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Summary

Efficient man-machine communication has to do with the speed of message exchange
but also with the accuracy with which the intentions behind the messages are
communicated. Given the characteristics of the communication channels used, it is
assumed that an optimum exists between the preventive use of message redundancy,
message feedback and the application of recovery procedures in case of errors or
ambiguities in the messages exchanged.
With the introduction of multi-media interfaces, which use besides keyboard and screen

also voice and gesture communication, each with its own characteristic speed-accuracy
trade-off, the design of efficient man-machine interfaces becomes quite complex.

This report describes an early attempt to analyse and build an experimental multi-media
interface, in which use is made of layered message coding and decoding, thus enabling
'layered feedback'. Layered feedback makes possible the early correction of errors in
communication. It is shown that the introduction of expectations (beliefs) about the
intentions of the communication partner enables the early detection and recognition of
errors and ambiguities in communication.
The report also contains a software structure for experimenting with errors and latencies
in multi-media coding, decoding and transmission of user intentions.

Samenvatting

Efficiënte mens-machine communicatie heeft te maken met de snelheid van de berich-
tenuitwisseling, maar ook met de accuratesse waaÍmee de intenties achter de berichten
worden veftaald. Aangenomen wordt dat, gegeven de eigenschappen van de commu-
nicatiekanalen, een optimum bestaat tussen het preventieve gebruik van redundantie in
berichten, terugmelding van berichten en de toepassing van herstelprocedures in het
geval van communicatiefouten of ambiguiteiten in de berichten.
Met de introductie van zogenaamde multimediale interfaces, die naast toetsenbord en
beeldscherm ook spraak en gebaar als communicatiemogelijkheden gebruiken, ieder
met zijn eigen snelheid-nauwkeurigheid afweging, wordt het ontwerp van mens-
machine interfaces erg complex.

Dit rapport beschrijft een eerste aanzÊt tot analyse en ontwerp van een experimentele
multimediale interface. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gelaagde codering en
decodering, resulterend in zogenaamde 'gelaagde feedback'. Gelaagde feedback maakt
correctie van fouten op een woeg tijdstip in de communicatie mogelijk. Aangetoond
wordt dat de introductie van venvachtingen (beliefs) met betrekking tot de intenties van
de communicatiepartner vroege detectie en herkenning van communicatiefouten en
ambiguïteiten mogelijk maakt.

Dit rapport bevat tevens een software raamwerk dat het mogelijk moet maken om te
experimenteren met fouten en verragingen in multimediale codering, decodering en

transmissie van de intenties van de gebruiker.
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Inlciding

1 Inleiding.

In de groep informatie-ergonomie van het Instituut voor Perceptie Onderzoek wordt
onderzoek gedaan naar de waag hoe informatieverwerkende apparatuur het best aan de

behoeften, mogelijkheden en beperkingen van gebruikers kan worden aangepast. De
noodzaak hiertoe komt voort uit een tweetal gedachten:

l. Het is nog steeds zo dat software-ontwerpers hun aandacht grotendeels richten op
het ontwikkelen van snelle algoritmen en goede datastrukturen, terwijl ontwerp en

implementatie van de user interface stiefmoederlijk worden behandeld. Dit resulteert
vaak in gebruikersonwiendelijke systemen. Deze gebruikersonwiendelijkheid uit zich
in het feit dat gebruikers niet, niet graag of op inefficiënte wijze met zulke systemen

omgaan. Taylor (1988) zegtin dit verband:

"No matter how capable a computer system may be, it will be functionally useless

unless at least one human knows how to evoke its capabilities."

Het IPO wil zijn omgeving ervan bewust maken dat user interface-ontwerp belangrijk is

en een dienovereenkomstige aandacht verdient.

2.Op het gebied van user interfaces is nog geen sprake van uitgebneide theorievorming.
In dat kader verricht men onderzoek naar modellering van mens-machine communi-
catie, alsook naar specificatie- en implementatie-aspecten van user interfaces.

Wat de informatieverwerkende apparatuur betreft beperken wij ons tot computers met
als inputmedia (-kanalen) een (numeriek) toetsenbord, een muis en een microfoon en

als outputmedia een high resolution beeldscherm en een luidspreker. We spreken van
nultimediale (meerl<anaals ) rne ns-comp uter communicatíe.

1.1 Doel.

Mens-computer conrmunicatie geschiedt doorgaans ten behoeve van een bepaalde taak.
In het algemeen kan die taak op verschillende manieren volbracht worden. Zo kan men

bij multimediale mens-computer communicatie van verschillende invoermedia gebnuik

maken. Ook de bedieningsstrategíe, dit wil zeggen de manier waarop een invoer-
medium gebruikt wordt, kan verschillen. Een gebruiker kiest bewust of onbewust een

bepaalde methode om de taak te volbrengen.

Ons doel is het vinden van een antwoord op de vrÍurg: is de voorkeur van de gebruiker
voor een methode om de taak te volbrengen aftrankelijk van de effïciëntie van die
methode? De efficiëntie van een methode om de taak te volbrengen wordt hierbij
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gedefiniëerd als het product van de snelheid waaÍmee de taak bij die methode volbracht

wordt en de nauwkeurígheid van het resultaat. De efficiëntie van een methode wordt

met een tweetal (snelheid, nauwkeurigheid) aangeduid.

Mogelijke factoren die die efficiëntie bernvloeden zijn:

1. De tijd benodigd voor een basishandeling. Het begrip basishandeling wordt in
paragraaf 3.2 gedefrniëerd. Hier zij opgemerkt dat een basishandeling ook uit een actie

ten behoeve van fouthentel kan bestaan.

2.De benouwbaarheid van het systeem.

3. De eenvoud van bediening, zowel fysiek als cognitief. Fysieke eenvoud hangt sarnen

met de juiste toepassing van in- en outputkana(a)l(en) en met een aantal andere fysieke

factoren zoals bijvoorbeeld de stand van het high resolution beeldscherm ten opzichte

van de gebruiker. Bij cognitieve eenvoud kan men bijvoorbeeld denken aan een kleine
geheugenbelasting bij de gebruiker.

4. Het al dan niet aansluiten op bij de gebruiker bekende conventies of op eerder door

de gebruiker verworven gewoontes.

Om een antwoord op de vraag naar het verband tussen voorkeur en efficiëntie te ver-

krijgen hebben wij besloten een experiment op te zetten. Bovenstaande factoren komen

tot uitdrukking in de variabelen van het experiment.

Naast het onderzoeken van het genoemde verband dient de experimentele opstelling
tevens ter verkrijging van meer inzicht in de door Taylor (1988) voorgestelde beschrij-
vingswijze van mens-computer communicatie: I-ayered Protocols (zie hoofdstuk 2).

Verder willen we meer ervaring verwerven met het in de praktijk bouwen van meer

in telligente user interfaces.

1.2 Taak.

Ten behoeve van ons experiment beschouwen wij de volgende taak:

Gegeven een lijst van 20 telefoonnurnmers. De telefoonnurnmers die op de lijst voor-
komen voldoen alle aan de volgende conventies:

l. Het netnuÍnmer begrnt met het cijfer 0.

2.Het abonneenummer begrnt met een cijfer ongelijk aan 0.

3. Het neuluÍnmer heeft lengte 3 of 5.

4. Als het netnummer lengte 3 heeft dan heeft het abonneenummetr lengte 6.

Als het netnurnmer lengte 5 hecft dan heeft het abonneenurnmer lengte 4.

Oftewel (compacter geformuleerd): de som van het aantal cijfers van het netnummer en

het aantal cijfers van het abonneenummer is gelijk aan 9.

De telefoonnuruners op de lijst dienen in de volgorde zoals ze op papier staan in de

computer ingevoerd te worden. Dit kan via verschillende kanalen geschieden:
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. Met een numeriek toetsenbord (keyboard input).

. Met behulp van de muis (mouse input).

. Met behulp van een microfoon (speech input).
Per telefoonnummer dient eerst het netnummer ingevoerd te worden. Dit geschiedt
middels het in de juiste volgorde invoeren van de corresponderende cijfers. De invoer
van het netnummer dient met een carriage return (of bij speech input met het woordje
return) afgesloten te worden. Vervolgens dient het bijbehorende abonneenummer inge-
voerd te worden. Dit geschiedt analoog aan de invoer van het netnummer. Het
abonneenuÍnmer wordt weer met een carriage rreturn afgesloten.

Merk op dat reeds bij bovenstaande taakbeschrijving een ontwerpbeslissing naar voren
komt: we kiezen uit consistentie-overwegingen ervoor het netnummer met dezelfde actie
af te sluiten als het abonneenummer, namelijk door middel van een carriage return. Een

andere mogelijkheid is het netnummer met een streepje (-) en het abonneenuÍnmer met
een carriage return af te sluiten. In verband met de positionering van de toetsen (bij
keyboard input) of (bij mouse input) de schermbuttons, heeft deze keuze op zich reeds

invloed op de hierboven gedefiniëerde efficiëntie.
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2 Gelaagde communicatieprotocollen.

Eén van de manieren om mens-computer communicatie te modelleren is door middel
van het Layered Protocol model. Het idee achter het LP-model voor mens-computer

communicatie is grotendeels analoog aan dat van het Open Systems Interconnection
model (ISO-OSI standaard) voor computer-computer communicatie (zie Tanenbaum
(1988)). In het LP-model gaat men ervan uit dat de mens-computer communicatie op

een aantal niveaus plaatsvindt. Een niveau wordt ook wel een laag (layer) genoemd.

Beschouw onderstaande fi guur.

input message

Laag2

interface interface

Laag I

Laag 0

MENS

-+ 
Ssischecommunicatie

- > viru"relecommunicatie

COMPUTER

Figuur l: Algemeen LP-model bestaande uit 3 lagen ter illustratie van de door
Taylor (1988) voorgestelde gehagde mens-computercommunicatie. Binnen iedere
laag vindt berichtenuinvisseling urssen mens en computer plaats. Hierbij gaan we
ervan uit dat de mens de aatru;et toÍ deze primaire berichtenuinvisseling geeft. De
computer reageert middels feedback (via één of meerdere/e edbackkanalen).
Mogeli;ïe reacties van de mens op de feedback van de computer worden aangeduid
met het verstuÍen van zogenaaÍnde protocol berichten. Daar de computer geen
initiatief ot primaire berichtenuitwisseling neemt, verzorgt de mens ook geen
feedback. Het zenden van e€n bericht op niveau n (n*O) geschiedt middels het
verzenden van één of meerdere berichten op niveau n-1. De coder op niveau n
vertaalt een boodschap op niveau n in één of meerdere boodschappen op niveau n-l
en bepaalt tevens de volgorde waarin die boodschappen op niveau n-l verzonden
dienen te worden. Dil herhaalt zich op alle lagen boven laag 0. Binnen laag 0 vindt
de eigenli.lke informatie-overdracht plaats via het zogenaamde fysische kanaal.
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Elke laag bevat zowel aan de mens- als aan de computeruijde een zender (coder) als een

ontvanger (decoder). De coder binnen een laag aan de menszijde communiceeft
eenzijdig met de decoder binnen diezelfde laag aan de computerzijde volgens een afge-

sproken protocol. Hetzelfde geldt voor de coder binnen een laag aan de computerzijde
en de decoder binnen diezelfde laag aan de menszijde. Dit laatste pÍur communiceert ter
realisering van de feedback van computer naar mens, waarover later meer.

Per laag zijn meerdere protocollen mogelijk. Op ieder moment wordt binnen een laag

echter slechts één protocol gebruikt. Decoders en coders binnen een laag dienen het

onderling eens te zijn over het te gebruiken protocol. Zijn ze dat niet, dan kunnen ten
gevolge hiervan communicatiefouten optreden.

Een protocol legt de wijze waarop de communicatie binnen een laag plaatsvindt vast.
Het omvat hoofdzakelijk:

' de te gebruiken woordenschat, ook wel lexicon genoemd. Het lexicon bevat de
mogelijke elementen waaruit berichten opgebouwd kunnen worden.

'regels voor de syntca van te versturen berichten. Deze geven de toelaatbaÍe structuren
tussen elementen van het lexicon weer.

' contextinformatie die samen met de ingebouwde dictionaires de semantiek van Íe
versturen berichten bepaalt.

' regels om de werking van coder en decoder binnen éénlaagop elkaar af te stemmen.
Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de reacties van de computer bij ambiguiteiten
in onwangen berichten (specificatie van feedback) of de mogelijke herstelacties van de
mens bij herkenning van een fout.

De aan de mens opgedragen taak (ínput message) correspondeert op het hoogste
niveau met een bepaald doel. Dit doel bestaat bijvoorbeeld uit de behoefte om een lijst
van 20 telefoonnummers bij de computer in te voeren. Om dit hoofddoel te
verwezenlijken dient op dit hoogste niveau berichtenuitwisseling met de computer
plaats te vinden. Deze berichtenuinryisseling vindt niet rechtstreeks plaats: de coder aan

de menszijde vertaalt het doel op het hoogste niveau in meerdere subdoelen op het direct
daaronder liggende niveau. De bij het hoofddoel op het hoogste niveau behorende
boodschap wordt door de coder op dit niveau in meerdere deelboodschappen voor het
direct daaronder liggende niveau opgedeeld. Hierbij bepaalt de coder op het hoogste
niveau ook de volgorde waarin de deelboodschappen op het direct daaronder liggende
niveau verzonden dienen te worden. Zo'n deelboodschap op het een na hoogste niveau
zou bij het experiment uit een afzonderlijk telefoonnummer kunnen bestaan.

De ontleding van doelen in suMoelen en daarmee samenhangende acties vindt via een
aÍlntal lagen plaats totdat het hoofddoel op het hoogste niveau vertaalt is in variabelen
van het fysiche inputkanaal op het laagste niveau. In het experiment correspondeert dit
met de vertaling van een lijst telefoonnurlmers op het hoogste niveau in electrische
impulsen op het laagste niveau.

Op het laagste niveau vindt de eigenlijke informatie-overdracht van mens naar computer
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of - bij feedback - van computer naar mens plaats. Dit kan via verschillende fysische

kanalen geschieden. Men denke hierbij aan lucht (geluidstrillingen), koper (electrische

impulsen), vacuum, lucht of glasvezel (fotonen).

Op het laagste niveau spreekt men vanf sische communicatíe. Op ieder hoger niveau

spreekt men van virtuele communicatíe. De informatie-overdracht van zender naar

ontvanger vindt dan namelijk niet rechtstreeks plaats, maar door middel van het initiëren

van één of meerdere protocollen op het direct daaronder gelegen niveau in een door de

coder bepaalde volgorde.

Aan de computerzijde worden de via het fysische kanaal verzonden berichten door de

decoder binnen laag 0 onwangen. Deze decodeert de onwangen berichten. Electrische

impulsen worden bijvoorbeeld vertaalt in ASCII-codes. Na interpretatie van gedeco-

deerde berichten in het licht van de context of met behulp van redundantie in die

berichten (e.g. een pariteitsbit) worden ze via de interface tussen laag 0 en laag I aan

laag I doorgegeven. Dit gaat eventueel gepaard met feedback op niveau 0. Dit door-
geven aan een hogere laag gebeurt slechts indien een bericht op de direct onder die laag

gelegen laag g&n fouten (meer) beval
Laag I decodeert en interpreteert de van laag 0 via de interface onwangen berichten in
het licht van de op dat niveau bekende context en redundantie in die berichten. Dit
geschiedt door de decoder aan de computerzijde op niveau l. Hier zij opgemerkt dat

decodering en interpretatie kunnen overlappen: zie paragraaf 3.2. Bij herkenning van

een fout wordt feedback gegeven. Na onwangst van een aantal berichten op niveau I
worden deze op dat niveau tot één nieuw bericht samengevoegd dat vervolgens via de

interface tussen laag I en laag 2 aannleau 2 wordt doorgegeven. Dit gaat gepaard met

terugmelding van dit nieuwe bericht op niveau 1.

Het bovenstaande herhaalt zich tot het hoogste niveau is bereikt. Het hoofddoel is dan

verwezenlijkt.Zie ook Engel,Haakma,Kraak,Mulders (1989) waareenzelfde gelaagde

communicatiestrucnrur beschreven wordt, maar dan voor mens-mens coÍnmunicatie.

De gang van zaken bij virnrele communicatie leert ons dat de berichtenuitwisseling op

de niveaus boven het laagste in feite via alle onder een bepaalde laag gelegen niveaus
geschiedc hoewel de communicatie op virtuele wijze volgens een afgesproken protocol

binnen een bepaalde laag plaatsvindt volgen de berichten een zogenaamdfeitelijk com-

muníc aiep ad. Zie frgur 2.

De berichtenuiwisseling via lagen geschiedt - zoals reeds vermeld - via een zogenaam-

de interface. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit een mailbox waar de ene laag berichten
in kan plaatsen terwijl de andere laag deze - na inspectie - uit dc mailbox kan ver-
wijderen. Twee lagen kunnen slechts door middel van een interface met elkaar com-
municeren indien zs,inde lagenstnrctuur elkaan directe buren zijn.
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input message

Laag2

interface

Laag I

Laag 0

MENS

--+ 
fysischecommunicatie

- - > virnrelecommunicatie

COMPUTER

Figuur 2:leder niveau boven het laagste kent twee feitelijke communicatiepaden:
één voor de communicatie van mens naaÍ compuÍer en één voor de communicatie
van computer naar mens ten behoeve van feedback. De twee feiteli;ke communi-
cariepadcn zijn in de figuur door middel van vetgedrukte pijlen weergegeven.

Op ieder niveau vindt naast communicatie van zender naar onwanger ook communicatie
van ontvanger naar zender plaats. Deze laatste wordt terugkoppeling of feedback
genoemd en vindt op een bepaald niveau slechs plaats indien op dat niveau een bericht
wordt ontvangen. Na onwangst en decodering van een bericht op een bepaald niveau
wordt de benodigde feedback op datzelfde niveau en aan dezelfde zijde door de met de
betreffende decoder geassocieeerde coder gecodeerd en analoog aan de communicatie
van zender naaÍ ontvanger op dat niveau naar de zpnder verzonden.
Iedere laag kan één of meerdere feedbackkanalen bevatten. De feedbackkanalen van een
bepaalde laag vallen vooÍ wat bereft het gedeelte van het feitelijke communicatiepad dat
niet uit het fysische kanaal op het laagste niveau bestaat samen. Het gebruikte fysische
kanaal of communicatiemedium kan echter per feedbackkanaal verschillen. Verder kan
het communicatiemedium van het feedbackkanaal op het laagste niveau verschillen van
het communicatiemedium ten behoeve van de directe communicatie van gebnuiker naar
systeem op dat niveau.

Na onwangst en decdering van een feedbackbericht kan bij de mens de behoefte be-
staan om nieuwe berichten naar de computer te verzenden. Deze secundaire berichten
(bijvoorbeeld foutencorrecties) zijn vastgelegd in protocolvoorschriften (bijvoorbeeld
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dat herstel van een fout noodzakelijk is). Derhalve worden de betreffende berichten wel

protocol beríchten genoemd. Door de gebruiker naar de ontvanger verstuurde primaire

berichten worden daarentegen i nhoudsberic lxe n genoernd.

Het zenden van een bericht naar de onwanger gevolgd door het zenden van feedback

naar de zender beschrijft een zogenaamde protocol loop. Protocol loops komen op

ieder niveau voor. Onderstaande figuur verduidelijkt dir

ofprotocol bericht

De proocol loop binnen laag i. Iedere laag kent zo zrjn eigen protocol

De opeenstapeling van de lagen binnen het LP-model wordt de protocol stack
genoemd. De hoogte van deze stack is afhankelijk van het niveau van de taak ten

behoeve waarvan de gebruikermet de computer communiceert.

Gegeven een bepaalde taak is het moeilijk om het aantal lagen in de daarbij behorende

mens-computer conrmunicatie te bepalen. Men kan zich hierbij wel laten leiden door de

volgende regels:
. Streef ernaar de totale communicatie tussen de lagen onderling van geringe omvang en

zo eenvoudig mogelijk te houden. Dit pleit voor een klein aantal lagen.
. Probeer bovendien de protocollen op één niveau zo eenvoudig mogelijk te houden. Dit
pleit voor een grcot aantal lagen.

Er dient dus een afweging gemaakt te worden tussen enerzijds de wenselijkheid van zo

eenvoudig mogelijke protocollen binnen elke laag en anderzijds de wenselijkheid van zo

gering mogelijke communicatie tussen de lagen onderling. Een leidraad hierbij levert
Taylor (1988): als men een laag onderscheidt waarop géén feedback nodig blijkt, dan

hoeft men die laag niet te onderscheiden en kan deze worden samengenomen met de

direct daarboven of direct daaronder gelegen laag. Hierdoor wordt het protocol binnen
de nieuw gevormde laag niet noemenswaardig ingewikkelder terwijl de totaal
benodigde communicatie tussen de lagen onderling afneemt.

Figuur 3:
loop.
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2.1 }let LP-model voor de door ons beschouwde taak.

Rekening houdend met bovenstaande regels onderscheiden we in de mens-computer
communicatie ten behoeve van genoemde taak een viertal niveaus, te weten:
. het lijsuriveau (list level)
. het nummerniveau (number level)
. het clusterniveau (cluster level)
. het cijferniveau (digit level).
Zie onderstaande tekening.

lij st
tclefoonnummers

lijstniveau

nu[lmer

cluster

cijfer

nummernrveau

clusterniveau

cijferniveau

beweging

MENS COMPUTER

Figuur 4: Het LP-model voor de door ons beschouwde taak bestaande uit 4 lagen.
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}Jet lijstniveau ontvangt als input message een lijst van 20 telefoonnummers die bij de

computer ingevoerd dienen te worden. Deze lijst wordt op het lijstniveau in afzonder-

lijke telefoonnummers ontleedt. Het nwnmerniveau draagt vervolgens zorg voor de

invoer van één telefoonnummer. Dit niveau ontleedt een telefoonnummer op haar beurt

in een net- en een abonneenummer, beide een cluster genoemd. Het clusterniveau

draagt zorg voor de invoer van één cluster. Dit niveau beschouwt een cluster als een

rijrje cijfers en maakt bij de invoer daarvan gebruik van het cijferniveau. Dit laatste

niveau draagt zorg voor de invoer van één cijfer. Hierbij kan - zoals reeds in de

inleiding opgemerkt - van verschillende inputkanalen gebnuik gemaaLr:t worden.

Op ieder niveau vindt feedback plaats. Welke feedback dat is en via welke kanalen deze

verzonden wordt zallater aan bod komen. Hetzelfde geldt voor de herstelprocedures.

Deze omvatten de mogelijkheden voor herstel en de afhandeling daarvan bij het

optreden van een fout.
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3 Fouten en feedback.

Bij mens-computer communicatie in het algemeen en bij die ten behoeve van onze taak
in het bijzonder treden onvermijdelijk allerlei fouten op. In paragraaf 3.1 classificeren
we deze fouten. Hierbij laten we ons leiden door het LP-model. Verder geven we in
paragraaf 3.2 een nadere uiteenzetting over de feedback in het LP-model. In paragraaf
3.3 beschrijven we laagsgewijs de feedback in de basisopzet van het experiment. Ten-
slotte bespreken we in paragraaf 3.4 de mogelijkheden voor herstel van fouten. Daarbij
zal feedback een belangnjke rol spelen.

3.1 Fouten.

Het LP-model geeft aanleiding tot de introductie van 3 foutencategorieën. We
onderscheiden:

7. C o de e r - | de c o de e rfoute n.

' Codeeíouten worden door de coders geïntroduceerd bij onjuiste codering van de hen
ter verzending aangeboden berichten. Het betreft hier zowel de coders aan de menszijde
als aan de computerzijde. Die aan de computerzijde dienen ter codering van de
feedback.
Een voorbeeld van een codeerfout op het cijferniveau aan de menszijde is het door de
gebruiker ten gevolge van bijvoorbeeld een aanslagfout invoeren van het cijfer 5, terwijl
het volgens zijn bedoeling de taak is het cijfer 3 in te voenen.

' Decodeerfouten worden door de decoders geihtroduceerd bij onjuiste decodering van
door hen ontvangen berichten. Decodeerfouten kunnen zowel aan de menszijde als aan

de computerzijde optreden. Beide zijden bevanen immen decoders.
Een voorbeeld van een decodeerfout op het cijferniveau aan de menszijde is - bij
grafische feedback - het door de mens waaÍnemen van het cijfer 3, terwijl op het high
resolution beeldscherm een 5 is weergegeven. TA'n fout kan bijvoorbeeld veroorzaakt
worden door contraswermindering van het beeldscherm wegens reflectie van zonlicht.

2. C odce r - I decodeer mi smatc hes.

Fouten van deze soort ontstaan wanneer het codeer- en decodeeralgoritme van een
coder aan de menszijde (computerzijde) en de corresponderende decoder aan de
computerzijde (menszijde) binnen deznlfde laag niet op elkaar afgestemd zijn.
Voorbeeld: het cijferniveau onwangt een bericht dat na decodering een7 zou moeten
oplevercn, maar decodeert dit als gevolg van een verkeerde vertaaltabl (bijvoorbeeld
EBCDIC in plaats van ASCtr) in een 2.
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3. Transmísstefouten.

Deze categorie bevat alle fouten die bij elke in figuur I getekende verbinding tussen

twee coders, twee decoders of tussen een coder en een decoder kunnen voorkomen.

Indien een verbinding er niet in slaagt de haar toegeleverde informatie zonde.r fouten en

binnen eindige tijd over te brengen, dan spreken we van een transmissiefout bij die

verbinding.

Codeer-/decodeer- en transmissiefouten kunnen verder ingedeeld worden in Ie orde

fouten en 2e orde fouten Een fout is van de 2e orde als hij bij de feedback optreedt,

dus bij de communicatie op een communicatiepad van computer naaÍ mens. Fouten die

niet van de 2e orde zijn behoren tot de le orde fouten. Dit zijn dus fouten op een

communicatiepad van mens nÍuu computer.

Bij ons experiment nemen we aan dat we te maken hebben met peíecte feedbacklca-
nalen, id est géén2e orde fouten. Ten aanzien van le orde fouten worden geen ver-
onderstellingen gemaakt.

Om experimenteel te bepalen of de voorkeur van de gebruiker voor een bepaalde

communicatieve methode om de taak uit te v@ren aÍhankelijk is van de efficiëntie van

die methode willen we deze laatste factor kunstmatig kunnen beïnvloeden. Als één van

de mogelijke factoren die die efficiëntie kunnen bepalen is in paragraaf 1.1 de betrouw-

baarheid van het systeem genoemd. Gegeven de communicatieve betrouwbaarheid van

een bepaald systeem (met een bepaald inputkanaal of bepaalde inputkanalen) en

gegeven die van de omgevingsfactoren waaronder de taak uitgevoerd dient te worden
ligt de betrouwbaarheid van het totale systeem vast. Deze kan in de loop der tijd
veranderen, bijvoorbeeld als gevolg van slijtage van apparatuur. Bij de beihvloeding
van bovenbedoelde efficiëntie middels beihvloeding van de betrouwbaarheid van het

systeem beperken wij ons in eerste instantie tot het met een bepaalde foutenkans kunst-

matig introduceren van een speciaal type decodeerfouten op het laagste niveau, dit wil
zeggen het negerenvan onuangen berichten.

De invloed hiervan beperkt zich niet tot het laagste niveau. Immers, indien een proef-
persoon 0, 4,0 gevolgd door een carriage return invoert en de eerste 0 wordt op het

laagste niveau genegeerd dan resulteert dit op clusterniveau in ecn feedbackbericht in de

vorrn van een foutmelding, immers 40 is volgens onze conventies in paragnaf 1.2 geen

correct netnuÍnmer (te weinig cijfen, het eerste cijfer is ongelijk aan 0).

Voorts is het bij een meer uitgebreide opzet van het experiment mogelijk om op meer-

dere plaatsen fouten van één van de eerder genoemde categorieën kunsrnatig te introdu-

ceren. Dit kunnen eventueel ook 2e orde fouten zijn. Men denke hierbij onder andere

aan:

. Het niet geven van feedback op een bepaald niveau (2e orde codeerfout) terwijl de

afhandeling van de berichten overigens op noÍïnale wijze geschiedt. Dit brengt een

gebruiker waarschijnlijk in de war, daar deze bij het achterwege blijven van feedback

-t4-



Fouten en feedback

aanneemt dat de invoer niet heeft plaatsgehad.
. Het simuleren van een denderend toetsenbord, door bij onwangst van een bericht op
het laagste niveau te handelen naar de onwangst van meerdere van diezelfde berichten

op het laagste niveau (le orde codeerfout op het laagste niveau).
. Het gebruik van een andere dan de ASCll-decodeertabel terwijl het toetsenbord met
ASCtr-codes werlÍ (codeer-/decodeer mismarch op het cijferniveau).
. Brj het doorgeven van cijfers van het cijfer- naar het clusterniveau de volgorde van
gezonden cijfers veranderen door bijvoorbeeld tijdelijk op dat niveau één of meerdere

cijfers te vertragen endeze even later te versturen (le orde transmissiefout).
. Brj muisinput: het simuleren van het aanklikken van een mousebutton die grenst aan

de in werkelijkheid aangeklikte mousebutton (le orde decodeerfout).

Het zal de aandachtige lezer niet zijn ontgaan dat bovengenoemde mogelijkheden ter
introductie van fouten allen betrekking hebben op de computerzijde van de mens-
computer communicatie. Wij hebben immers besloten de efficiëntie van de mogelijke
werkwijzen in het experiment slechts te beihvloeden door manipulatie van het com-
municatieproces aan de computerzijde.

3.2 Feedback.

7rlals reeds opgemerkt kent het LP-model laagsgewijze feedback. Deze feedback valt in
wee karakteristieke groepen uiteen, namelijk in:

l. Ongeïnterpreteerde feedback oftewel echa, dtt wil zeggen het per laag terugmelden
van onrvangen en gedecodeerde berichten. Dit type feedback vindt dan en slechts dan
plaats als op het betreffende niveau een bericht onwangen is. We zeggen dat de ongeih-
terpreteerde feedback getriggered wordt door de ontvangst van een bericht.

2. Geïnterpreteerde feedback zoals onder andere foutmeldingen, dit wil zeggen feed-
back die een gevolg is van decodering of interpretatie van een op een bepaald niveau
ontvangen bericht. Deze soort feedback vindt slechts plaats wanneer daartoe aanleiding
besuar Dezr, aarleiding is in het algemeen aanwezig indien:

(i) Het op een bepaald niveau ontvangen bericht bij decodering of bij interpretatie
ambtguïteirez blijkt te bvatten. De geihterpreteerde feedback zal dan bestaan uit een

melding aan de zender (de mens in ons experiment) dat het onwangen bericht niet
eenduidig te decoderen danwel te interpreteren is.

Onder decodcren verstaan we het vertalen van een bericht in gecodeerde voÍrn naar dat
bericht zelf. Bijvoorbeeld: het bericht (cUfer) I wordt gecodeerd in ASCtr-code 49. Het
terugvertalen van ASCtr-code 49 naar het cijfer I is dan een voorbeeld van decoderen.
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onder interpreteren verstaan we het plaatsen van een bericht in de context. Dit kan tot

bepaalde conclusies leiden. Decodering en interpretatie kunnen elkaar overlappen. Dit is

het geval indien decoderen zonder contextinformatie niet eenduidig mogelijk is. Zie

figuur 5.

Situatie a decoderen I interPreteren

Situatie b

+
onrvangst bericht

L
A

I
onwangst bericht +djd

a

decoderen :

rnterPreteren

Figuur 5: Twee mogelijke siruaties na ontvangst van een bericht op een bepaalde
lae,g.

a. Eenduidig decoderen mogelijk zonder contextinformatie of redundantie in het
bericht zelf. Interpretatie volgt chronologisch gezien op decodering.hze laatste
levert geen ambigui'teiten op. lnterpretatie kan wel onduidelijkheden oplevercn.
b. Het decoderen vergt enige interpretatie en is niet a priori eenduidig. Dit hangt
namelijk af van de op het betreffende niveau beschikbare contextinformatie en

redundantie in de berichten zelf. Bij decodering kunnen reeds onduidelijkheden
naar voÍen komen. Decodering en interpretatie overlappen elkaar.

Een voorbeeld van situatie a in figuur 5 is het decoderen volgens een éên-éénduidige of
bijectieve vertaaltabel zoals bijvoorbeeld de ASCII-tabel. Het decoderen omvat de

vertaalslag van ASCII-code naar bijbehorend (control) karakter. Zo wordt ASCtr-code
49 op het karaktcr (crjfer) I afgebeeld. De daarna volgende interprctatie bestaat dan bij-
voorbeeld uit het uit de context aÍleiden van een fout: het cijfer I mag niet het eerste

cijfer van een netntururter zijn.

Het decoderen van situatie b in figuur 5 is een veralgemening van hetvertalen van een

woord met behulp van een woordenboek. Hierbij dient een keuze gemaakt te worden

uit de verschillende betekenissen van een woord (het overlappende deel van decoderen

en interpreteren). De context waarin een woord voorkomt dient dan uitsluitsel te geven.

Verdere interpretatie van de vertaling van het woord (het niet overlappende deel van

decoderen en interpreteren) kan bijvoorbeeld bestaan uit het trekken van conclusies uit
de door die vertaling geleverde informatie.
Decodering en interpretatie worden in het LP-model bij de decoders ondergebracht.
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(ii) Het op een bepaald niveau ontvangen en coÍrect gedecodeerde bericht bevat een

fout. Een voorbeeld hiervan is het ontvangen van 40 als netnummer op het
clusterniveau of 040-3976 als telefoonnummer op het nummerniveau. De
geïnterpreteerde feedback zal in dit geval bestaan uit een foutmelding naaÍ de zender

toe. Deze foutmelding bevat - voor zover bekend - informatie die aangeeft:
. dat er iets fout is
. wat eÍ fout is
. (optioneel) een suggestie voor het herstellen van de optredende fout. Deze suggestie

dient wel rekening te houden met de mogelijkheden voor herstel oftewel de herstel-
procedures.Deze worden door de ontwerper van de user interface gespecificeerd.Zn
worden in paragraaf 3.4 besproken.

Onr berichten te kunnen interpreteren en eventuele fouten te detecteren dient zoge-
naamde redundante informatie beschikbaar te zijn. Deze is op een aantal manieren
voorhanden:

l. De syntax van het protocol bevat redundantie. Zo schrijft het protocol bijvoorbeeld
voor dat op een bepaald niveau slechts telefoonnummers worden uitgewisseld die aan

bepaalde conventies voldoen.
2. De berichten zelf bevatten redundante informatie. Twee voorbeelden:

. (op het laagste niveau): het (toegevoegde) pariteitsbit,0 of l. Dit zorgt ervoor dat
het aantal enen in een bistring van een bepaalde lengle altijd even is.
. (op het telefoonnummerniveau): indien een gedeelte van een bericht (telefoon-
nummer) ter grootte van het netnummer van het clusterniveau onwangen is dan is
dit volgens onze afspraak dat berichten slechts aan hogere lagen worden door-
gegeven indien ze gé,én fouten (meer) bevatten een coruecÍ netnummer. Dit
impliceert dat de lengte ervan 3 of 5 bedraagt. Volgens de conventies in paragraaf
l.2ligt de lengte van het nog te ontvangen abonneenurnmer dan vast. Kennis van
een gedeelte van een bericht levert dus in het licht van de protocolvoorschriften
informatie over het hele bericht.

In het algemene LP-model zijn binnen een laag verschillende feedbackkanalen mogelijk.
Deze kunnen via verschillende systeemoutpuunedia lopen (high resolution beeldscherm

of luidspreker).
Indien op een bepaald niveau naast ongeihterpreteerde ook geihterprcteerde feedback
voorkomt dan is het bijvoorbeeld mogelijk om elk van de 2 soorten feedback met een

apart feedbackkanaal te associëren. Ieder feedbackkanaal maakt op het laagste niveau
van een ander fysisch kanaal of communicatiemedium gebruik. Bijvoorbeeld: de
geïnterpreteerde feedback vindt grafisch via het high resolution beeldscherm plaats
terwijl de ongeihterpreteerde feedback op hetzelfde niveau via de luidspreker door
middel van spraak plaatsvindt.

De ongeihterpreteerde en de geïnterpreteerde feedback op een bepaald niveau kunnen
tevens met eenzelfde feedbackkanaal geassociëerd worden. We spreken dan van
multíplexing van geïnterpreteerde en ongeihterpreteerde feedback. Deze situatie doet
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zich bijvoorbeeld voor indien geihterpreteerde en ongeïhterpreteerde feedback op een

bepaald niveau beide graÍïsch worden teruggemeld.

De user interface-ontwerper bepaalt in het algemeen per niveau:
. het aantal feedbackkanalen en de communicatiemedia waarvan deze op het laagste

niveau gebruik maken
. het gebruik van deze feedbackkanalen voor geïnterpreteerde enr/of ongernterpreteerde

feedback

De gekozen outputmedia hebben invloed op de attentiewaorde van de feedback bij de

gebruiker. Onder de attentiewaarde van de feedback verstaan we de mate waarin deze

de aandacht van de gebruiker trekt. Deze attentiewaarde beihvloedt op haar beurt de

efficiëntie van de afzonderlijke communicatiekanalen en is in die zin van belang voor

het experiment. Tevens beïnvloeden de outputmedia de bedieníngsstrategie van het

inputmedium.Een voorbeeld: bij ongeihterpreteerde en geihterpreteerde feedback via

spraak kan de gebruiker zijn blik op het numeriek toetsenbord blijven richten, terwijl dit
bij grafische feedback niet mogelijk is als het waarnemen van de feedback gewenst of
noodzakelijk is.

Als één van de mogelijke factoren die de efficiëntie van een werkwijze bernvloeden is in

paragraaf 1.1 de voor een basishandeling benodigde tijd genoemd. Wij willen ook deze

tijd ten behoeve van ons experiment kunnen beïnvloeden. We definiëren een

basishandeling als eenprotocolhandeling (het zenden van een bericht en het eventueel

terugontvangen van feedback) op het laagste níveau. We kunnen dan de voor een

basishandeling benodigde tijd bernvloeden door de voor de protocol loop benodigde tijd
op het laagste niveau te vergroten. Het zij opgemerkt dat het hier het vertragen van

zowel ongeihterpreteerde als geïnterpreteerde feedback betreft. De vertraging dient
instelbaar te zijn, zie figuur 6. Brj een meer uitgebreide opzet van het experiment kan

men de protocol loop op ieder niveau vertragen.

Naast de vertragingstijd onderscheiden we ook nog een ander tijdsaspect van de

feedbach namelijk de presentaietijd.Hieronder verstaan we de tijd dat de feedback op

de systeemouq)ut aanwezig is en dus door de gebruiker waargenomen kan worden.

Deze presentatietijd is soms inherent aan het oulputmedium @ijvoorbeeld bij spraak-

output), maar vaak ook niet (bijvoorbeeld bij graÍische feedback). In dit laatste geval

kan de perceptietijd van de feedback door de user interface-ontwerper ingesteld
worden.
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Laag 0

_cpr> kanaal met (instelbare)tijdsvertraging

Figuur 6: Beïnvloeding tijd benodigd voor een basishandeling middels het
vertragen van het doorgeven van de (berekende) feedback van decoder naar coder
aan de computenijde.

3.3 De feedback in de basisopzet van het experiment.

In de basisopzeÍ van het experiment leggen we de feedback per niveau vast. Uit het
oogpunt van eenvoud beperken we ons op de drie hoogste niveaus in eerste instantie tot
grafische feedback.

Cijferniveau.

Op het cijferniveau onderscheiden we twee feedbackkanalen die beide voor de onge-
rnterpreteerde feedback (echo) dienen.
Het eerste feedbackkanaal is auditief van karakter. Als reactie op een ontvangen en
coÍrect gedecodeerde invoer wordt via de luidspreker een pieptoontje van korte duur
gegenereerd. Hiermee wordt aan de gebruiker gemeld dat er iets ontvangen én correct
gedecodeerd is. Bij corecte decodering is de input dus nrer kunstrnatig genegeerd.
Het tweede feedbackkanaal is grafisch van aard. Het op het cijferniveau bij de invoer
behorende cijfer wordt op het beeldschenn teruggemeld. Hiermee wordt aan de
gebruiker gemeld wat eÍ op het cijfemiveau ontvangen en gedecodeerd is.

Clusterniveau.

Op het clusterniveau passen we slechts één feedbackkanaal toe dat zowel voor de
foutnneldingen als voor de echo gebruikt wordt (multiplexing van geihterpreteerde en
ongeïnterpreteerde feedback). Dit feedbackkanaal is grafisch van aard. Na het
herkennen van een cluster op het clusterniveau wordt het bijbehorende rijtje cijfers op
het beeldscherm afgebeeld. Foutmeldingen verschijnen eveneens op het beeldscherm.
Zie appendix B.
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Nurnmerníveau.

Op het nummemiveau onderscheiden we eveneens één feedbackkanaal. Dit dient zowel

voor het geven van fouuneldingen als het terugmelden van herkende telefoonnummers.

Het is grafisch van aard. Na het herkennen van een telefoonnuÍImer op het nuÍnmer-

niveau wordt dit op het beeldscherm afgebeeld. Foutmeldingen verschijnen eveneens

op het beeldscherm.Zieappendix B.

Lijstniveau.

Op het lijstniveau is sprake van één grafisch feedbackkanaal. Dit dient voor de

ongeïnterpreteerde feedback (echo). Na het herkennen van een lijst telefoonnuÍlmers
met een vooraf bepaalde lengte wordt deze op het high resolution beeldscherm

afgebeeld.

3.4 Herstel van fouten.

De noodzaak tot het herstel van fouten is nveeledig:

l. De gebruiker wil zijn taak binnen eindige tijd volbrengen.

Hierbij nemen we aan dat invoer op een bepaald niveau slechts wordt geaccepteerd

indien deze op dat niveau (volgens de in paragraaf 1.2 genoemde conventies) géén

fouten (meer) bevat.

Z.De gebruiker wil zijn taak correct volbrrengen.

Indien de invoer volgens het computersysteem géén fouten bevat, dan hoeft deze nog

niet te stroken met de intenties van de gebnuiker.

Het elimineren van eventuele fouten in de mens-computer communicatie geschiedt

laagsgewijs en doorgaans is een drietal stappen, te weten:

Stap I: Foutdetecrte.

Foutdetectie behelst het bepalen dnt er een fout in de invoer aanwezig is. Dit gebeurt

meestal door te controleren of de invoer aan bepaalde eigenschappen voldoet. Een

voorbeeld hieryan is de pariteitscontrole.

Foutdetectie kan door de onwanger of door de zender geschieden. Foutdetectie door de

onwanger is slechts in twee gevallen mogelijk, namelijk:
. indien de invoer redundante informatie, zoals bijvoorbeeld het pariteisbit, bevat.
. indien de context voldoende informatie levert. Dit is bijvoorbeeld het geval als het

protocol voldoende inforrratie over het op een bepaald niveau gehanteerde lexicon
bevat. Bij een invoer kan dan eenvoudig gecontroleerd worden of deze van het lexicon
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deel uitmaakt.

Foutdetectie door de zender is slechts mogelijk indien de juiste echo onwangen wordt.
Foutdetectie vindt dan plaats door het vergelijken van de echo met het oorspronkelijk
verzonden berichr

Stap 2 : Foutherkenning.
Foutherkenning behelst het bepalen wat eÍ precies fout is. Dit kan door de zender of
door de onwanger geschieden. Foutherkenning door de onwanger is slechts mogelijk
indien ontvangen berichten redundante informatie bvatten. Foutherkenning door de
zender geschiedt wederom door het vergelijken van het oorspronkelijk verzonden
bericht en de ontvangen echo.

Stap 3: Foutherstel.

Foutherstel behelst het herstellen van gedetecteerde en herkende fouten. Het kan door
de onwanger of door de zender geschieden. Foutherstel door de ontvanger is slechts
mogelijk indien de onwanger middels de aanwezigheid van redundante informatie de
gedetecteerde fouten kan herkennen. We spreken dan van automatisch foutherstel.
Deze optie wordt in het experiment niet uitgebuir
Foutherstel door de gebruiker geschiedt middels het verzenden van zogenaamde
herstelacties. De mogelijke herstelacties en de afhandeling daarvan vonnen samen de
zogenaamde herstelprocedures. Deze dienen door de ontwerper van de user interface
gespecificeerd en door de gebnuiker gekend te worden.
Bij ons experiment zijn de mogelijke herstelacries als volgt vastgesteld:

. delete cWr
Deze actie maakt de invoering van het laatste op het cijferniveau ingevoerde en geaccep-

teerde cijfer van het cluster dat op het moment van deze actie ingevoerd wordt (onder-
handen is) ongedaan. De acÍie delete cijfer kan op ieder moment genomen worden. Is
uiwoering ervan wegens het ontbreken van het hierboven bedoelde cijfer niet mogelijk
dan volgt een foutmelding.

. delete cluster
Deze actie maakt de invoering van alle tot het onderhanden cluster behorende cijfers
ongedaan. De actie kan slechts genomen worden indien het onderhanden cluster uit
minstens één cijfer bestaat. Bij een onderhanden cluster met lengte 0 wordt de actie
delete cluster als oneigenlijk beschouwd. Derhalve volgt dan een foutmeldin g. Delete
cluster heeft dus altijd betrekking op het onderhanden cluster en nooit op een reeds
ingevoerd en geaccepteerd cluster.
Een reden hiervoor is dat we de gebruiker niet de mogelijkheid willen geven om het
laatste cluster van een reeds ingevoerd en door het computersysteem geaccepteerd
telefoonnurnmer te wijzigen. Na invoer en acceptatie van een telefoonnummer is de
invoer van de clusters waaruit dit telefoonnuÍnmer bestaat onherroepelijk geworden.
Herstel van een cluster is dan nog slechts mogelijk door de invoer van het gehele
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telefoonnummer met de hierna te bespreken actie delete nutnmer ongedaan te maken en

het vervolgens opnieuw in te voeren.

Een andere reden voor bovenstaande beperking is dat we de gebruiker eveneens de

nrogelijkheid willen ontnemen om via de actie delete cluster een reeds ingevoerd en

geaccepteerd netnummer te herzien, terwijl het abonneenummer onderhanden is. Na

invoer en acceptatie van het netnummer is de invoer van dit cluster onherroepelijk
geworden. Herstel van het netnummer is dan nog slechts mogelijk met behulp van de

hierna te bespreken actie delete nurnrner.

. delete ntonner
Deze actie maakt alle ten behoeve van het onderhanden telefoonnummer gepleegde

invoer ongedaan. Is de in de vorige zin bedoelde invoer nihil dan wordt de invoering

van het laatst ingevoerde en geaccepteerde telefoonnuÍnmer ongedaan gemaakt,

voorzover dit voorhanden is. Is dat niet zo dan volgt een foutmelding. De actie delete

ruuruner kan dus op ieder ogenblik genomen worden.

Uit consistentie-overwegingen zou men tevens de herstelactie delete /r7sr verwachten.

Deze is echter niet aanwezig omdat het enerzijds een actie betreft die erg ver in de

invoerhistorie teruggrijpt en derhalve bij abusievelijk activeren rigoreuze gevolgen heeft

en anderzijds omdat herhaalde toepassing vandelete rutrnner hetzelfde effect heeft.

Het aantal herstelacties is welbewust klein gehouden. Meer herstelacties betekent meer

en misschien betere en snellere herstelmogelijkheden, waardoor een voor de beschouw-

de taak optimale user interface meer benaderd zal worden. Buiten het feit dat we in het

bedoelde experiment niet in een optimale user interface geïnteresseerd zijn heeft dit
ongetwijfeld een langere aanleertijd tot gevolg. Hiermee zijn we bij ons experiment niet

gebaat. Derhalve is eenvoud ons devies: een eenvoudige taakstelling en een eenvoudig

te leren en te bedienen user interface.
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4 Op \ryeg naar een implementatie.

Ten behoeve van het experiment dient de in de vorige hoofdstukken beschreven globale
opzet geïmplementeerd te worden. De beschikbare configuratie bestaat uit een SUN
workstation waarop Quintus Prolog geihstalleerd is. Om spraakinput en -output
mogelijk te maken heeft men tussen deze SUN en een Philips PC met spraakherken-
ningskaart een verbinding gelegd. Zie Cullen (1988).

Tijdens het ontwerpproces van de implementatie zal het experiment meer gedetailleerd
vorÍn worden gegeven. Wij hebben ervoor gekozen de nadruk niet zozeer op een

efficiënte en beknopte implementatie te leggen, maaÍ meer op een overzichtelijke
implementatie, die zo goed mogelijk met (de computerzijde van) het LP-model corres-
pondeert.

Het ontwerpproces van de implementatie kent een aantal stappen die in de volgende
paragrafen nader uitgewerkt worden:
1. Ontwerp van de programÍnastructuur.

2. Karakterisering van mailbox messages en locale databases.

3. Programmacodering.

4.1 Ontwerp yan de programmastructuur.

De taal Prolog op de SUN is op het IPO uitgebreid met de mogelijkheid om zoge-
naamde state transítion networks te definiëren. Hier maken we bij de implementatie
van het experiment dankbaar gebruik van.

Een state transition network bestaat uit een aantal states (toestanden). Tussen deze toe-
standen zijn onder bepaalde zelf te definiëren condities toestandsovergangen mogelijk.
Bij een toestandsovergang kunnen bepaalde acties uitgevoerd worden. Zo'n actie kan
ook bestaan uit het starten van een ander netwerk dat een subnetwerk wordt genoemd.
De beschrijving van een t@standsovergang luidt:

network_name(state_from,state_to) :-

input_action(a),
condition_1,

condition_N,
action_I,

acuon_N,

waitJor_next_ínput.
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waarbij input_action(a) een speciale conditie en wait-for-next-input een speciale actie

is. Beide kunnen worden weggelaten.

Een netwerk wordt gestart door het commando:

be gin (nenvork_n ame,first_state ).

Dit commando kan ook als actie in de beschrijving van een toestandsovergang voor-

komen. Het start dan een subnetwerk. Een netwerk wordt verlaten bij het bereiken van

de state exit. Er wordt dan teruggekeerd naar de plaats direct volgend op de aanroep van

het betreffende netwerk.

De programmastructuur wordt uit een aantal netwerken opgebouwd. De uiteindelijke

netwerkstructuur van de experimentele setup wordt via een tweetal benaderingen

bereikt. Deze zullen hieronder beschreven en gemotiveerd worden, evenals een

potentiële derde approximatie.

Ie approximatie

In eerste instantie associëren we met de computerzijde van ieder niveau van het bij het

experiment behorende LP-model (figuur 4) een apart (sub)netwerk. Dit leidt tot de in
figuur 7 weergegeven structuur.

network
call telefoon-

nummers

lijstniveau

subnenvork telefoon-
nummers

nummemiveau

call clusten

clusterrriveau

call crjfers

cijferniveau

call

Figuur 7: Netwerkstruc$ur in e€rste approximatie. Iedere rechthoek correspon-
deert met een (sub)nenperk De gehele Íiguur conespondeert met de computerzijde
van Íiguur 4.

lijst
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Bij een (sub)network call wordt geen informatie overgedragen: een aanroep van een

netwerk bestaat louter uit het starten van het betreffende netwerk. Bij het verlaten van

een netwerk wordt wel informatie overgedragen. Het doorgeven van informatie bij het

verlaten van een subnetwerk aan het netwerk waarin wordt teruggekeerd implementeren
we door middel van een mailbox. Zodoende bevatten het cluster-, nummer- en lijst-
niveau ieder en mailbox. Bij het verlaten van een subnetwerk plaatst deze berichten
(messages) in de mailbox van het netwerk waarin wordt teruggekeerd. Deze messages

worden door het netwerk waarin wordt teruggekeerd gernspecteerd en venrolgens uit de

mailbox verwijderd. De mogelijke messages die de venchillende mailboxen kunnen

bevatten worden in paragraaf 4.2 gekankteriseerd.

Bovenstaande netwerkstructuur kent echter een nadeel. Immers, daar het bij een

(sub)network call onmogelijk is om informatie over te dragen is het bij binnenkomst in
het netwerk dat met het clusterniveau correspondeert nier duidelijk welk type cluster
verwacht wordt:
. een netnummer (bestaande uit 3 of 5 cijfers),
. een abonneenumrner bestaande uit 4 cijfers of
. een abonneenuÍnmer bestaande uit 6 cijfers.
Bij deze netwerkstructuur is het dan ook, bij gebrek aan kennis van het verwachte type
cluster op het clusterniveau, niet mogelijk om op dit niveau eventuele fouten bij de

clusteropbouw te detecteren. Drie mogelijke uitwegen zijn:

l. Het detecteren van eventuele fouten in clusters overlaten aan het telefoonnununer-
niveau. Op dit niveau is immers uit de context bekend welk type cluster verwacht
wordt. Deze mogelijkheid past echter niet in het LP-model. In dit model is het namelijk
de bedoeling dat het clusterniveau een cluster slechts accepteert en aan het telefoon-
nummerniveau doorgeeft indien dit cluster op het clusterniveau geen fouten meer bevat.
Fouten in clusters dienen derhalve op het clusterniveau of lager afgehandeld te worden.
Derhalve wordt de onder dit punt genoemde mogelijkheid verworpen.

2.}{et clusterniveau de mogelijkheid geven om over locale informatie op het telefoon-
nummerniveau te beschikken. Ieder niveau kent immers locale informatie, die voor een

deel de context beschrijfr Het zal later blijken dat we deze locale informatie per niveau
opslaan in een zogenaamde local database. Deze kan op het telefoonnummerniveau
bijvoorbeeld het reeds van het clusterniveau onNangen cluster bevatten. Het cluster-
niveau kan dan uit de locale informatie van het telefoonnummerniveau afleiden welk
type cluster verwacht wordt. Bijvoorbeeld: bij een netnummer met lengte 3 wordt een

abonneenummer met lengte 6 venracht
Bij deze mogelijkheid ondermijnen rve het conceptvan locaal beschikbare informatie.
Derhalve wordt ook deze mogelijkheid verworpen.
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3. Het opsplitsen van het netwerk op het clusterniveau in drie afzonderlijke netwerken

op dit niveau. Ieder netwerk correspondeert dan met een type cluster dat verwacht kan

worden (een netnummer van 3 of 5 cijfers, een abonneenummer van 4 cijfers of een

abonneenuÍnmer van 6 cijfers). Op het telefoonnummerniveau wordt uit de daar beken-

de context bepaald welk type cluster verwacht wordt. Deze verwachting wordt aan het

clusterniveau doorgegeven door het juiste netwerk op dit niveau aan te roepen. Binnen

een bepaald netwerk op het clusterniveau is zodoende bekend welk type cluster
verwacht wordt. Derhalve kan foutendetectie met btrekking tot clusters dan op het

clusterniveau of - bij het verder doorgeven van verwachtingspatronen - lager plaats-

vinden, hetgeen de bedoeling is.

De netwerken op het clusterniveau corresponderen in feite met de syntax van het

protocol op dit niveau. Daar het in het LP-model mogelijk is om op één niveau

verschillende syntactische structuren binnen hetzelfde protocol te onderkennen, is deze

mogelijkheid toegestaan. Derhalve passen we het onder dit punt beschreven concept

toe. We refereren ernaar door te spreken van het opleggen van verwachtingspatronen

door het telefoonnummerniveau aan het clusterniveau.

Een analoge redenering gaat op voor het cijferniveau. Derhalve besluiten we hier naast

de bottom up-herkenning ook het opleggen van verwachtingspatronen toe te passen, in

dit geval door het clusterniveau aan het cijferniveau. Elk van de drie netwerken op het

clusterniveau kan een aantal netwerken (protocollen) op het cijferniveau aanÍoepen.

Voor het netwerk op het clusterniveau dat correspondeert Ín€t het netnummer zijn dit er

6. Voor het netwerk op het clusterniveau dat correspondeert met een 4-cijferig
abonneenuÍnmer zijn dit er 5. Tenslotte zijn het er voor het netwerk op het clustemiveau

dat correspondeert met een 6-cijferig abonneenumrner 7.Deze aantallen volgen recht-

streeks uit het maximale aantal cijferposities dat een bepaald type cluster kent. Is dit
aantal gelijk aan 6 dan zijn op het cijferniveau 6+1=7 protocollen noodzakelijk. Het

zevende protocol dient dan voor het herkennen van de afsluitende carriage retuÍn.
Binnen zo'n netwerk op het cijferniveau is derhalve via het successievelijk opleggen

van verwachtingspatronen door het telefoonnummerniveau aan het clusterniveau en

door dit laatste weer aan het cijferniveau de volledige context bekend waarin de invoer
dient te passen. De foutenafhandeling van alle niveaus kan dan ook volledig door het

cijferniveau geschieden. Alle founneldingen vinden in het programma dus binnen een

netwerk op het cijferniveau plaats. Met andere woorden: doordat de verwachtings-
patronen van alle hogere niveaus aan het laagste niveau - het cijferniveau - worden

opgelegd, is het mogelijk om op dit niveau alle foutaÍhandeling te plegen.

2e approximaíe

Toepassing van het opleggen van verwachtingspatronen van het telefoonnummerniveau

aan het clusterniveau en door dit laatste weer aan het cijferniveau resulteert in de in
figuur 8 schematisch weergegeven netwerkstructuur. Tevens zijn in deze figuur de
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namen van de netwerken aangegeven zoals deze ook in de Prolog programmatekst
voorkomen.

lijstniveau

nuÍnmemlveau

network
call

subnetwork
call

lijst
telefmn-
nummers

telefmn-
+ nummeÍs

bestwings-
infonnatie

clusterniveau

subnetwork
call

subnerwork
call

clusters
+ 

bestwings-
informatie

cijfers
+ besturings-

itdonnatie

cijfemiveau

dal - da6 ds4l - ds45 ds6L - ds67

Figuur 8: Netwerkstructuur in tweede approximatie. Iedere rechthoek coÍres-
pondeert met een (sub)netwerk. De rechthoeken op één niveau belichamen de op
dat niveau geÍmplementeerde protocollen. De namen van de netwerten zijn
vetgedrukr De systematiek van de netweÍtnaÍnen q het cijferniveau is als volgt:
d staat voor digit level
a staat vocarea code
s4 staat voor een 4-cijferig subscribers number
s6 sreet voor een Gcijferig subscriben number
Het laatste cijfer is een volgnummer.

In figuur 8 is te zien dat bij het verlaten van een subnetwerk naast cijfers, clusters en
telefoonnurnmers ook zogenaamde besturingsinformatíe aan de direct daarboven
gesitueerde laag wordt doorgegeven. Deze besturingsinformatie bestaat uit mailbox

subscr
numbei

subscr_
number
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messages die aangeven dat naar aanleiding van een input (e.g. delete nummer) een

bepaalde acrie gewenst is die - binnen het subnetwerk dat verlaten wordt (e.g. subscr-

number_4) - bij gebrek aan de juiste (locale) informatie niet uitgevoerd kan worden.

Derhalve wordt een actie die op een bepaald niveau niet uitgevoerd kan worden via de

besturingsinformatie aan de direct daarboven gelegen laag doorgegeven. Dit proces

herhaalt zich totdat op een bepaald niveau voldoende informatie beschikbaar is om de

actie uit te kunnen v@ren.

Na het uitvoeren van zo'n actie op een niveau waar voldoende informatie daarvoor

beschikbaar is, is het meestal noodzakelijk om een ander netwerk dan hetgeen de

besturingsinformatie leverde op het direct daaronder gelegen niveau te staÍten. Bijvoor-
beeld: een ingevoerde delete nummer wordt via ds43 en subscr-number-4 door-

gespeeld aan het netwerk op het nummerniveau dat voldoende informatie heeft om de

gewenste actie uit te kunnen voeren. Na uiwoering ervan dient het netwerk area-code

op het clusterniveau gestart te worden.

In het algemeen geldt: welk ander netwerk na uiwoering van de uit de input volgende en

aan hogere niveaus doorgegeven actie gestart dient te worden volgt direct uit de

besturingsinfomratie. Dit verklaart de naam besturingsinformatie.

3e approimatie

Hoewel we vanwege de eenvoud gekozen hebben om de netwerkstmctuur in nveede

approximatie te implementeren, kent deze op het laagste niveau wel erg veel (18)

nagenoeg identieke protocollen. Dit levert een lange programmatekst op. Een remedie

hiervoor is het introduceren van zogenaamde geparametriseerde protocollen. Het

concept van geparametriseerde protocollen bestaat uit het met ieder netwerk associëren

van een aantal parameters. De context binnen een netwerk wordt dan niet slechts

bepaalt door de locatie van het nenverk in de netwerkstructuur, maar tevens door de

waarde van de brj dat netwerk behorende paftrmeters.

Het is dan mogelijk de l8 protocollen op het cijferniveau tot enkele of - afhankelijk van

de mate van parametrisering - zelfs tot één protocol te reduceren. Ook op het cluster-

niveau kan reductie plaatsvinden. Indien we op het clusterniveau slechts é,én gepara-

metriseerd protocol implementercn, dan dient uit de parameters van dat protocol het

verwacht type cluster te volgen.

4.2 Karakterisering van mailbox messages en locale databases.

Ieder niveau van de dmr ons toegepaste nenverkstructuur in tweede approximatie heeft

e,en geheugen.Dit bestaat per niveau uit twee delen:

l.Tíjdelijk geheugen. Dit wordt gevormd door een zogenaamde dynamísche data-
base. Bij de start van een (sub)netwerk dient de daarbij behorende dynamische
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database ge'rnitialiseerd te worden. Tijdens de uiwoering van het (sub)netwerk groeit en

slinkt deze database. Bij het verlaten van het (sub)netwerk dient hij geheel te worden
verwijderd.
2. Permanent geheugen. Dit wordt gevormd door een zogenaamde statische database.
Deze bevat hoofdzakelijk informatie ten behoeve van de feedback, bijvoorbeeld de

relatie tussen prograÍnmavariabelen en schermcoórdinaten. De statische database is
peÍmanent op ieder niveau aanwezig.

Syntax en lexicon informatie worden evenals vertaaltabellen (zoals de ASCII-vertaal-
tabel) impliciet in de Prolog progammacode gedefiniëerd.Deze informatie wordt dus
niet expliciet in de locale databases opgeslagen.

Het cluster-, nummer- en lijstniveau bevatten bovendien een zogenaamde maílbox om
berichten van subnetwerken op het direct daaronder liggende niveau te onwangen.

In het onderstaande karakteriseren we voor ieder niveau de dynamische en de statische
database. Voorts geven we een opsomming van de mogelijke messages die in de mail-
boxen van het cluster-, nununer of lijsuriveau kunnen voorkomen. rWe hanteren hierbij,
maar ook in de programmatekst, de volgende notationele afspraken:
. Mailbox messages die voor een bepaald niveau bestemd zijn en dus in de bij dat
niveau behorende mailbox geplaatst kunnen worden voorzien we van de bij dat niveau
behorende prefrx, die hieronder gedefinieerd wordt.

' Hetzelfde geldt voor de elementen (entries) van de dynamische en statische database
van een niveau.

De prefixen zijn als volgt:
l- voor het list level
n- voor het number level
c- voor het cluster level
d- voor het digit level.

Verder hanteren we in ondentaande karakterisering de gebruikelijke Prolog notarie, i.e.

/* <commennar> */ wordt gebruikt om meerdere regels commentaar te geven, terwijl
Vo lcorÍmentaaÍ> wordt gebruikt indien slechS één regel conrmentaar gewenst is.

d daufuse
*l

7o dynattic part

d_last_detection(none)
d_last_detection(O)

r
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d_last-detcction(l)

d_las_detection(9)
d last_detection(cani age-retum)
d last_detection(delete-digit)

d_last_dercaion (delete_cluster)

d_last_detection(d elete_number)

d last_detection(rubbish)

Vo at any moment orily one instance of d-last-detection holds

Vo saticpart

d_echo-window(0, I X0pos,Y0po s])
d_echo_window( l,IX I pos,Y 1 pos])

d_echo_window(9,IX9pos,Y9pos])

d_erro r_window( [Xpos,Ypos ] )

9o d-enor-window([Xpos,Ypos]) contains the same [Xpos,Ypos] as

Vo l_error _window([ Xpos,Ypos ] )

l*
c dabfuse

*l

Vo dynatnic part

c_area_code(-a)
where La is a list of digits which records the area code so far in reverse order

Vo lengqh[-a)É5 n ( length(La)>0 =+ La. 1=0)

c_zubscr_number(Ls)
where Ls is a list of digits which rccords the subscribe/s number so far in
revene order

% length(Ls)S6 n ( length(tsD0 + Ls.l*O)

c_current_network(Netw)
where Netw is equal to one of dal - da6, ds4l - ds45, ds6l - ds67.

7o smtic part

c_echo_window(3, IX3pos,Y3pos] )
c_echo_window(5, [X5 pos,Y5pos ] )
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next(Prev,Nxt)
where Prev and Nxt are network names from the digit level such that Nxt
follows on Prev in one ofthe sequences: dal - da6, ds41 - ds45, dsól - ds67.

previous(Nxt,Prev)
where Nxt and Prev are network names from the digit level such that Prev
precedes Nxt in one ofthe sequences: dal - da6, ds4l - ds45, ds61 - ds67.

l*
cguilbox

*/

Vo possible mcssages

c_message(O)

c_message(l)

c_message(9)

c_mess age (carri age_retu m)
c_message(delete_di git)
c_mes sage(delete_cluste r)
c_me ssage (delcte_numbe r)

l*
n_database

*l

% dynanic part

n_number(Ln)

where Ln is a list of lists.
If there is a first element of Ln then it consists of a list of digits which
represents - in reverse order - the last received area code.
If there is a second element of Ln then it consists of a list of digits which
represents - in reverse order - the last received subscriber's number.

?olenglh(Ln)32

Vo sutic pan <empty>

f+

n3tailbox
*l

Vo possible rncssages

n_message(Lc)

wherc Lc is a list of digis which embodies the last detected cluster
n_m essa ge(delete_num ber)
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l*
I_daubase

*l

Vo dynantic pan

l-listlU;
where Ll is a list of lists, rcpresenting the rccorded telephonenumbers in
Ícvers order. Each element of Ll corsiss of a list of length 2 representing a

tclephonenumber in the way Ln does.

7o length(Ll)9O
Vo ($i:l<i<a0: lengÍh(U.i.1p3 = length(Ll.i.2)=6 n

length(J.i. I 15 e length(U.i.2È4)

Vo sntic pafi

I list_window(O, IX0pos,Y0pos])
I list_window(1,[Xlpos,Ylpos])

I list_window( I 9,[Xl9pos,Y l9pos])

l_error_window([ Xpos,Ypos ] )

r
l_rnailbox

*/

Vo possible rnessages

l_message(Ln)
where Ln is a list of lists with 2 lists as elements.

The fint element is a list of digits representing the area code of the

telephonenumber.
The second element is a list of digits representing the subscriber's number of
the telephonenumber.

l_message(delete_number)
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4.3 Programmacodering.

Uitgaande van de netwerkstructuur in tweede approximatie en de karakterisering van

mailbox messages en locale databases in de vorige paragraaf nemen we de codering ter
hand. We coderen laagsgewijs op een top down manier. ln verband met de beschikbare

stagetijd is op ieder niveau één protocol (of netwerk) geimplementeerd, te weten de

netwerken list, number, area_code en dal. Het lijst- en nummerniveau zijn hiermee
volledig gecodeerd. Op het cluster- en cijferniveau blijken de essentiële codeeraspecten

uit de codering van respectievelijk area_code en dal. De overige netwerken op deze
niveaus zijn, gegeven area_code en dal, eenvoudig op een analoge wijze te coderen.

De Prolog prognmmatekst van de gecodeerde netwerken is als appendix A bijgevoegd.

. Tijdens het codeerproces hebben we een belangrijke onnverpbeslissing met befrekking
tot de ongetnterpreteerde feedback genomen. Deze wordt hieronder besproken.

Volgens het LP-model dient de ongeinterpreteerde feedback laagsgewijs te geschieden

en wel tijdelíjk, dit wil zeggen gedurende de perceptietijd. Dus: indien op het cijfer-
niveau een cijfer ontvangen wordt, dan dient dit tijdelijk te worden teruggemeld.
Hetzelfde geldt voor een cluster op het clusterniveau of een telefoonnummer op het

nummerniveau. De historie van het invoerproces die in de toestand van het systeem tot
uitdrukking komt is dus niet op ieder moment via de feedbacÈ bij de gebruiker
bekend. Wij vinden dat dit wel het geval moet zijn.
De belangrijkste reden hiervoor is dat de gebruiker tijdens het invoerproces bekend
moet zijn met de historie van dit invoerproces teneinde zinvolle invoeracties te kunnen
nemen. Indien dit niet middels permonente feedback ondersteunt wordt, dan dient een

gebruiker hiertoe zijn eigen geheugen aan te wenden. Dit wordt dan ons inziens
onnodig belast. Bovendien wordt de efficiëntie van de mogelijke werkwijzen om de
taak uit te kunnen voeren dan te zeer beihvloedt door de geheugencapaciteiten van een

specifieke gebruiker, hetgeen niet de bedoeling is.
Voorts bidt tíjdclíjk laagsgewijze terugmeldíng niet de mogelijkheid om deletes terug
te melden.

Derhalve hebben we ervoor gekozen om de ongeihterpreteerde feedback on the Íly te
laten plaatsvinden. Dit houdt in dat op het laagste niveau ontvangen en corïect gedeco-

deerde cijfers permanent - in volgorde van invoer - grafisch worden teruggemeld.
Indien op een gegeven moment een cluster ingevoerd is, dan is het rijtje cijfers waaruit
dit cluster bestaat reeds tijdens de opbouw van dit cluster door middel van successieve-
lijke aanroepen van verschillende netwerken (protocollen) op het cijferniveau, dit wil
zeggen on the fly, teruggemeld. Dit rijde behoeft op het clusterniveau dan ook niet meer
te worden teruggemeld. Indien het cluster een netnurnmer betreft dan wordt bij accep-
tatie daaryan door het clusterniveau direct achter dit netnummer een streepje () terug-
gemeld. Betreft het een abonneenummer dan wordt bij acceptatie op het clusterniveau
géén feedback gegeven. Bij terugkomst vanuit het clusterniveau op het telefoon-
nummerniveau wordt, na herkenning van een coÍTect telefoonnurnmer, dit nummer in
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het echo window gewist en - door het lijstniveau - in de op het scherm teruggemelde

lijst geplaatst. Zie appendix B: schermlayout.

Merk op dat on the fly feedback slechts mogelijk is indien de perceptietijd van het

outputmedium door de user interface-ontwerper in te stellen is, zoals in dit geval bij
grafische feedback via een beeldscherm.

Onze keuze voor on the fly feedback heeft een belangrijke consequentie: indien op het

cijferniveau een foutieve invoer plaatsvindt dan kan deze níet als echo teruggemeld

worden. Immers, een teruggemeld cijfer dient met het oog op potentiële toekomstige

delete-acties bij het systeem geregistreerd te staan. Bij oneigenlijk gebruik van het

systeem kan het terugmelden van foutieve invoer zodoende tot een willekeurig groot

geheugengebruik leiden. Daar slechts een eindig geheugen beschikbaar is, kan dit tot
problemen leiden die in het kader van ons streven naar een robuuste interface niet

gewenst zijn. @en robuuste interface is een interface die functioneel tegen ieder gebruik

bestand is.)

Een andere reden om af te zien van het terugmelden van foutieve invoer is het

plaatsgebrek op het beeldscherm dat dan kan ontstaan.

Foutieve invoer wordt derhalve niet teruggemeld. Wel wordt in zulke gevallen

geïnterpreteerde feedback in de vorm van een foutmelding gegeven. Deze blijft op het

scherm zichtbaar totdat een nieuw inpuÍ event plaatsvindt.Zie de progËmmacode voor

het cijferniveau in appendix A.

. Een andere ontwerpbslissing die tijdens het codeerproces naar voren kwam is ons

streven om deletes op een zolaag mogelijk niveau af te handelen. Dit beprekt immers de

communicatie tussen de verschillende niveaus. Een voorbeeld: we interpreteren een

delete rutmmer tijdens de invoer van een netnummer als een delete cluster, waar het

dan in feite op neerkomt. Tadoende blijft de communicatie in dit geval tot het cijfer- en

clusterniveau beperkt. Dit zou niet het geval zijn als een delete nurnmer altijd naar het

nummerniveau zou worden doorgestuurd.

Alvorens we op enkele essentiële codeeraspecten ingaan, geven we eerst een nadere

specificatíe van de protocollen op het cíjferniveau. Op dit niveau vindt alle fout-
aÍhandeling plaats. Het lijst-, nunrmer en clusterniveau dragen znrg voor een gestruc-

tureerde besturing van het cijferniveau.

Onderstaande beknopte specificatie van de protocollen (netwerken) op het cijferniveau
geeft per netwerk en per invoer de volgende aspecten weer:

-34 -



Op weg naaÍ een implemennde

. in de kolom reactíon: de reactie van het systeem, oftewel is de invoer wat betreft de
context toegestaan (ok) of niet (error).

' in de kolomfeedback: wel (ecln\ of geen (no eclu) ongelnterpreteerde feedback.
Rcmove(I ) betekent in deze context dat de figuur die op de top van de figurenstack
staat verwijderd dient te worden. Deze figuur - die een cijfer voorstelt - is dan ook als
laatste op het scherm geplaatst en correspondeert met het laatst ingevoerde en correct
gedecodeerde cijfer. Zie voor nadere informatie over de figurenstack en de koppeling
tussen holog en de op de SUN gernstalleerde graphics tool Beuk/Olijslagers (1988).
. in de kolom enor message: een eventuele foutrnelding.

De positions in onderstaande beknopte specificatie slaan op de posities in het echo
window waar de ongeihterpreteerde feedback wordt teruggemeld. Zie appendix B:
schermlavout.

Dal (position 0)

Input Reaction Redback Error message
0 ok echo

l-9 eÍror no echo area code starts with digit 0
CR eÍïor no echo area code has length 3 or 5

dcldigit eÍror no echo not possible at this moment
dclcluster eÍïor no echo not possible at this moment
dclnumber ok noecho
othcr eÍror no echo input not valid, use ...

Da2 (position l)

Input Reaction Redback Error message
0-9 ok echo
CR eÍror no echo area codehas length 3 c 5

dcldigit ok remove(l)
dclcluster ok no echo
dclnumber ok no echo
oÉter enoÍ no echo input not valid, use ...

Da3 (position 2)

Input Reaction Feedback Enor message
0-9 ok echo
CR enor no echo area code has length 3 c 5

dcldigit ok remove(l)
dclcluster ok noecho
dclnumber ok no echo
other error no echo input not valid, use ...
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Da4 (position 3)

Input Reaction Redback Error message

0-9 ok echo

CR ok noecho
dcldigit ok remove(l)
delcluster ok no echo
dclnumber ok no echo
other eÍToÍ no echo input not valid, use ...

Da5 (position 4)

Input Reaction Redbrck Error message

0-9 ok echo
CR eÍror no echo area code has length 3 m 5

deldigit ok remove(l)
delcluster ok noecho
dclnumber ok no echo
other eror no echo input not valid, use ...

Da6

Input Reaction Redback Enor message
0-9 eÍror no echo area code has length 3 or 5
CR ok noecho

deldigit ok remove(l)
dclcluster ok no echo
dclnumber ok no echo
othcr eÍor no echo input not valid, use ...

Ds.ll (position 6)

Innut Reaction Redback Error message
0 error no echo subscriber's number starts

with a digit that differs
from 0

l-9 ok echo
CR eÍror no echo subscriber's number must

have length 4
dcldigit eÍïor no echo not possible at this moment
delchster erÍor no echo not possible at this moment
delnumber ok no echo
other eror no echo input not valid, use ...

Ds42 (position 7)

Input Reaction Redback Errm message
0-9 ok echo
CR eÍrcr no echo subscriber's number must

have length 4
deldigit ok remove(l)
dclcluster ok no echo
dclnumber ok no echo
oher enor no echo input not valid, use ...
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Ds43 (position 8)

Input Reaction Redbrck Error message
0-9 ok echo
CR eÍïoÍ no echo subscriber's number must

have length 4
dcldigit ok remove(l)
dclcluster ok no echo
dclnumber ok no echo
other eÍïor noecho input not valid, use ...

Ds44 (position 9)

Innut Reaction Redbrck Error message
0-9 ok echo
CR eÍÍoÍ no echo subscriber's number must

have length 4
dcldigit ok remove(l)
dclcluster ok no echo
dclnumbcr ok noecho
other eÍror no echo input not valid, use ...

Ds45

Innut Reaction Redback Error message
0-9 eÍror no echo subscriber's number must

have length 4
CR ok noecho

dcldigit ok rernove(l)
dclcluster ok no echo
clclnumber ok no echo
ot}ter eÍror no echo input not valid, use ...

Ds6l (position 4)

Innut Reaction Redback Error message
0 error no echo subscriber's number sÍarts

with a digit that differs from 0
l-9 ok echo
CR eÍror no echo subscriber's number must

have length ó
dcldigit eÍror no echo not possible at this moment
delcluster eÍïor no echo not possible at this moment
dclnumber ok noecho
other eÍrLr no echo input not valid, use ...

Ds62 (position 5)

Input Reaction Redback Enor message
0-9 ok echo
CR eÍror no echo subscriber's number must

have length ó
dcldigit ok rernove(l)
dclcluster ok noecho
dclnumber ok no echo
other eÍror no echo input not valid, use ...

-37 -



Op weg nÍur een implementatie

Ds63 (position 6)

Input Reaction Redback Error message

0-9 ok echo

CR eÍror no echo subscriber's number must
have length 6

dcldigit ok remove(l)
dclcluster ok noecho
dclnumber ok noecho
other erÍor no echo input not valid, use ...

Ds64 (position 7)

Input Reaction Redbrck Error message

0-9 ok echo

CR eÍror no echo subscriber's number must
have length 6

dcldigit ok rernove(l)
dslcluster ok noecho
dclnumber ok no echo
olher eÍror no echo input not valid, use ...

Ds65 (position 8)

Innut Reaction Redback Error message

0-9 ok echo

CR error no echo subscriber's number must
have length 6

dcldigit ok remove(l)
dclclustcr ok noecho
delnumber ok no echo
otlrcr erÍor no echo input not valid, use ...

Dsó6 (posirion 9)

Input Reaction Redback Error message

0-9 ok cho
CR eÍror no echo subscriber's number must

have length 6
deldigit ok rernove(l)
delcluster ok noecho
dclnumbcr ok no echo
other eÍÍor no echo input not valid, use ...

Ds67

Input Reaction Redback Enor message

0-9 gÍror no echo subscriber's number must
have length 6

CR ok noecho
deldigit ok rernove(l)
dclcluster ok no echo
dclnumber ok no echo
oÉrcr eÍTor no echo input not valid, use ...
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Hoewel de als appendix A bijgevoegde Prolog programmatekst wegens de overzich-
telijke manier van programmeren en het gebruik van state transition networks een-

voudig te begrijpen is zullen we toch enige essentiële codeeraspecren bespreken.

. De structuur van de beschrijvíngen van de toestandsovergangen is op het cluster-,
nummer- en lijstniveau steeds als volgt:

l. Inspecteer mailbox

2.L*ngmailbox

3. Inspecteer locale database

4a Manipuleer (wijzig) locale database 4b Stuur message naar de aanroepende laag

5a Pas scherm aan 5b Verlaat laag via de toestand exit

Op het cijferniveau, dat geen mailbox bevat, is de structuur van de beschrijvingen van

de toestandsovergangen als volgt:

l. lnspecteer invoer

2. Pas locale database aan

3a Geef fournelding 3b Stuur message naar Íuuuoepende laag en

verlaat laag via de toestand exit

. Voordat een subnetwerk wordt aangero€pen wordt het gedeelte vrn diens dyna-
mische database dat in de betreffende aanroep een rol speelt geihitialiseerd. Bij vertrek
uit een (sub)netwerk via de toestand exit wordt dit deel van de dynamische database

verwijderd.

. kn belangrijlce gedachte bij dc codering van het clwterniveau.
Als het clusterniveau messages van het cijferniveau onwangt, dan is de actie (e.g. delete
cluster) of de invoer (e.9. 3) die in die messages is opgeslagen ook geoorloofd. Het
cijferniveau zendt immers pas een message naar het clusterniveau indien de betreffende
actie of invoer gezien de context mogelijk is. Het cijferniveau kan dit beslissen wegens
de door het nummer- en clusterniveau aan haar doorgegeven verwachtingspatronen ten

aanzien van de invoer.

Daar zodoende op het clustemiveau geen checks op de invoer noodzakelijk zijn is het
mogelijk dit niveau op een compacte manier te coderen. Zie cluster_level.pl in ap-
pendix A.
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Tenslone nog enkele definities:

. In de code van het digit level worden de volgende notaties gebruikt: <1>,..,<9> en

<<X>>. Deze dienen nader uitgewerkt te worden. Hun betekenis is als volgt:

<l> is equivalent met de ASCII-code van het cijfer I
<<X>> is equivalent met het karakter behorende bij ASCII-code X

Er geldt dus, ongeacht of Y een ASCtr-code danwel een karakter is: <<<Y>)) = Y.

. Ten behoeve van de geïnterpreteerde feedback in de vorm van foutrneldingen dienen

de figuren p-error0 t/m p-error5. Hun betekenis is als volgt:

p_error0: delete nuilner niet mogelijk in verband met lege lijst op het lijstniveau

p_errorl: het netnummer moet met een 0 beginnen

p_error2: het netnummer moet lengte 3 of 5 hebben

p_error3: delete digit is op dit moment niet mogelijk
p_error4: delete cluster is op dit moment niet mogelijk
p_error5: deze toets mag U niet gebruiken

(de bijbehorende toets behoort niet tot het lexicon van het laagste niveau)

Uiteraard dienen bij verdere codering nog meer foutmeldingen gespecificeerd te

worden.
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5. Discussie.

In de vorige hoofdstukken hebben we gepoogd een aanzet te geven voor het ontwerp
van intelligente user interfaces. Ter modellering van de mens-computer communicatie
maakten we daarbij gebruik van de door Taylor (1988) voorgestelde gelaagde com-
municatieprotocollen. De taak die een gebruiker met behulp van het computersysteem
uit moet v@ren werd gevormd door het ingeven van een lijst telefoonnunmers.

Bij een intelligente user interface is het van belang dat de foutmeldingen van een

specifieke aard zijn. In tegenstelling tot wat vaak gebruikelijk is dient een intelligente
user interface wij gedetailleerde foutmeldingen te geven. Bij de door ons beschouwde
taak zou dus in plaats van een foutmelding in de trant van 'dit is geen comecl
telefoonnummer'zoiets als'het abonneenummer begint met het cfur 0; dit is niet
correct'meer op zijn plaats zijn.
Verder is het van belang dat een foutmelding gegeven wordt zodra een bepaalde fout
optreedt. Dit lijkt triviaal, maar is het niet. Men denke hierbij slechts aan het volgende
voorbeeld: indien bij de invoer van een netnummer als eerste cijfer een 3 wordt
ingevoerd, dan kan de tot dan toe gepleegde invoer zonder herstel van dit eerste cijfer
nooit meer tot de invoer van een correct netnummer (cluster) leiden. Een netnummer
dient immers met het cijfer 0 te beginnen. Het is derhalve aan te bevelen de correctie op
het eerste cijfer direct in plaas van na de invoer van het gehele netnummer uit te voeren.
Het direct uitvoeren van zo'n (vroeg of laat) noodzakelijk herstel kan door het
computersysteem afgedwongen worden door het niet accepteren van de invoer en het
dírect geven van een gedetailleerde fouunelding.

Het ligt in de lijn der verwachting dat een taak efficiënter uitgevoerd kan worden indien
foutmeldingen gedetailleerd en zo woeg mogelijk gegeven worden. Efficiëntie wordt
hierbij gedefiniëerd als het product van de snelheid waarmee een taak uitgevoerd kan
worden en de naukeurigheid van het resultaat. Het experiment dient in deze uitsluitsel te
geven.

De wens van zo direct mogelijke feedback is niet zondermeer in het door Taylor (1988)
voorgestelde concept van gelaagde communicatieprotocollen onder te brengen. Dit
concept gaat iÍlmers uit van gelaagde feedback. Fouten die in het LP-model op een
hoog niveau kunnen optreden (bijvoorbeeld een verstoring in de relatie tussen de
lengtes van net- en abonneenummer) kunnen derhalve slechts gedetecteerd en gemeld
worden op dit hoge niveau. Het is dan bij een invoer op het laagste communicatieniveau
niet mogelijk om dergelijke fouten direct terug te melden. Ter illusrratie: indien een
netnummer met lengte 5 door het systeem is geaccepteerd en een gebruiker voert een
vijfde cijfer van het abonneenummer in dan dient direct een foutmelding gegeven te
worden in de trant van'het abonneeruunmer moet lengte 4 hebben'. Ae de conventies
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aangaande telefoonnummers in paragraaf 1.2. Dit is in het oorspronkelijke LP-model

niet mogelijk: daar een abonneenummer ook uit 6 cijfers kan bestaan zal - ook bij een

reeds ingevoerd netnummer van 5 cijfers - een abonneenurnmer van 6 cijfers door het

systeem geaccepteerd worden. Indien dit via het clusterniveau aan het nummerniveau

wordt doorgegeven dan wordt pas op het nummerniveau een fout gedetecteerd,

namelijk dat op een netnuÍnmer van 5 cijfers geen abonneenummer van 4 cijfers volgt.

Om toch aan de wens van zo direct mogelijke fouuneldingen te voldoen onderscheiden

we op ieder niveau meerdere protocollen. Een protocol correspondeert met een

verwacht type invoer op dat niveau. Een protocol op niveau n (n+0) kent dus het in het

licht van de op een bepaald moment bekende context het verwachtingspatroon van de

invoer op dat niveau. Uit dit verwachtingspatroon volgt dan de aanroep van één of
meerdere protocollen op niveau n-1. Bij de aanroep van een protocol op niveau n-l
wordt dan in feite een deel van de op niveau n bekende context aan dat protocol op

niveau n-l overgedragen. Immers, zo'n protocol op niveau n-l vertegenwoordigt ook

een bepaald verwachtingspatroon, maar dan op een lager niveau. Door het overdragen

van verwachtingsparonen van niveau n naaÍ niveau n-l voor ieder p0 is op het laagste

niveau de volledige context bekend waarin de invoer dient te passen. Fouten kunnen

zodoende op het laagste niveau - en dus dírect - afgehandeld worden.

De keuze voor de taal Prolog uitgebreid met state transition networks blijkt een

overzichtelijke en compacte manier van coderen mogelijk te maken. Ieder protocol op

een bepaald niveau correspondeert met een apart (sub)netwek. De aÍbeelding van het

LP-model met de mogelijkheid van meerdere protocollen op één niveau is derhalve op

een natuurlijke wijze op een netwerkstructuur in Prolog af te beelden.

In combinatie met de op de SUN geinstalleerde graphics tool is de met state transition

networks uitgebreide taal Prolog aan te bevelen voor prototyping van user interfaces.

Dit rapport verwoordt enige gedachten bij de opzet van een experiment waarbij wordt

uitgegaan van een gelaagde communicatiestnrctuur in de mens-computer communicatie.

Naast het completeren van de codering van de basisopzet van het experiment verdienen

de volgende punten aandacht:
. kan op de niveaus boven laag 0 ook op een andere dan grafische wijze feedback

worden gegeven en zoja hoe ? (Bij feedback via spraak is on the fly feedback

bijvoorbeeld niet mogelij k)
. kan het experiment ook met behulp van task-action grammars opgezet worden en is

dit dan beter ? Ze Green,Payne (1989).
. hoe vindt de verderc uitwerking van de genoemde uitbreidingen van de basisopzet

van het experiment plaats ?
. Zeer interessant is een vergelijking van de gepresenteerde denkbeelden met het

huidige PTT telefoonkiesprotocol!
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Appendix A: programmalistings

main_program.pl

/*
Copyright IPO 1990

*/

:- dynamic l_lis/l, l_message/I,
n_number/I, n_message/I,
c_area_code/1, c_subscr_number/1, c_current_nenvorlr/1, c_message/l,
d_last_detectiory'l.

Va staic database

picturename(0,p_0).
picturename(l,p_l).
picturename(2,p_2).
picturename(3,p_3).
picturename(4,p_4).
picturename(S,p_5).
picturename(6,p_6).
picturename(1,p_7).
picturename(8,p_8).
picturename(9,p_9).

picnuewidth( ).

7o end of static d.erabase

Vo main program

run:-
init_screen,
assert(l_lis([])),
begin(list,start),
quick_input(0,Char,_,_-,J,
stop,
halr.

init_screen.

% end of main program
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list_level.pl

l+
Copyright IPO 1990

*l

7o list level

Vo staic database

I list_window( 0, ).
l_list_window( l, ).
l_list_window( 2, ).
I list_window( 3, ).
I list_window( 4, ).
I list_window( 5, ).
l_list_window( 6, ).
l_list_window( 7, ).
l-list-window( 8, ).
l_list_window( 9, ).
I list_window(10, ).
l_list_window(ll, ).
I list_window(12, ).
l_list_window(13, ).
I list_window(14, ).
I list_window(I5, ).
l_list_window(16, ).
l_list_window(17, ).
l_list_window(18, ).
l_list_window(19, ).

l_erru_window( ).

% end of satic database

9o state transition network

lis( start,statel) :-
assert(n_numbe(tD,
begin(number,staÍt).

lis(statelstate2) :-
l_massage(delete_number),
Í€Eac(l_message(_)).

lis(statel.state3) :-
l_message(Ln),
Íetrac(l_messageL)),
l-list(Ll),
Íetrac(l_tistc)),
asseíO-lis(ll-nll-l]),
displaylist([-n [-l] ).

lis(state2, staí) :-
l-list(Ll),
leng$(LlJ.Q,
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NE6'
l_lis([LnlL]),
retract(l_listL)),
asscrt(l_list(L)),
remove(10).

lis(srae2, start) :-
l_error_window([X,Y]),
diqpl(p_error0,[X,Yl ),
unix(system('sleep I )),
remove(l).

list(state3, staÍ) :-
l_lisr(Ll)),
length(LlN),
NE 29.

list(state3, exit) :-
retrac(l_listl)).

Eo end of state transition network

Vo utttliary clauses

displaylist([[Lall-s] ll-ll) :-
length(I-aj.I),
N==3,
length(Ll,Posirion),
l_list_window(Posirion, [X,Y] ),
picturewidth(W),
displaycluster(I-a, [X+2* \il,Y] ),
di qpl(p_dash, IX+3 * W,Yl ),
displayc luster(Ls, [X+9 *W,Y] ).

displaylis([ [LaÍLs] tl-ll) :-
length0 a,Irl"),

N==5,
length(Ll,Position),
l_list_window@osition, [X,Y] ),
picturewidth(V/),
displaycluster(I-a,[X+4*ïV,Y] ),
diqpl(p_dash, [X+5* W,YJ),
displaycluster(Ls, [X+9 *W,Yl ).

displaycluste(0J.

displaycluster([Digitll-],[X,ï) :-
picturename@igirficure),
displ@icrure,[X,y]),
picturewidth(W),
di splaycluster(L, [X -W,Y] ).

7o end of auxiliary clauses

7o end of list level
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number_level.pl

l*
Copyright IPO 1990

*l

7o number level

70 statg transirion network

number( staÍt,statel) :-
assert(c-sea-code( 0 )),
assert(c-current_networ*(da I ),
begin(area-codestart).

number(sratel, exit) :-
n-messag{delete-number),
Íetract(n-message(J),
Íetract(n-numberL)),
assen(l-message(delete-nu mber)).

number(statel,state2) :-
n_message(Lr),
length(I-c,I.t),
N==3,
reEacr(n_message(J),
Íetract(n_numberL)),
asscrt(n-numbe( tlrl )),
assert(c_subscr-nu mbe( [] )),
assert(c-cunent-network(ds6 I )),
begin (subscr-number-6,start).

numbcr(statel,state2) :-

n_message(I-c),
length(I-c,t'f,
N==5,
Íetract(n-message(J),
Íetract(n_number(J),
asseí(n_numbe([r])),
asseí(c-slbscÍ-numbe(l] )),
assert(c-current-nenrork(ds4 I )),
begin(subscr-n umber-4 start).

number(state2, start) :-
n-messag{delete-number),
rerac(n-nnssagel)),
n_numbe([-a]),
length(I-a't.I),
removdl.l+l),
reract(n_numberl)),
assert(n-numbe(D.

numbe(snr2, exit):-
n_message(I-c),
retract(n_me,ssagel)),
n_numbe([la]),
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Íetract(n_number(J),
assert(n_numbe( thkl ),
assertQ_message([ik]),
remove(10),
reract(n_numberL)).

7o end of state transition network

7o end of number level
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cluster_level.pl

l*
Copyright IPO 1990

+l

7o clusl,er level

Vo static database

c_echo_window(3, ).
c_echo_window(5, ).

previous( det, dal).
Previous( dqa,da?).

previous( da4, da3).
previous( da5, da4).
previous( da6, dat.

previous(ds42ds4l).
previous(ds43 ds/z).
previous(ds44ds43).
previous(dí5ds44).

previous(ds62ds6l).
previous(ds63ds62).
previous(ds64ds63).
previous(ds65dsó4).
previous(ds66ds65).
previous(ds67ds66).

next( dal, da2).
next( íl^?, dl3).
next( Í1r3, da4).
next( da4, dat.
nex( da5, daO.

next(ds4lds42).
next(ds42dí3).
next(ds43ds44).
nex(ds44dí5).

nex(ds61ds62).
nex(ds62ds63).
nex(ds63dsÉl).
rrcx(ds6zldsó5).
next(ds65dsó6).
nex(ds66ds67).

7o end of $atic database

7o stale transition networt (area_code)

area_code( staÍt statel) :-
asserÍ.(d_last_detection(none)),
begrn(dalstart).
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area_code(statel, exit) :-
c_message(carriage_reurn),
remc(c_message(_)),
c_area_codeQ-a),
lcngth(I-a't.I),
c_echo_window(N,[X,Y]),
displ@_dash,tX,YJ),
assert(n_m essage(Il)),
retnac(c_area_codel)),
Íetract(c_current_neWorkl)).

area_code(state I,statel) :-
c_message(dclere_dig it),
Íetract(c_messag{J),
c_area_code( lDigtfl -] ),
rurac(c_area_codet)),
assert(c_area_code(L)),
remove(l),
c_c urent_network(Netw),
previous(Netw,Prev),
retract(c_current_networkl)),
asseí(c_cunen t_network(hev)),
assert(d_last_derection (none)),
begin(Prev,start).

area_code(state l, start) :-
c_message(delete_cl uster),
retract(c_message(_)),

c_area_codc(L),
length(L,N),
retac(c_area_code(_)),
rerrc(c_area_code([)),
remove(N),
Íetract(c_current_nenvork (_)),
assert(c current_network(dal)).

aÍea_code(statel, staí) :-
c_messag{dele{e_nu mber),
c_area_code(L),
lengt}t(L,N),
N\:0,
Íetract(c_messag{_)),
retrac(c_area_codeL)),
assert(c_area_code(0)),
remove(N),
Í€trac t(c_current_netwoÍkL)),
ass€Ít(c_curent_nework(da I ).

area_code(statel, exit) :-
c_messag{delele_number),
rehac(c_me.ssagil),
retrac(c_area_codel)),
retract (c_cuÍÍBnt_nenvorkt)),
assert(n_message(delete_number)).

.|



aÍea_code(state I,state I ) : -
c-message(Digit),
retract(c-message(J),
c-area-code(Lá),
retrac(c_area_codel)),
asseí(c-aÍea-codellDigitltal)),
c_curent_network(Netw),
next(NetwNxt),
Íetract(c-cuÍrent-networkL)),
assert(c_cuÍrent_network(Nxt)),
assert(d_las_detection(none)),
begin(Nxt,staí).

% end of state transition network (area_code)

l*
the state Eansition networks subscr number 4 and subscr number 6 must
be fillcd in herc

*l

7o end of cluster level
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digit_level.pl

/*
Copyright IPO 1990

*l

7o drgitlevel

?o staic database

d_echo_window(0, ).
d_echo_window(1, ).
d_echo_window(2, ).
d_echo_window(3, ).
d_echo_window(4, ).
d_echo_window(5, ).
d_echo_window(6, ).
d_echo_window(7, ).
d_echo_window(8, ).
d_echo_window(9, ).

d_error_window( ).

7p end of sl,atic database

Vo slale transition network (dal)

dal( start,statel) :-
scan_input,
bel(l).

dal(statel, exit) :-
input(<0>),
Íerrac(d lasr_derection!)),
assert(d last_detection(0)),
d_echo_window(0,Ë,Yl ),
displ(p_O,[X,Y]),
asscrt(c_messaCe(0)),
Íeaac(d lasr_derecrionL)).

dal(qatel,state2) i
input(X),
X >= <l>,
X <= <9>,
Íetrac(d_last_detectionl)),
assert(d_last_detection(< <X>>)),
d_error_window ([X,Y] ),
displ(p_errorl,[X,YJ).

dal(statel state2) :-
inputGcaniage_retum>),
Íetract(d_lasr_derec tion(_)),
asseí(d_last_detection(caniage_Íeurm)),
d_error_window ( [X J] ),
displ(p_error2,[X,Y]).
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dal(statel,shte2) :-
input(<delete-digi>),
ret ract(d-last-detectionl)),
assert(d-last-duection(delete-di gi t)),
d-error-w indow ([X,Y ] ),
displ(p-error3,[X,YJ).

dal(statcl"sbte2) :-
inpu(<delere_clusteo),
retract(d-last-detectionl)),
asseÍt(d-las1-delection(delete-cl uster)),

d-error-w indow ( tX,Y I ),
displ(p-error4,[X,YJ ).

dal(statel, exit) :-
inpu t(<delete-number>),
rctrac(d_last-detectionL)),
asscí(d-last*dctection(delcte-n umber),
asscí(c-m essa ge(delete-n umbcr)),
relnacr(d_lasr_derec r.ion L)).

dal(satel,sute2) :-
Íetract(d last_detection(_)),
asscrt(d-last_detection (rubbish )),
d-error-window([X,Y]),
displ(p_errors,IX,YJ).

dal(statc2,statel) :-
scan-input,
bell(l),
remove(l). vo rgmova eroÍÍnessage from screen

% end of state transition nctwork (dal)

l*
the state transition networks daz - da6, díl - ds45 and
ds6l - ds67 must be Íillcd in here

*l

% auxiliary claues

scan_input:-
quick_input(0,Char-,_-. ),
x_replace(inpuLChar).

% end ofauxiliary clauses

Vo end of dtgit level
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Allpendix B: schermlayout

Bovenstaande figuur geeft de globale positionering op het beeldscherm aan van
het list, echo en error window en de mouse buttons. Het lisl window dient voor
de grafische terugmelding van lijsten op het hoogste communicatieniveau (het
lijst niveau). Het echo window dient voor grafische on the fly feedback op het
cijfer-, cluster- en nummerniveau. Het enor window dient voor de terugmelding
van alle geihterpreteerde feedback. De mouse buttons hvatten naast buttons
voor de cijfers 0 Vm 9 ook butrons voor carriage retum en de herstelacties delete
cijfer, delete cluster en delete nummer.


