wordt gebaseerd op de getransformeerde van deze matrix. 

Het programma is opgebouwd uit 5 Cnits: Datastructuur. Veiliglerenlezen. TrialUnit. Stra
tegieUnit en Spel. De laats te drie Units maken gebruik van de procedures uit de eerste twee 
units . Bovendien maakt spel gebruik van de procedure Strategie uit de StrategieUnit en de 
StrategieUnit van de procedure Trial uit de Trialunit. 

De unit Datastructuur bevat de datas tructuur van het programma. In deze Unit worden 
o.a . gedeclareerd : de lettertabel voor de ops lag van de gegevens over de items. het 
flowrecord voor de ops lag van de leerlinggegevens. een admintabel voor de opslag van de 
respons ies en een errorlist voor de ops lag van gegevens voor de besturing van het pro
gramma . De Unit Veiliglerenlezen bevat de regels die gebaseerd zijn op de 
geïmplementeerde methode veilig leren lezen . 

De Unit Spel bevat het hoofdprogramma : hierin wordt alle relevante data gelezen en weg
geschreven en wordt bes lis t of er een sessie gestart moet worden of dat het programma 
beëindigd moet w orden . Wanneer een sessie gestart wordt. wordt de procedure Strategie 
aangeroepen. In deze procedure wordt de strategie bepaald en uitgevoerd . Elke keer als een 
item aangeboden moet worden. wordt de procedure Trial aangeroepen. In deze procedure 
wordt bij het opgegeven item een aantal afleiders gezocht . worden deze items aangeboden en 
wordt de respon sie verwerkt. 

Tot Slot wil ik alle medewerkers van de groep cognitie en communicatie. en in het 
bijzonder drs . H . Ellermann en C. van der Pol heel hartelijk danken voor de goede 
begeleid ing en de prettige samenwerking. Het was een leerzame en fijne ervaring om in deze 
groep te mogen werken. 



- 3 -

Inhoud 

Samenvatting ..••.•..••••••..•••...••.•.•..•........•.•.••..•••...••.••.......•••..•••.....•....................•••....••••.•••••••• 2 

Inh oud .................................................................................................................................. 3 

1. Inleiding ........................................................................................................................... 4 

2. De aanbiedstrategieën ...................................................................................................... 5 

3 . Indeling en gebruikershandleiding van het programma SPEL ...................................... 8 

4 . De datastructuur van het programn1a SPEL .................................................................. 11 

5 . De structuur va n het programma SPEL ......................................................................... 17 

6 . Procedurebeschrijv ingen .................................................................................................. 21 

7. Resultaten en Aanbevelingen .......................................................................................... 29 

Literatuur............................................................................................................................. 30 



- 4 -

1. Inleiding 

Van een elektrotechnisch ingenieur wordt verwacht dat hij een probleem zelfstandig en in 
samenwerking met andere mensen kan oplossen. In mijn opleiding tot elektrotechnisch 
ingenieur wordt ik hierop voorbereid door een aantal stages. die mij de kans geven de 
geleerde technieken in de praktijk toe te passen. De laatste stage heb ik gedaan bij de afde
ling cognitie en communicatie van het instituut voor perceptieonderzoek: een vorm van 
samenwerking tussen de Technisc he Lniversiteit Eindhoven en de:\ .\' . Philips. 

Ik koos voor een stage aan dit instituut omdat ik geinteresseerd ben in de interactie tussen 
de mens en de computer. Bovendien vindt ik het zeer interessa nt om met mensen van een 
ander vakgebied samen te werken. Op de afdeling cognitie en communicatie wordt onder 
meer gewerkt aan de ontwikkeling van apparatuur (de zgn . Leesborden). waarmee leer
lingen zelfstandig allerlei oefeningen met betrekking tot de koppeling tussen de geschreven 
en gesproken taal kunnen doen. In dit project . dat Leesbord wordt genoemd. zijn verschil
lende oefeningen ontwikkeld die grofweg in drie soorten onderscheiden kunnen worden: 

a) beginoefeningen voor structurering va~ woorden en letter-klank kennis 

b) 

c) 

diverse oefeningen met losse woorden. waarbij de moeilijkheidsgraad van de woorden 
wordt afgestemd op het ni veau van de leerlingen. 

Oefeningen op zin- en tekst-niveau . eveneens afgestemd op leesmogelijkheid van de 
beginnende lezer 

In dit verslag wordt de implementatie van het programma SPEL uit categorie a op de 
Macintosh besproken. In dit programma komen de relaties tussen losse letters en de daar
bij behorende klanken aan de orde. De indeling van de klanken is afgeleid van de veelge
bruikte methode \'eilig Leren Lezen. In het programma worden een aantal letters uit ker
nen die zijn behandeld or een beeldscherm getoond en de leerling wordt gevraagd een 
bepaalde letter aan te wijzen. Bij een goede aanwijzing kan een positieve ondersteuning in 
de vorm van ·Goed zo· worden gegeven: bij een foutieve aanwijzing kan een negatieve 
ondersteunig in de trant van ·Dat is niet goed· worden gegeven en kunnen de aangewezen 
letter. de goede letter of beide uitgesproken worden. De combinatie en de plaats van de 
letters wisselt telkens en afhankelijk van het aantal goede of foutieve aanwijzingen per 
letter worden letters gevraagd die niet goed worden gekend. 

Aan het programma kunnen de volgende eisen worden gesteld: 

a) De leerling moet geheel zelfstandig met het apparaat kunnen werken . 

b) De instructies en commentaren die voor een goed verloop van de oefening nodig zijn. 
moeten in gesproken vorm worden aangeboden . 

c) De leerling dient actief bezig te zijn met het leermateriaal (b.v. door antwoorden op 
het scherm aan te wijzen). 
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2. De aanbiedstrategieën 

De strategiën zijn gebaseerd op een aantal instructiemodellen . Deze modellen zijn een 
beschrijving van het volgende probleem: 

Er is een lijst van ~ items waarbij een bepaalde responsie hoort; deze moeten worden 
geleerd in P perioden; per periode wordt er een sublijst van M items aangeboden; zoek 
nu naar een optimale keuze van de aan te bieden items zodat bij een bepaald aantal 
perioden een maximale hoeveelheid items worden geleerd. De modelen luiden als 
volgt: 

1) Het lineaire model 

Dit model kent aan elk item een bepaalde foutenkans toe. Elke keer als een item 
wordt aangeboden. neemt de fouten kans met een factor o af: 

q11+I = O! q" (1) 

2) Het alles of niets model 

Bij dit model staat elk item in toestand 'onbekend' of 'bekend'. Er wordt veronder
steld dat na de presentatie van een item in de toestand 'bekend' een goede responsie 
volgt en dat na de presentatie van een item in de toestand ·onbekend' een gegokte 
responsie volgt. Stel de kans dat een item in de toestand 'bekend' staat C; de fouten
kans q,, +I wordt dan : 

lq" 
qn+I = Ü 

3) Het random trial increment model 

met kans C 
met kans 1-C (2) 

Dit model is een compromis tussen de vorige twee modellen; de foutenkans qn +l is 
gelijk aan: 

lq" 
qn+I = O! q

11 

met kans C 

met kans 1-C 

De foutenkans van elk item moet in het begin geschat worden . 

Bij het bepalen van de optimale strategieën wordt het volgende verondersteld: 

De items zijn onafhankelijk . 

De items kunnen in de aangeboden tijd geleerd worden. 

(3) 

Neem nu het lineaire model en veronderstel dat alle items dezelfde beginfoutenkans q · en 
dezelfde leerparameters hebben . Wanner een item n maal gepresenteerd is. is de fouten
kans vóór de volgende presentatie o" -I q · en ná de 
presentatie a " q ·. De fouten kans is dus gereduceerd met o " -i ( 1-o) q '. De grootte van 
deze reductie wordt na elke presentatie kleiner. Een optimale strategie is de selectie van de 
items die het minst vaak gepresenteerd zijn. Wanneer dit meerdere items zijn. kunnen ze 
random na elkaar aangeboden worden. In het algoritme wordt voor elk item een teller 
bijgehouden die na elke responsie opgehoogd wordt. Het volgende item is het item met de 
laagste tellerstand. 

Beschouw nu het alles of niets model en veronderstel weer dat alle items dezelfde begin
foutenkans q • en dezelfde leerparameters hebben . Een optimale strategie bij dit model is 
de selectie van items die de kleinste kans hebben om in de toestand 'bekend' te zijn . 
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\\lanneer dit meerdere items zijn kunnen ze weer random na elkaar aangeboden worden. In 
het algoritme wordt voor elk item weer een teller bijgehouden die na elke goede responsie 
opgehoogd en na elke foute responsie op nul gezet wordt. Het volgende item is het item met 
de laagste tellerstand . 

Bij het random trial increment model worden de beginfoutenkansen en de leerparameters 
niet gelijk ges teld . Stel TI ,1 is een sy mbool voor een parameter van student i en item j. De 
gewenste relatie tussen deze parameter en student- en leerlingeigenschappen is 

E ! TI, j 1 = m + a ; + d j 

m = gemiddelde waarde (mean ) 
a ; = ability van de student 
d

1 
= difficulty van het item 

Wanneer TI,j een foutenkan s is wordt deze relatie: 

K = een evenredigheidskonstante 

Deze relatie kan met de Log functie worden getransformeerd naar een somfunctie: 

n 
logit TI ,1 = log l-~ = logµ + A ; + D j 

l} 

µ = log K 

A ; = log a, 
D j = -log d j 

(4) 

(5) 

(6) 

Naarmate het aantal studenten toeneemt convergeren de waarden D j naar een vaste 
waarde die alleen van het item afhangt. Analoog hangt de nauwkeurigheid van A; af van 
het aantal items. 

Neem nu de foutenkans: 

en beschrijf deze kans met : 

!
qij :n 

q, j :n +1 = = q ·. 
\A I J :n 

met kans C 

met kans 1-C 

logit q;1 ,n = logµ + A ; + D j 

(7) 

(8) 

Een optimale strategie is de selectie van de items waarbij de logit q;j :n maximaal is. 
Wanneer dit meerdere items zijn kunnen deze weer random na elkaar aangeboden worden . 

In het algoritme w ordt nu een matri x bijgehouden waarbij de rijen de foutenkansen van 
een leerling per item en in de kolommen de foutenkansen van een item per leerling zijn 
opges lagen. Van deze matrix wordt voor elk element de logitwaarde berekend. Het vol
gende item is het item met de maximale logitwaarde van een bepaalde leerling in een 
bepaalde kern. Vervolgens wordt met behulp van de responsie een nieuwe foutenkans 
bepaald. Deze foutkans is in het algoritme gelijk aan het quotiënt van het aantal fouten en 
het aantal aanbiedingen van een item. De foutenkans kan in tegenstelling tot wat het 
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model aangeeft s tijgen wanneer een foutieve responsie wordt gegeven . Er is voor deze 
manier van berekenen van de foutenkans gekozen omdat niet bekend is wat de 
beginwaarde moet zijn. Met deze methode convergeert de foutenkans naar de eigenlijke 
fouten kans. 

De hierboven beschreven strategieën hebben als nadeel dat een item kan worden herhaald 
totdat een reeks van goede respons ies volgt. Een oploss ing voor dit probleem bij de eers te 
strategie is a ls volgt : zet elk item uit de kern in een queue en biedt elke keer het eerste item 
uit deze queue aan . Zet het item achteraan in de queue als een goede responsie volgt en een 
aantal posities achter het eerste item al s er een foute responsie volgt. 

De besc hreven modellen leveren allemaal een relatief eenvoudig algoritme. Dit komt 
ondermeer omdat factoren als moti vatie van de leerling , kort-geheugen-effect en 
interitem- relaties verwaarloosd worden . Deze factoren zijn vooralsnog te complex om te 
implementeren. 
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3. Indeling en gebruikershandleiding van het programma SPEL 

De hardware die nodig is bij het programma bestaat uit een Macintosh personal computer. 
hard disk. muis of touchscreen. voor elke leerling een diskette en een stopdiskette. Op de 
hard disk dienen de applicatie SPEL en de folders Speldata en Spraakdata aanwezig te zijn. 
Op de diskettes van van de leerlingen moet een file "Flowrecord" aanwezig zijn waarin de 
gegevens van deze leerling staan . Op de stopdiskette moet een file "Flowrecord" staan die 
een speciale code bevat voor het stoppen van het programma. 

\Vanneer het programma is gestart. wordt er om een "schijfje" gevraagd . Als een diskette 
met het flowrecord van een leerling in de interne drive wordt gestopt. wordt een sessie ges
tart. Als eerste wordt de naam van de leerling op het scherm gezet . Hij kan beginnen door 
een keer op de muis te drukken of op het scherm te wijzen . Vervolgens worden dan vol
gens een bepaalde strategie (die in het "Flowrecord" is opgegeven) een aantal letters of let
tercombinaties aangeboden. Deze zijn ontleend aan de op de meeste scholen gehanteerde 
methode Veilig leren lezen . De letters of lettercombinaties in laatstgenoemde methode zijn 
gegroepeerd in acht kernen (Zie tab. 1 ). Wanneer de leerling een kern beheerst kan er wor
den overgegaan naar de volgende kern . ·wanneer de leerling zestig letters aangeboden heeft 
gekregen. wordt de sessie gestopt en wordt het ge-update flowrecord en de informatie over 
de aanwijzingen op de diskette van de leerling geschreven . Deze diskette wordt vervolgens 
uitgeworpen en er wordt weer om een nieuw "schijfje" gevraagd . Wanneer dit weer een 
diskette van een leerling is. wordt er opnieuw een sessie gestart. Wanneer de diskette het 
flowrecord met de stopcode bevat . worden alle flowrecords van de leerlingen. die vanaf 
het opstarten een sessie hebben gedaan. op deze stopdiskette geschreven. Deze flowrecords 
krijgen de naam van de betreffende leerling gevolgd door het sessienummer (b.v. 
Jan_ldaassen 1 ). 

Wanneer een leerling vier achtereenvolgende of zeven willekeurige keren niet gereageerd 
heeft op de ges telde vraag wordt de sessie gestopt. Op het scherm verschijnt nu "Voor
tijdig Einde" en er wordt een beep gegenereerd . Het programma kan worden voortgezet door 
de toets met cijfer nul in te drukken. Het ge-update flowrecord. de aanwijsdata een de toe
stand van de strategie (b .v . het teller array) worden weggeschreven. de diskette wordt 
weer uitgeworpen en er wordt weer om een volgende diskette gevraagd. Wanneer deze leer
ling de volgende keer een nieuwe sessie opstart. wordt het programma in dezelfde toestand 
gebracht als het was voor het voortijdige einde. De inhoud van de files op de diskette is 
gedefinieerd in de datastructuur. 

_,--·i PROGRAM Spel ~ 
_____ /,,..---~ ___________ __, '-------,,,, 

UNIT DatBstructuur---- UNIT Strategie 

'·,."-·,,,1,--U-N-IT_T_n __ a-1---.r/_,,/· 

fig. 1 De indeling van het programma 

UNIT Veiliglerenlezen 

Het programma SPEL bestaat uit een hoofdprogramma en vier units. In het hoofdpro
gramma wordt alle data gelezen en weggeschreven en wordt beslist of er een sessie gestart 
wordt . Aan het einde van het programma wordt een backup gemaakt van enkele leerling 



- 9 -

gegevens. Wanneer er een sessie gestart wordt. wordt de procedure Strategie uit de unit 
Strategie aangeroepen . In deze procedure wordt de strategie (zie vorig hoofdstuk) bepaald 
en uitgevoerd . Elke keer als er een item aangeboden moet worden. wordt de procedure 
Trial uit de TrialCnit aangeroepen. In deze procedure worden bij het opgegeven item een 
aantal afleiders gezocht. worden deze items aangeboden en wordt de responsie verwerkt. 

Het hoofdprogramma SPEL en de units Strategie en Trial maken gebruik van de datastruc
tuur die in de unit Datastructuur is gedeclareerd en van de hulpprocedures die in de units 
Datastructuur en VeiligLerenLezen zijn gedeclareerd. 
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Kern Titel let t ers 

1B De school . 1 r 
2 • 
3 m 

lC De di er entuin . 4 l 
5 p 
6 t 
7 b 
8 V 

1D Spel en spee~goed 9 k 
10 aa 
11 00 

12 ee 
2A Sneeuwwit j e . 13 i 

14 g 
15 • 

2B tiaar het bos . 16 u 
17 e 
18 d 
19 z. 
20 0 

21 a 
22 ie 

2C I n de ,c; euk ei: 23 Il 

24 f 
25 h 
26 

2D Kl ein Du i:np j e 27 ij 
28 oe 
29 ui 
30 uu 
31 ou 
32 ach 

2E Afslu i t i ng 33 eu 
34 ei 
35 au 
36 eb 

tab. 1 Indel ing van de letters in kernen volgens Veilig Leren Lezen 
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4. De Datastructuur van het programma SPEL 

De globaal gedeclareerde datastructuur heeft vooral betrekking op de gegevens over de 
items. leerlingen en responsies van de leerlingen . In deze paragraaf worden alleen deze 
gegevens uit de datastructuur besproken . 

De letters en enkele gegevens hierover zijn opgeslagen in de lettertabel (zie fig. 2). Deze 
tabel wordt in het begin van het programma ingelezen (met de procedure Vullettertabel) 
en wordt in het verdere verloop van het programma niet veranderd. 

Cot·iST Letter-TabMax = 31:,; 

TYPE Str-ing2 
Str in9:::: 
Lel ter-Ree: 

= ~;TFi I NG 12 J ; 
= STFilt-lGl31 ; 
"' RECORD 

Letter
Kernl~aarde 
Extensie 

END; 

Str i r,g3; 
String2; 
St.ring2_; 

LetterTabType = ARRAVl1. .Letter-TabMaxl OF Letter-Ree; 

IJAR Let. lerTabe 1 Lel ♦-erTabT•,:lpe_; 

fig . 2 De declaratie van de Lettertabel 

Betekenis van de velden: 

Letter 
Kern waarde 
Extensie 

de letters uit tab. 1 
de kernwaarde die bij de letter hoort 
het versienummer van de spraakfiles; dit biedt de 
mogelijkheid om verschillende uitspraakversies van een 
letter te gebruiken (b.v . de uitspraak van een "harde g" en 
een "zachte g") 

De gegevens van de leerling zijn opgeslagen in het flowrecord (zie fig . 3) . Dit Flowrecord 
wordt aan het begin van iedere sessie ingelezen . De gegevens in dit flowrecord bepalen het 
verloop van het programma. Aan het einde van een sessie wordt het ge-update flowrecord 
weer teruggeschreven en wordt er bovendien een backup van gemaakt voor de begeleider . 

Betekenis van de velden: 

StudNaam 

Beginkern . Eindkern 

de naam van de leerling: de inhoud van deze string 
bepaald of een sessie gestart wordt. Bevat deze string 
de code die in de constante MasterFileOwner is gede
clareerd dan wordt het programma beëindigd. Bevat 
deze string de naam van de betrokken leerling dan 
wordt deze naam op het scherm gezet en wordt een 
sessie gestart. 
hier wordt aangegeven bij welke kern SPEL begint en 
tot welke kern de leerling mag doorgaan. 
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CONST LetterTabMax = 36 ; 
MaxKern = 8 ; 

T'-.-'PE ::; t_r i n,;;i2 
::;t_rin,;f:: 

lJAR 

St.rin930 
Soort 

F 1 01JJRec Tt,Jpe 

FlowRecord 

= ::;TF:lr-lü[2J ; 
= ::;TRI t·lG [3 J ; 
= STR I r·m [30 J _; 
= ( ~Joord _. Let ter _. GeenSoor t ) _; 

= RECORD 
St.u,jN,:mm 
Beginl<ern 
Eindl<ern 
St.rat.e9ie 
Fee,j8,:1o::k 
Aantal Items 
Item 
PointSi:ze 
•;ess ie 
DateTime 
P,:mii::St.op 
NoRespSom 
Fout.enSom 
A,:mb i edSom 

EriD ; 

St.r-in9:30 ; 
String2 ; 
St.r i n,;i2 ; 
Array[1 .. MaxKern1 OF INTEGER ; 
Arr,:11:J [ l . . tla:x:Kern 1 OF I tfTEGER; 
Array[l .. Maxkernl OF INTEGER; 
Soort.; 
lmEGER ; 
INTEGER ; 
Da t.e T i meRe,:: _; 
BOOLEAt'f ; 
Arr,:11:cJ [ 1 .. Let. t.er T abt1a:>< J OF INTEGER; 
At--r,:11::1 [ 1 . . Let. ter T abMm< l OF I NTEGER; 
Array[l .. LetterTabMaxl OF INTEGER 

fi g. 3 De dec la ratie van het fl ow record 

Strategie 

Feedback 

dit arra y beva t voor elke kern (= index van het 
array ) de strategie die gebruikt moet worden bij deze 
kern . 
1 = linea ir model 
2 = alles of niets model 
3 = de queue-variant van model 1; de plaats van het 
item in de queue waarachter het aangeboden item 
wordt geplaatst als de respons ie niet goed is . wordt 
aangegeven met de cons tante Strategiedelay . 
4 = random trial increment model. 
dit array bevat voor elke kern (= index van het 
arra y ) de bekrachtiging die volgt op de responsie. Bij 
een goede responsie w ordt er een kader om het item 
gezet en w ordt de zin "goed zo'' uitgesproken. Als de 
Feedbackparameter > 1. wordt hieraan toegevoegd 
11

hier staat <item>" . 
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Bij een foutieve respons ie wordt er eerst een kader 
om het aangewezen item gezet en wordt de zin "dat is 
niet goed" uitgesproken . Als de Feedbackparameter = 
2. wordt hieraan toegevoegd "hier staat <aangewezen 
item>". Als de Feedback parameter = 3 , wordt het 
kader om het aangew ezen item weggehaald, wordt 
een kader om het goede item gezet en wordt de zin 
"hier staat < goede item>" uitgesproken . Als de Feed
back parameter 4. wordt de z in "hier staat 
< aangewezen item>" uitgesproken . Vervo lgens 
wordt het kader om het aangewezen item weggehaald , 
een kader om het goede item gezet en de zin "dit is 
goed , hier staat < goede item>" uitgesproken. 
Als er geen respons ie komt binnen de in de constante 
Maxrespons tijd gedeclareerde tijd en als de Stra
tegieparameter > 2. wordt er een kader om het gev
raagde item gezet en wordt de zin "hier staat <gev
raagde item>" uitgesproken . 
Dit arra y bevat voor elke kern ( = index van het 
array) het aantal items dat op het scherm wordt 
gezet. Bij het target item worden random 
( Aantalitems- 1) afleiders gezocht. Deze afleiders wor
den gehaald uit dezelfde of lagere kernen als het tar
getitem . In de hele set van items die op het scherm 
w orden gezet. mogen de combinaties die d oor de pro
cedure Lï ts luitencomb uitges loten worden niet voor
komen . 
:\ .8 . Deze variabele mag niet groter zijn dan het aan
tal items in de verzameling kernen waarin de afleiders 
worden gezocht. 
deze v ariabele geeft aan of met letters dan wel met 
woorden moet w orden geoefend . Op dit moment bes
taat alleen de mogelijkheid om met letters te oefenen 
zodat deze variabele de waarde "letter" moet hebben . 
met deze variabele wordt aangegeven hoe groot de 
letters zijn waarmee de leerling oef ent. 
!'\ .B. Deze lettergrootte moet in het systeemfont 
aanwezig zijn . 
deze variabele geeft aan hoeveel sess ies een leerling 
heeft d oorgemaakt. Aan het eind van iedere sessie 
wordt deze variabele één opgehoogd. 
een record dat de datum en tijdstip van het eind van 
de laatste sess ie aangeeft. In de file Flowrecord wordt 
dit record als vol gt aangegeven : Jaar . Maand. Dag. 
Uur , Minuut. Seconde. Weekdag . 



Panicstop 

I\oRespSom 

FoutenSom 

AanbiedSom 
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een variabele die aangeeft of bij de laatste sessie een 
voortijdig einde optrad. De sessie wordt voortijdig 
afgebroken als de leerling vier achtereenvolgende 
keren of het aantal willekeurige keren dat in de con
stante Maxtimeouts is gedeclareerd. niet gereageerd 
heeft . Wanneer deze variabele TRLE wordt , wordt de 
toestand van de strategie weggeschreven in de file 
Strategie back up en wordt de sess ie af gebroken. Bij de 
volgende sessie w ordt deze toestand weer hersteld en 
wordt het programma voortgezf 
:\.8. Bij een nieuw flowrec ord moet deze variabele 
altijd FALSE zijn. De va riabele mag alleen door het 
programma TRL E gemaakt worden. \\'anneer de pan
icstop TRLE is. gaat het rrogramma namelijk de file 
Stra tegiebac k up openen en lezen . Deze fi Ie wordt 
alleen doo r het programma aangemaakt als het pro
gramma ook de variabele Panics top TRUE heeft 
gemaakt. 
dit arra y bevat voor elk item het aantal keren dat er 
niet gereageerd is op dit item . 
dit array beva t voor elk item het aantal keren dat er 
een foute respons ie gegeven is op dit item. 
dit array bevat voor elk item het aantal keren dat een 
item aangeboden is. 

De respons ies van de leerlingen zijn opgeslagen in de Ad::\tinTabel (zie fig . 4). De AdMin
Tabel wordt in het begin van iedere sessie gev uld met nullen. Vervolgens wordt hij na elke 
aanwijzing ge-update. l\;a afloop van een sessie wordt hij op de diskette van de leerling 
geschreven. 

COtt3T l-J ij stkv: = e,n· -. 
T\'PE ftdt1inRee: = RECOFiD 

XF'osA 1 NTEGEF:; 
'T'Po::-A INTEGER _; 
R,:inl-J ijs Iet ter ftfTEGER; 
XPosT INTEGER; 
l?Pci::-T INTEGER _; 
Target. 1 et. ter 1 tffEGER; 
Tijd INTEGER ; 
Missers INTEGER 

END _; 

R,jM i n T,:tb T•:Jpe = RRRAYC1 .. WijsMax J OF R,jMinRee:; 

I.JAR Adt1 i nTabe 1 Adt·1 i n Tab T •:Jpe _; 

Fig. 4 De declaratie van de AdMinTabel 



Betekenis van de velden: 

XPosA. YPosA 

Aanwijsletter 

XPosT. YPosT 

Target letter 

Tijd 

Missers 
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de x respectievelijk de y-positie (in pixels. waarbij (0,0) het 
punt linksboven en (512,342) het punt rechtsonder op het 
scherm is) van de plaats van aanwijzing. 
het nummer van het item dat door de leerling is 
aangewezen (zie tab. 1 ). 
de x respectievelijk y-positie (in pixels) van het item dat 
aangewezen moet w orden. Dit punt is het punt links op de 
base-lijn van het eerste karakter van het item. 
het nummer van de letter die aangewezen moet worden (zie 
tabel 1 ). 
de tijd in zestigste seconden (1 / 60 sec.) tussen het moment 
dat de letter op het scherm verschijnt en het moment van 
aanwijzen. 
Het aantal malen dat tijdens het wachten op de responsie 
op een plaats op het scherm is gewezen waar geen letter 
staat. 

Een deel van de responsie van de leerling wordt ook in de errorlist opgeslagen (zie fig. 5). 
De errorlist wordt niet weggeschreven op de diskette maar dient alleen als hulpmiddel bij 
de programmabesturing (b.v. het ophogen van de kern. het detecteren van een panicstop 
enz.) . 

Cot"lST Let ter-TabMax = 36; 

TYF'"E Errorfiee: 

Error Type 

l)AR Er-rorl i st. 

= FïECOFïD 
FoutenSom 
T i111eüut.s 
First 
Second 
Third 
Fourth 

END; 

INTEGER; 
INTEGER _; 
INTEGER ; 
INTEGER; 
INTEGER; 
INTEGER; 

= AP.FiAV 10 . . Let ter T abMax 1 Of ErrorRec; 

Error-Type ; 

fig. 5 De declaratie van de Errolist 

Betekenis van de velden: 

Foutensom 

Timeouts 

het totaal aantal fouten dat gemaakt is voor de 
betreffende letter. 
het totaal aantal malen dat niet binnen Maxrespon
stijd / 60 seconden de betreffende letter is aangewezen . 



First. Second . Third. Fourth 
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deze velden worden gebruikt om te bepalen of een 
programma voortijdig moet worden afgebroken en om 
te bepalen of er naar de volgende kern moet worden 
overgegaan. 

De Errorlist wordt aan het begin van iedere sessie geheel gevuld met nullen . Vervolgens 
wordt hij na elke aanwijzing ge-update. Het veld Fourth van Errorlist[l t / m Wijsmax] 
geeft aan of de laatste keer dat een item is aangeboden een fout is gemaakt. Het veld Third 
van Errorlist[l t / m Wijsmax] geeft aan of een fout is gemaakt tijdens de voorlaatste keer 
dat een item is aangeboden enz. Als alle items in een kern minimaal twee keer goed 
beantwoord zijn. wordt (indien de variabele Eindkern het toelaat) overgegaan naar de vol
gende kern (zie functie L'pdatekern) . 

Het veld Fourth van Errorlist[O] geeft aan of de laatste keer dat een item is aangeboden 
gereageerd is of niet ( 1 = geen responsie. o = wel responsie) . Het veld Third van Error
list[O] geeft aan of de voorlaatste keer dat een item is aangeboden gereageerd is enz. Als alle 
vier de velden van Errorlist[O] 1 zijn of als Timeouts > \1axtimeouts is. wordt er een Pan
icstop gegenereerd . 
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5. De structuur van het programma Spel 

De Lnit Datas tructuur bevat een verzameling procedures die betrekking hebben op het m1-

ti a liseren. lezen. updaten en schrijven van de datas tructuur. De Cnit VeiligLerenLezen 
bevat een verzamelin g procedures die betrekking hebben op de regels die gelden voor 
methode Veil ig Leren Lezen . Een beschrijv ing van deze procedures staat in het hoofdstuk 
Procedurebeschrijv in gen. 

De structuur va n het hoofdp rogramma is weergegeven in figuur 6. In het programma 
wordt in de functie Startsessie bes lis t of een nieu w e sess ie moet worden gestart. De functie 
zoekt naa r een fi Je met de naa m Flow record en leest hieruit de eerste regel. W anneer deze 
iets anders bevat d an de stopcode (de naam van de leerling dus) wordt deze functie TRL'E. 

Aan het eind v an een sess ie w ordt het flo w record van de leerling tijdelijk weggeschreven 
op de harddisk . Wanneer een fl owrecord met de stopcode wordt aangeboden worden alle 
flowrecords die vanaf het ops tarten zijn weggeschreven op de harddisk . op de diskette 
gezet. Deze flowrecords krijgen dan de naam van de leerling met als extens ie het sessienum
mer (unieke naam ) . 

In een sessie wordt de procedure Strategie aangeroepen. Deze procedure. die in de Stra
tegieUnit staat. is weergegeven in figuur 7. De procedure kijkt welke strategie van toepass
ing is en roept de routine aan die deze strategie bevat. In de routines wordt de strategie uit
gevoerd en gekeken of een panicstop optreedt of dat het kernnummer opgehoogd moet wor
den. 

In de strategieprocedures wo rdt de proced ure Tria l aangeroepen . Deze procedure. die in de 
Triall.nit staa t. is w eergegeven in fi guur 8. In deze procedure wordt gebruik gemaakt van 
de datas tructuur Sc hermtabel (zie fig . 9 ). In deze tabel w ordt alle informatie opgeslagen 
die nodig is bij het presenteren een scherm met lettercombinaties. In het eerste record 
w ordt de doel letter opgeslagen en in de daarop vo lgende records de afleiders. 

Betekenis van de velden: 

ltem:\r 
X Pos. Y Pos 

ltemRect 

de index van het item in de lettertabel. 
de x respectievelijk y-positie ( in pixels) waarop het item 
geplaatst wordt. Dit punt is het punt links op de base lijn van 
het eerste karakter . 
een rechthoek die om het item gedefinieerd is. 

De Schermtabel wordt gevuld met de procedure VulSchermTabel. De procedure Toon
Scherm vertaald deze informatie naar het visuele scherm . De procedure GetAanwijzing 
haa lt de responsie van de leerling op. 



BEGIN 

nm 
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1 rii ti & l i ::,eer de ma na9e r::, 
Teken het ::,tartlogo op t,et ::,cherrn 
Lees de letterti:itiel 
Lees de probabilitymatrix 
Bereken de logHmMrix 

'•NHILE Starfaessie DO 

Lees tiet Tlo\11 n:.cord van de leerling 
schrijf de ni:iam v,rn de leerlir.9 op het sct,rm 
1 riitia1heer de Ad Mi nîabel 
lnitiali ::,eer de Errorlist 
w·acM op responsie ( Muis indrukken of op het ::,cherm 'w'ijzen) 

Update het flovrecord 
sct1rijf het tlo·wrecord op de leerlingdiskette en op de harddi~.k 
sc:t,ri_if de AdMi nTat,el op de leerli n,Jdi~,~:eHe 

1 
Spreek de stopzi n uit 

Teken het ::,toplogo op het ::,cherrn 
:;chrijf ,je track up v;:,n ,je tlo·wrecords o~, ,je dfakette 
sluit alles netje~. af 

fig . 6 De structuur van het programma Spel 
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BEGIN 

Yi ,:,rn:=Numrner var, de t,e9irikerri 

-------
1 .. 2 -----~- Kern 

-----c Strateoie 12 _____ ) 
--~ -----3 -----·---- - ---· ------

<~ s+r8t.egie3 :) 
----------

flo•,,.,1record .t,e9i nkern :=Code V3n rern 

END 

fig . 7 De structuur van de procedure Strategie 
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8 EC:i lt·J 

Zet g rafi ::;r:: tie rm, n8qe r i r1 ,je ge1n"e n::;te toe$1;::1nd 
Vul de schermtabel met de doelletter en bepaal de afleiders 

! Vul ,je sd,e nnte tie 1 r ;:indorn met k;:irakterpo::;it1e::= en kaders 
Toon het ::=c:t,errn zoal ::= ,ji t i n ,je ::;c her rnt;:1 t,e l t,e::=c hr even is 
Spreek uit "•,'i•'i j ~ o:,& n en de doelletter 
~;ct,errnt:ibi r,dex:=I ndex van ~,et record 111·aari n de a;:inge·w·ezen letter staat 

-------~ 
0 --- ~ichermtatii ndex ~--

~ ---Geen Re::; po n::=i e: 1 
---------

Updete Flo'1trecord. 
Admi ntabe1 eri Goe,je a=:1 n1.1••i j zi n9 : 

Er ro rli ::;t Update Flo·wTecord 
A,jrni nt;:ibel en 
Errorlist 

EN(:i 

fig . 8 De structuur van de procedure Trial 

CONST ::;e:her-m T at,Ma:>< = 7; 

T'tf°E: ~;e:her-mFiee: = RECORD 
l leml'lr
XP,::,s 
VPos 
llemRee:l 

END; 

INTEGEF:; 
INTEGER _; 
INTEGER; 
Ree:t 

- ----
(IT HE ~'.1Mt~;t"'----~ 
f outie•te Mfl'itijzi ng : 
Update Flo·w-record_. 
Admi ntabel en 
Errorlist 

S.:::herll'lTabType 

UAR Schermlabel 

= ARP.AY l 1 .. Sc:herll'l T obMax 1 OF Sc:her-1J1Rec:; 

Schermlablype; 

fig . 9 De declaratie van de Schermtabel 
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6. Procedure beschrijvingen 

In dit hoofdstuk worden de procedures beschreven die niet in het vorig hoofdstuk aan bod 
gek omen zijn. 

PROGRAM Spel: 

PROCEDURE Initialise; 

Globale variabelen : l 'serVolume. HdRef:\um 
HdVoJ:\ame 

: l'\TEGER; 
: Str255 ; 

De m anagers en soundroutines w orden geïnitialiseerd en het nummer (HdRef~um) en de 
naam (Hd\'ol'\ame) van de harddisk en het geluisvolume (LserVolume) worden bepaald . 

PROCEDURE CloseAll; 

Globale variabelen: L ser\'olume. dRef:\um. drv:'IJum 
dV ol'\ame 

: [\/TEGER : 
: Str255; 

Het scherm wordt gewist. het vo lume wordt op de oorspronkelijke waarde (= UserVo
lume ) gezet en de diskette in dri ve drvi\um wordt unmount en eruit gegooid . 

PROCEDURE StartLogo; 

Het startlogo wordt op het scherm gezet. 

PROCEDURE StopLogo; 

Het stoplogo wordt op het scherm gezet . 

FUNCTION StartSessie; 

Gl obale variabelen : dVolName : Str255; 
drv:\um. dRef:\:um. TekstFont : INTEGER; 
FileWithFlowRecord. MasterFileOwner : STRING; 

Er wordt gew acht totdat een diskette in de drive met nummer drvN um zit. Vervolgens 
wordt gecont ro leerd of deze diskette leesbaar is en of er een file met de naam < FileWith
FlowRecord > aa nwezig is . Is dit niet het geval dan wordt de diskette unmount en eruit 
gegoo id en w ordt er weer om een nieuwe diskette gev raagd . Is de file wel aanwezig dan 
w ordt gekeken of de eerste regel gelijk is aan de code in MasterfileOwner. Is dit het geval 
dan wordt StartSessie FALSE; in alle andere gevallen TRUE. De tekst wordt op het scherm 
gezet met het font < TekstFont > . dRef'\um en dVol Name bevatten het nummer en de 
naam van de d isk et te met het flowrecord . 

PROCEDURE StopSessie; 

Gl obale variabelen : drv;'\um . dRefNum 
dVol Name 

: INTEGER; 
: Str255; 

De diskette met naam dVol Name en nummer dRef:\Jum wordt unmount en de diskette in 
drive drvNum wordt eruit gegooid . 

PROCEDURE PanicMessage; 

Globale variabelen: TekstFont : I:'JTEGER; 



- 22 -

De tekst "Voortijdig Einde" wordt op het scherm gezet met het font <TekstFont> en er 
wordt gewacht totdat de toets met karakter O is ingedrukt. 

PROCEDURE SchrijfNaamLeerling; 

Globale variabelen : FlowRecord : FlowRecType: 
TekstFont : l;\:TEGER : 

De naam die in het FlowRecord.Stud:\aam staat wordt met het font < TekstFont> op het 
scherm geschreven: het deel voor de eerste spatie w ordt boven het deel achter de eerste 
spatie gezet (b.v. roepnaam boven achternaam). 

PROCEDURE LeesLeerling; 

Globale variabelen: 

Hulpprocedures: 

dVol:\ame : Str255: 
FileWithFlowRecord : STRI:\G : 
Flow Record 
LeesFlowRecord; 

: FlowRecType: 

Het FlowRecord in de file <FileWithFlowRecord> op de diskette <dVolName> wordt 
gelezen. 

PROCEDURE SchrijfLeerling(LeerlingNr: INTEGER); 

Globale variabelen: d\'ol'.\lame. HdVol'.\lame : Str255: 
SpelFolder. FileWithFlowRecord. 

FileWithAdminTabel : STRI'JG: 
FlowRecord : FlowRecType: 
AdminTabel : AdMinTabType: 

Hulpprocedures: SchrijfFlowRecord: Schrijf AdminTabel : 

Het FlowRecord wordt in de file <File\\ïthFlowRecord> op de diskette <dVolName> en 
in de file <FileWithFlowRecord>_<Leerling'.1ü> in de <Spe!Folder> op de disk 
< HdVlo:\ame> geschreven . De Ad\1inTabel wordt in de file < FileWithAdMinTabel> 
op de diskette < d Vol:\ame > geschreven. 

PROCEDURE BackUp(LeerlingNr: INTEGER); 

Globale variabelen: HdVol:\ame : Str255: 
HdRef:\um : IJ\:TEGER: 
SpelFolder. FileWithFlowRecord : STRI:\IG: 
FlowRecord : FlowRecType: 

Hulpprocedures: LeesFlowRecord : SchrijfFlowRecord: 

Voor X:=1 t / m Leerling'.'Jr worden de files < FileWithFlowRecord > _ < X > in de < Spel
Folder > op < HdVoll\:ame> ingelezen. weggegooid en in de file 
< FlowRecord .Stud:\aam > < Flow Record.Sessie> op < dVoll\ame > geschreven . 

UNIT Strategie: 

PROCEDURE Hersteltoestand; 

Globale variabelen : dVol:'\ame : Str255: 



dRef!\um. Wijs:\r 
Stra tegieArray 
Flow Record 
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: IJ\TEGER: 
: Array[l .. LetterTabMax] OF INTEGER; 
: FlowRecType; 

Het Wijs'\r en het StrategieArray worden gelezen uit de file "StrategieBackUp" op <dVol
:\ame >. de file wordt weggegooid en FlowRecord.Panicstop krijgt de waarde F ALSE. 

PROCEDURE BergOpToestand; 

Globale va riabelen: d\'ol:\ame 
Wijs:\r 
StrategieArray 

: Str255: 
: l:\TEGER: 
: Array [ 1 .. LetterTabMax] OF I~TEGER; 

Het Wiis\:r en het StrategieArray worden in de file "StrategieBackL1p" op <dVolName> 
geschreven . 

PROCEDURE Strategie12(VAR Kern: INTEGER); 

Globale variabelen: FlowRecord : FlowRecType; 
Ad\1inTabel : AdMinTabType; 
Errorlist : ErrorType; 
WijsMax. LetterTabMax. Wijs:\r : l:\TEGER; 
StrategieArray : Array[ 1..LetterTabMax] OF INTEGER; 

Hulpprocedures: HerstelToestand; BergOptoes tand: FirstletKern: 
LastLetKern: Trial; PanicCheck: UpDateKern; 

Het StrategieA.rray beva t bij strategie 1 het aantal responsies op de aangeboden items en bij 
strategie 2 het aantal achtereenvolgende goede responsies op de aangeboden items. Als bij 
de vorige sessie een panicstop gegenereerd was . wordt het WijsNr en het StrategieArray uit 
de file "StrategieBackLp" gelezen: als dit niet het geval is worden ze met nullen gevuld. 

Zolang Wijs:\r < WijsMax en geen panicstop optreedt. wordt het volgende uitgevoerd : 

In het strategiearray wordt voor de itemindices in de kern naar de laagste waarde 
gezoc ht. Deze items worden random in een queue gezet en achtereenvolgens aange
boden . \Vanneer de responsie op het item goed is wordt de teller opgehoogd; als de 
respon s ie niet goed is wordt bij strategie 2 de telJer op nul gezet. In alle andere geval
len veranderd het Strategie . .\rra y niet. Vervolgens wordt gekeken of er geen pan
icstop gegenereerd moet worden of dat het kernnummer opgehoogd moet worden. 

Als er een panicstor optreedt worden het Wijs'\r en Strategie . .<\rray in de file "Strategie
backüp" op de diskette <dVol:\ame> geschreven. 

PROCEDURE StrategieJ(VAR Kern: INTEGER); 

Globale variabelen: 

Hulpprocedures: 

Flow Record 
Ad\1inTabel 
Error list 
WijsMax. LetterTabMax . 

: FlowRecType; 
: AdMinTabType: 
: ErrorType: 

Wijs!\r. StrategieDelay : INTEGER : 
StrategieArray : Array[l..LetterTabMax] OF INTEGER: 
HerstelToestand : BergOptoestand : FirstLetKern: 
Las tLetKern : Trial : PanicCheck : LpDateKern : 
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Het StrategieArray bevat de queue van de aan te bieden items. Als bij de vorige sessie een 
panicstop gegenereerd was . wordt het WijsNr en het StrategieArray uit de file "Strategie
BackUp" gelezen : als dit niet het geval is. wordt WijsNr op nul gezet en het StrategieArray 
met de waarden van de indices gevuld . Vervolgens wordt voor de indexwaarden in de 
kern de waarden in het array random verdeeld. 

Zolang \\'ijs:\r < Wijs\1ax en geen panicstor optreedt. wordt het volgende uitgevoerd : 

Het item dat in het StrategieArray met als index de itemindex van het eerste item dat 
in de kern staat. wordt aangeboden . Wanneer de responsie op het item goed is. wordt 
het item achter in de queue gezet (index is de itemindex van het laatste item in de 
kern): als de responsie niet goed is wordt het item <StrategieDelay> items achter 
het eerste item gezet. ;\a de verwerking van de responsie wordt gekeken of er geen 
panicstop gegenereerd moet worden of dat het kernnummer opgehoogt moet worden. 

Als er een panicstop optreedt worden het Wijs'.\r en StrategieArray in de file "Strategie
backl.Jp" op de diskette <dVolName> geschreven. 

PROCEDURE Strategie4(VAR Kern: INTEGER); 

Globale variabelen: 

Hulpprocedures: 

Flow Record 
Ad\1inTabel 
Error List 
Wijsl\1ax. LetterTab!\1ax. 
Leerling\1ax . AantalLeerlingen. 
Wijs'.\r 
Probabilit y \1atrix. LogitMatrix 

: FlowRecType: 
: Ad\tinTabType: 
: ErrorType: 

: 11\TEGER: 

ARRAY[ l "Leerlingl\1ax. 
1" LetterTabMax] OF 
REAL: 

\'ariantietransformatie: CpdateVariabelen : FirstletKern: 
LastLetkern: Trial: PanicCheck: UpDateKern: 

Deze procedure bepaalt eerst de gemiddelde waarde van de logitmatrix. de ability van de 
student en de difficulty van de items (zie hoodstuk 2): 

Zolang Wijs:\Jr < WijsMax en geen panicstop optreedt. wordt het volgende uitgevoerd: 

Met behulp van de berekende gegevens wordt het targetitem bepaald en aangeboden. 
Vervolgens wordt met behulp van de responsie de ProbabilityMatrix aangepast. de 
nieuwe Logitmatrix bepaald en de gemiddelde waarde van de logitmatrix. de ability 
van de student en de difficulty van de items ge-update. 

UNIT Trial: 

PROCEDURE VulScherm Tabel(Itemlndex: INTEGER); 

Globale variabelen : 

Hu I pproced u res: 

Schermtabel 
Flow Record 
Schermbreedte. Schermhoogte. XYVlakMax 
Kernlast: UitsluitenComb: 

: SchermTabType: 
: FlowRecType: 
: INTEGER: 
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SchermTabel[O] wordt gevuld met het targetitem en er worden 
< FlowRecord.Aantalltems > - 1 afleiders gezocht uit de kern van het targetitem en de lagere 
kernen . De combinaties die door de functie UitsluitenComb gedefinieerd worden. worden 
uitges loten . Vervolgens worden met behulp van < FlowRecord.Aantalltems >. < Scherm
breedte> en <Schermhoogte> random posities bepaald en rechthoeken om de items op 
deze pos ities gedefinieerd en in de schermtabel geschreven . 

PROCEDURE ToonScherm; 

Globale variabelen : Schermtabel 
Flow Record 

: SchermTabType: 
: FlowRecType: 

Deze procedure tekent het scherm zoals dit in de SchermTabel beschreven is . 

PROCEDURE GetAanwijzing(VAR XWijs, YWijs, SchermTablndex, Miswijzingen, 
Latentie: INTEGER); 

Globale va riabelen : Schermtabel : SchermTabType: 
FlowRecord : FlowRecType: 
Event\1ask . \1axResponsTijd : I~TEGER: 

Zolang er geen \1axResponsTijd / 60 seconden vanaf de aanroep verstreken zijn . wordt er op 
respons ie gewacht. Wanneer een pos itie in een van de in de schermtabel gedefinieerde 
rechthoeken aangewezen wordt. krijgt SchermTablndex de waarde van de index van het 
record met deze rechthoek . XWijs. Ywijs bevatten respectieve lijk de x- en y-positie van de 
aanwijzing: !\1isw ijzingen beva t het aantal keren dat niet in een van de gedefinieerde 
rechthoeken gewezen is: Latentie beva t de tijd tussen de aanroep van de procedure en het 
tijdstip waarop in de rechthoek gewezen werd in zestigste seconden. 

PROCEDURE NoResponse(Itemlndex, SchermTablndex, Latentie, Miswijzingen: 
INTEGER); 

Globale variabelen: Schermtabel 
Flow Reco rd 
Error List 
Ad\1inTabel 

: SchermTabType: 
: FlowRecType: 
: ErrorType: 
: Ad\tinTabType: 

Het FlowRecord. de Errorlist en de AdMinTabel worden ge-update. Wanneer 
FlowRecord.Feedback > 2 wordt een rechthoek om het targetitem getekend en wordt de 
zin "hier staat < target item>" uitgesproken . 

PROCEDURE WijsGoedOtemlndex, Latentie, Miswijzingen, XWijs, Ywijs: INTEGER); 

Globale variabelen : Schermtabel 
Flow Record 
Error List 
Ad\1inTabel 

: SchermTabType: 
: FlowRecType; 
: ErrorType: 
: AdMinTabType; 

Het FlowRecord . de Errorlist en de AdMinTabel worden ge-update. Vervolgens wordt een 
rechthoek om het aangewezen item getekend en wordt de zin "goed zo" uitgesproken . 
Wanneer FlowRecord.Feedback < > 1 wordt hieraan de zin "hier staat <targetitem>" toe
gevoegd . 

PROCEDURE WijsFout(Itemlndex, SchermTablndex, Latentie, Miswijzingen, XWijs, 
Ywijs: INTEGER); 
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: SchermTabTy pe: 
: FlowRecType: 
: ErrorType: 
: AdMinTabType : 

Het FlowRecord. de Errorlist en de AdMinTabel worden ge-update. Vervolgens wordt een 
rechthoek om het aangewezen item getekend en wordt de zin "Dat is niet goed" uitgespro
ken. Wanneer Flow Record.Feedback = 2 wordt hieraan de zin "hier staat < aangewezen 
item>" toegevoegd . Wanneer FlowRecord .Feedback = 3 wordt de getekende rechthoek 
gewist . een rechthoek om het target item getekend en de zin "hier staat < targetitem >" uit
gesproken . Wanneer Flow Record .Feedback = 4 w ordt de zin "hier staat < aangewezen 
item>" uitgesroken . de getekende rechthoek gewist. een rechthoek om het targetitem getek
end en de zin "hier staat < targetitem >" uitgesproken. 

UNIT VeiligLerenLezen: 

PROCEDURE VulLetterTabel; 

Globale variabelen : Letter Tabel 
HdVoll\ame 
Spelfolder. File W ithLetterTabel 

: LetterTabType: 
: Str255: 
: STRl:'1:G: 

De LetterTabel wordt gelezen uit de file <FileWithLetterTabel> in de folder <Spel
Folder> op de disk <Hd\'ol:\ame> . 

FUNCTION KernLastOtemindex: INTEGER): INTEGER; 

De functie krijgt de waarde van de laatste letter in de kern waarin itemindex zich bevindt. 

FUNCTION FirstLetKern(Kern: INTEGER): INTEGER; 

De functie krijgt de waarde van de eerste letter van het meegegeven kernnummer. 

FUNCTION LastLetKern(Kern: INTEGER): INTEGER; 

De functie krijgt de waarde van de laatste letter van het meegegeven kernnummer. 

PROCEDURE KernStrNr<KernStr: String2; VAR KernNr: INTEGER); 

KernNr krijgt het nummer van de kern KernStr Ctff wordt 1. ' IC' wordt 2 enz.) . 

PROCEDURE KernNrStr(KernNr: INTEGER, VAR KernStr: String2); 

KernStr krijgt de code van het kernnummer Kern:\Jr (1 wordt ·1s·. 2 wordt ·1c enz.). 

PROCEDURE UitSluitenComb(Itemindex: INTEGER): INTEGER; 

De functie krijgt de index van het item. dat niet in combinatie met het item met index 
Itemlndex gepresenteerd mag worden . Wanneer het item met index Itemlndex met alle 
andere items gepresenteerd mag worden krijgt de funtie de waarde nul. 

PROCEDURE PanicCheck; 

Globale variabelen: WijsNr. WijsMax. MaxTimeOuts 
Error List 
Flow Record 

: INTEGER ; 
: ErrorType: 
: FlowRecType: 
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Als Wijs:\r < WijsMax-5 wordt gekeken of ErrorList[0].TirneOuts > MaxTirneüuts en of 
alle vier de velden First . Second. Third . Fourth van ErrorList[0] 1 (= geen responsie) zijn. 
Indien aan een van deze voorwaarden voldaan is wordt FlowRecord.PanicStop TRUE 
gernaak t. 

FUNCTION UpDateKern(FirstLet, LastLet: INTEGER; VAR Kern: INTEGER): 
BOOLEAN; 

Globale variabelen: Flow Record : FlowRecType: 

Voor Index FirstLet t / rn LastLet wordt gekeken of meer dan een van de velden First. 
Second . Third. Fourth van FlowRecord[lndex] 1 (= goede responsie) is. Indien aan deze 
voorwaarden voldaan is. wordt gekeken of het kernnurnmer kleiner is dan het nummer 
van FlowRecord.Eindkern . Indien ook aan deze voorwaarde voldaan is. wordt de variabele 
Kern een opgehoogt en de functie LrDateKern TRLE: in alle andere gevallen houd de vari
abele Kern zijn oude waarde en wordt de functie LpDateKern F ALSE. 

PROCEDURE UpdateFlowRecord; 

Globale variabelen: Flow Record : FlowRecType: 

Het sessienummer wordt opgehoogd en het DateTimeRecord krijgt de waarden van het 
moment van aanroep. 

UNIT Da taStruct uur: 

PROCEDURE InitAdMinTabel; 

Globale variabelen : Ad\1inTabel : Ad\1inTabType: 

De Ad\1inTabel wordt met nullen gevuld . 

PROCEDURE InitErrorList; 

Globale variabelen: ErrorList : ErrorType: 

De ErrorList wordt met nullen gevuld . 

PROCEDURE LeesProbabilityMatrix; 

Globale variabelen: ProbabilityMatrix 

HdVoJ:\ame 
Spe!Folder. 
File W ithProba bil ity Matrix 

:ARRAY[ 1 .. LeerlingMax. 
1..LetterTabMax] OF 
REAL: 
: Str255 

: STRING 

De Probability\1atrix wordt gelezen uit de file < FileWithProbabilityMatrix > in de folder 
<Spe!Folder> op de disk <HdVolName>. 

PROCEDURE Berek.enLogitMatrix; 

Globale variabelen: ProbabilityMatrix. 
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:ARRA Y[l .. LeerlingMax. 
l .. LetterTabMax] OF 
REAL: 

Van de Probabilitiematrix wordt de LogitMatrix berekend. 

PROCEDURE Schrijf Pro ba b ili ty Matrix; 

Globale variabelen: Probabilit y Matrix :ARRAY[ 1 .. LeerlingMax. 
1..LetterTabMax] OF 
REAL: 

Hd\'ol:\ame : Str255 
SpelFolder. FileWithProbabilityMatrix : STRI'.\G 

De ProbabilityMatrix wordt geschreven in de file < FileWithProbabilityMatrix > in de 
folder <Spe!Folder> op de disk <HdVolName> . 

PROCEDURE LeesFlowRecord(FileName: Str255); 

Globale variabelen: FlowRecord : FlowRecType: 

Het flowRecord wordt uit de file met naam < FileName> gelezen . 

PROCEDURE SchrijfFlowRecord(FileName: Str255); 

Globale variabelen: FlowRecord : FlowRecType: 

Het flow Record wordt in de file met naam < File:\ame> geschreven. 

PROCEDURE SchrijfAdMinTabel; 

Globale variabelen : Ad\1inTabel : Ad\1inTabType: 

De Ad\1inTabel wordt in de file met naam < File:\ame> geschreven. 
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7. Resultaten en aanbevelingen 

Het klankletteroefenprogramma SPEL is van de Hewlett Packart naar de Macintosh 
omgeschreven en uitgebreid . Het programma op de Macintosh blijkt veel sneller te zijn dan 
op de HP. Dit komt omdat er veelvuldig gebruik gemaakt kon worden van routines uit de 
systeem- en IPObibliotheek . Bij de HP moest extra hardware en software ontwikkeld wor
den voor het genereren van de spraak en de letters. De kwaliteit van de spraak op Macin
tosh is beter is dan die op de HP. De HP had het voordeel dat er een touchscreen op zit, 
hetgeen bij de \1acintosh extra ontwikkeld moest worden . 

De l\1acintosh heeft de mogelijkheid om diskettes te manipuleren . Hierdoor werd het 
mogelijk het programma te starten door het aanbieden van een diskette. Het bleek echter, 
dat na een bepaald aantal aanbiedingen de diskt>ttes niet meer gelezen konden worden. Dit 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de 1/0-buffer niet gewist werd bij het 
unmounten van de diskettes. Er is tot nu toe nog niets gevonden dat deze buffer kan 
schoonmaken. 

Een nadeel dat bij een aantal strategieen naar voren kwam. is dat bij responsies die 
afwijken van het model een item meerdere malen herhaald kan worden. Een oplossing 
hiervoor is in de extra strategie (met nummer 3) geimplementeerd . 
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