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Samenvatting 

Op het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) is een communicatie
hulpmiddel voor spraakgehandicapten ontwikkeld met een onbeperkt vo
cabulair. Dit hulpmiddel, de Tiepstem-1, werkt op basis van tekst-naar
spraak omzetting. 
Naar aanleiding van technische ontwikkelingen en de evaluatie-resultaten is 
besloten een nieuwe versie te gaan ontwerpen, de Typestem-2. 
Als eerste stap is een ander bedieningssysteem ontwikkeld. Het kan worden 
opgevat als een boekje met verschillende pagina's, waarin zinneri kunnen 
worden ingevoerd en opgezocht. Deze versie is geïmplementeerd op een 
VAX/VMS-systeem en op een 68000-kaart. De in- en uitvoer van tekst 
verloopt nog via een VT220-terminal. 
Om een eerste indruk te krijgen van de gebruikers-vriendelijkheid van het 
gerealiseerde systeem is hiermee een beperkte evaluatie uitgevoerd. 

In dit rapport wordt de uitbreiding van het bedieningssysteem beschreven. 
Via een "Instellingen-menu" kunnen diverse opties worden opgeroepen: 

1. De directe-spraak pagina bevat zinnen, die kunnen worden ingevoerd 
en geëdit. Deze zinnen kunnen via apart daarvoor gereserveerde 
toetsen direct worden geselecteerd. 

2. Het menu met de apparaat-instellingen. 
3. De trefwoorden-editor. De trefwoorden bevatten de inhoud van de 

zinnenboek-pagina's en ze dienen als een geheugen-steuntje. 

Verder is de software van de kladblok/zinnenboek-editor enigszins anders 
opgezet en zijn enkele ideeën met betrekking tot de editor en de layout 
geïmplementeerd, die uit de vorige evaluatie naar voren zijn gekomen. 
Met het uitgebreide bedieningssysteem is een evaluatie uitgevoerd om de 
gebruikers-vriendelijkheid te toetsen. Hieruit kan geconcludeerd worden, 
dat het tot dusverre geëvalueerde systeem voldoet om in de Typestem-2 
gebruikt te worden. 



Summary 

A communication aid for the speech impaired with an unlimited vocabulary 
is developed at the Institute for Perception Research (IPO). This aid, the 
Tiepstem-1, is based on text-to-speech conversion. 
It is decided to design a new version, the Typestem-2, because of technica! 
developements and the results of an evaluation. 
As a first step the operation of the system is made more user-friendly. The 
system chosen resembles a book with several pages in which sentences may 
be input and sentences who are already present may be retrieved. One 
of the pages is regarded as a scratchbook and the rest as pages of a little 
sentence-book. 
This operation systern has been implemented on a VAX/VMS computer 
and a 68000-system with a VT220-terminal. 
A first impression of the user-friendliness of this operation system is ob
tained in a limited evaluation. 

In this report the new features of this operation system are described. 
Via a menu called "Instellingen menu" several options may be chosen: 

1. The direct-speech page contents sentences who may be input and 
editted. These sentences may be selected by special "direct-speech" 
keys. 

2. The menu with some device characteristics. 
3. The catchword-editor. Via a catch word the contents of a 

sentencebook-page is displayed. It serves as a memory support for 
the user. 

Besides the new features the software of the scratchbook/sentence-book 
editor has been changed slightly and some ideas concerning the editor and 
the layout have been implemented. (These ideas resulted from the last 
evaluation.) 
The user-friendliness of the new operation system has been tested in an 
evaluation. The conclusion may be drawn that the evaluated system is 
suitable to be used in the Typestem-2. 
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1 Inleiding 

In het kader van het project "een eenvoudige spraak synthetisator als hulp
middel voor spraakgehandicapten" (dat in 1983 is gestart) is een proefmodel 
ontwikkeld. Dit model , de Tiepstem-1, kan als communicatie-hulpmiddel 
worden gebruikt op basis van tekst-naar-spraak omzetting: via een QWERTY
toetsenbord kunnen zinnen worden ingetikt, die daarna in synthetische 
spraak worden omgezet (zie [Deliege, 1989]) . 
Naar aanleiding van technische ontwikkelingen en de evaluatie-resultaten 
met het eerste proefmodel is besloten om een nieuwe versie te gaan ontwik
kelen: de Typestem-2. Het bedieningssysteem hiervan (zie [Verhoeven, 1989]) 
is gebaseerd op het zgn. kladblok / zinnenboek-principe. Het basissysteem is 
geïmplementeerd op een VAX/ VMS-systeem en een systeem onafhankelijke 
68000-kaart. In beide gevallen wordt de invoer en de weergave van tekst 
nog verzorgt via een VT220-terminal. Op basis van een eerste beperkte 
evaluatie is gebleken, dat de functionele opzet van dit systeem voldoet. 

In dit rapport staat de volgende fase van de ontwikkeling van het bedienings
syteem beschreven: enkele veranderingen in de software-opzet en de uitbrei
ding van het basis-bedieningssysteem conform de eisen volgens 
[Verhoeven en Waterham, 1989]. Tevens is de beperkte evaluatie beschreven , 
die op dit vernieuwde systeem is uitgevoerd. 

In dit rapport zijn de verschillende facetten van de bovenvermelde ac
tiviteiten terug te vinden. Na deze inleiding komt in hoofdstuk 2 de func
tionele beschrijving aan de orde. Hierin wordt vermeld op welke punten het 
nieuwe systeem verschilt van het in [Verhoeven, 1989] beschrevene. Voorts 
komen de uitbreidingen, steeds gezien vanuit gebruikers-oogpunt, aan de 
orde. Hoofdstuk 2 wordt beëindigd met het opmaken van de balans in 
hoeverre het nu gerealiseerde systeem reeds voldoet aan de eisen, die in 
[Verhoeven en Waterham, 1989] staan beschreven. 
In hoofdstuk 3 wordt de software beschreven: de hoofdlijnen van de imple
mentatie van de veranderingen en de toevoegingen. Voor niet veranderde 
gedeelten kan [Verhoeven, 1989] worden geraadpleegd. 
In hoofdstuk 4 worden de evaluatie-opzet en -resultaten beschreven, waaraan 
het vernieuwde systeem is onderworpen. 
In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 5) worden conclusies getrokken uit de 
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bestaande situatie en worden tevens enkele aanbevelingen gedaan, die in 
het verdere verloop van het project kunnen worden overwogen. 
In de bijlagen tenslotte wordt eerst een overzicht gegeven van de modules, 
waaruit het VAX-programma is opgebouwd. In de twee volgende bijlagen 
worden achtereenvolgens de instructie bij een evaluatie-sessie en het verloop 
van zo'n sessie weergegeven. 

4 



2 De functionele beschrijving 

In dit hoofdstuk wordt een functionele beschrijving van het bedieningsys
teem van de Typestem-2 gegeven, zoals dit gesimuleerd wordt via een 
VT220-terminal. Hierbij is nog geen sprake van daadwerkelijke spraakuitvoer. 

De manier waarop het basis kladblok/zinnenboek-systeem functioneert op 
een VT220-terminal en voor wie het bedoeld is, is reeds beschreven in 
[Verhoeven, 1989]. 
Aan de hand van de in [Verhoeven en Waterham, 1989] beschreven func
tionele eisen is het systeem uitgebreid. Voorts zijn enkele veranderingen 
aangebracht in het gebruik van de editor. Slechts de veranderingen in 
de bediening en de toevoegingen aan het systeem, steeds gezien vanuit 
gebruikers-oogpunt, komen in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde. 
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk wordt de balans opgemaakt in 
hoeverre het gerealiseerde systeem reeds voldoet aan de gesteld eisen vol
gens [Verhoeven en Waterham, 1989]. 
Opmerking: 
In alle figuren van dit hoofdstuk waarin menu's worden afgebeeld, wordt 
het karakter '#' gebruikt om de cursor-positie aan te geven. 

2.1 Globale beschrijving 

De integratie in één systeem van een kladblok en een zinnenboek en het 
bladeren van de ene pagina naar de andere blijft het hoofdaspect van het 
bedieningssysteem. Via het toetsenbord van de VT220-terminal kan de 
geselecteerde tekst worden ingevoerd en/of geëdit. Ook de commando's 
voor het bladeren verlopen via het toetsenbord. De terugmeldingen wor
den gegeven via een tekst- en een statusscherm, die op het VT220-scherm 
zijn gedefinieerd. 
De uitgebreidere algemene opzet met een directe-spraak pagina, enkele ve
randeringen in de editor, de mogelijkheid om gebruikers-instellingen aan te 
passen en de menu-sturingen, waarmee deze nieuwe opties kunnen worden 
bereikt, worden in de volgende paragrafen beschreven. 
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2.1.1 Algemene indeling en het bladeren tussen pagina's 

Het vernieuwde systeem kan momenteel opgedeeld gedacht worden in drie 
hoofd-gedeelten: Bij het bekende kladblok en zinnenboek is nu een directe
spraak pagina gekomen (zie figuur 2.1) . Omdat de directe-spraak pagina op 
een minder directe manier te bereiken is , is deze buiten de rij van pagina's 
van kladblok en zinnenboek afgebeeld. 
De zinnen van de directe-spraak pagina kunnen, via hiervoor gereserveerde 
toetsen ( die op een zelf de wijze functioneren als de toetsen van de Pocket
s tem, zie [Water ham, 1989]) direct worden geselecteerd en in spraak worden 
omgezet, ongeacht of het kladblok, een zinnenboek-pagina, de direct-spraak 
pagina of een menu is afgebeeld op het tekst-scherm. In de huidige versie 
is slechts het editten van die directe-spraak pagina gerealiseerd. Het se
lecteren van zinnen via enkele hiervoor bestemde toetsen komt in een later 
stadium aan de orde. 

DIRECTE-SPRAAK ·· · · · · · · · · ~ ·· 1 t / m 9: ZINNENBOEK 
PAGINA 

KLADBLOK 

Grootte 
tekst-scherm 

PAGINA
0

S 

Figuur 2.1: De indeling in kladblok , zinnenboek 
en directe-spraak pagina. 

Het hoof da.speet, het bladeren van een bepaalde zinnen boek-pagina naar 
een andere, het bladeren van een pagina naar het kladblok of het bladeren 
vanuit het kladblok naar een zinnenboek-pagina wordt alsvolgt uitgevoerd: 

1. Om het kladblok te bereiken is een commando-toets 'kladblok' (de 
enter-toets van het VT220-keypad) aangebracht. Na het aanslaan van 
deze toets wordt altijd direct naar het kladblok gebladerd, ongeacht 
welke pagina (van zinnenboek of directe-spraak) of welk menu is afge-
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beeld op het tekst-scherm. Indien het kladblok zelf is geselecteerd, 
dan wordt via deze toets naar de laatst gebruikte pagina van het 
zinnenboek gebladerd (toggle-functie). 

2. Een zinnenboek-pagina wordt alsvolgt geselecteerd: 

(a) Via de commando-toets 'pagina' (de 0-toets van het VT220-
keypad) wordt de inhoudsopgave van het zinnenboek op het 
tekst-scherm afgebeeld (zie figuur 2.2). 

+-----------------------------------------+ 
Inhoud zinnenboek 

=================== 
1.Telefoon 
2.Radio & t.v. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
-.Instellingen 

Wat is uw keuze?# 

+-----------------------------------------+ 
Figuur 2.2 : Inhoudsopgave van het zinnenboek. 

De toets 'pagina' werkt op een soortgelijke manier als 'kladblok': 
Hiermee wordt vanuit iedere toestand teruggegaan naar de in
houdsopgave van het zinnenboek, deze toets heeft echter géén 
toggle-functie. 

(b) Er kan nu gekozen worden uit een pagina-nummer of uit de optie 
"Instellingen". Door een paginanummer (1 t/m 9) te kiezen kan 
naar een pagina van het zinnenboek worden gebladerd. 

De directe-spraak pagina is op een indirecte manier te bereiken via de optie 
"Instellingen" van figuur 2.2 (toets 'î') . Er verschijnt dan het volgende 
menu op het tekst-scherm: 
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+-----------------------------------------+ 
Instellingen: 

=============== 
1. Inhouds-opgave aanpassen. 
2. Directe-spraak pagina. 
3. Apparaat instellingen. 
4. Terug naar inhoud zinnenboek 

Wat is uw keuze?# 

+-----------------------------------------+ 
Figuur 2.3: Instellingen-menu. 

Via optie 2 van het Instellingen-menu wordt naar de directe-spraak pagina 
gebladerd. 
Zoals blijkt uit het bovenstaande Instellingen-menu is het mogelijk om via 
dit menu de inhoudsopgave van het zinnenboek te editten en om enkele 
apparaat-instellingen aan te passen. Dit wordt in de volgende paragrafen 
nader toegelicht. 

2.1.2 Veranderingen in de layout en de editor 

In het kladblok, het zinnenboeken de directe-spraak pagina wordt gebruik 
gemaakt van dezelfde tekst-layout en dezelfde editor. 
De opzet van de tekst-layout van de diverse tekst-pagina's en de edit
mogelijkheden van die tekst zijn praktisch hetzelfde gebleven t.o.v. wat 
er in [Verhoeven, 1989] beschreven staat: Bij het invoeren van tekst wordt 
een woord in zijn geheel op de vervolgregel geplaatst als het niet meer op de 
regel past. Op die vervolgregel springt het woord automatisch één positie 
in. Dat wil zeggen, dat het woord een plaats verder naar rechts begint dan 
de positie van de linker kantlijn. 
Niet alles is hetzelfde gebleven; in de editor zijn de volgende veranderingen 
aangebracht: 

• Om het begin van een nieuwe zin goed te markeren wordt in de 
vernieuwde versie de eerste letter van een zin automatisch als hoofdlet
ter afgebeeld. (Er kunnen geen hoofdletters worden ingetypt.) 
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• De 'return '-toets heeft een andere functie gekregen. 
Bij het invoeren van tekst worden de regels automatisch volgemaakt 
en op hele woorden afgebroken, er is geen mogelijkheid meer om de 
plaats van overgang naar een nieuwe regel zelf te bepalen. 
Via de 'return'-toets zijn nu de cursor-verplaatsings commando's ('î', 
'l', '+-' en 'l') uitgebreid met het commando 'return-in': De cursor 
wordt verplaatst naar het begin van de volgende regel óf naar het 
einde van de tekst, als de cursor al in de laatste tekstregel staat. 

• Naast de reeds toegestane karakters (letters, cijfers, '.' en '?') zijn er 
enkele extra toegestaan, te weten *, +, =, -, %, & en het karakter '. 
Via de spraak-genererende software kan met het '-karakter accenten 
worden aangegeven in de zinnen. Voor de andere nieuwe karakters is 
een omzettabel aanwezig, waarmee deze karakters nu direct worden 
omgezet, zonder dat ze in fonetisch geschreven vorm ( als karakters) 
hoeven te worden ingevoerd. 
De enkelvoudige toets bediening blijft voor het toekomstige hulpmid
del van toepassing. Om deze reden zullen aparte toetsen gereserveerd 
moeten worden, indien besloten wordt om deze karakters te blijven 
gebruiken. 

• Bij het verwijderen van karakters wordt nu altijd het karakter op de 
cursor-positie verwijderd en nooit meer het karakter ervoor. 

• Bij het volraken van een pagina wordt in de oude versie automatisch 
de eerste zin 'weggescrold' als nog meer tekst wordt ingevoerd. ( On
der wegscrollen wordt verstaan: Het verwijderen van de eerste zin, 
vervolgens wordt de overgebleven tekst naar het begin van de pagina 
verplaatst en tenslotte wordt de nieuwe situatie op het tekst-scherm 
afgebeeld.) 
Nu geldt dit nog enkel bij het kladblok. Op een zinnenboek-pagina en 
op de directe-spraak pagina moet eerst door de gebruiker zélf ruimte 
worden gemaakt, voordat nieuwe tekst kan worden toegevoegd. 
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2.1.3 Het editten van de inhoudsopgave 

Iedere pagina van het zinnenboek kan gebruikt worden om zinnen van een 
bepaalde categorie op te slaan. Door middel van een trefwoord of een 
korte omschrijving (maximaal 15 karakters) kan de inhoud ervan worden 
gerepresenteerd in de inhoudsopgave (figuur 2.2). 
Via optie 1 van het Instellingen-menu (figuur 2.3) wordt de mode bereikt, 
waarin de inhoudsopgave van het zinnenboek kan worden geëdit. 
Op het tekst-scherm wordt nu de inhoudsopgave van figuur 2.2 op een 
andere manier afgebeeld om duidelijk aan te geven, dat dit de edit-mode 
is. (Zie figuur 2.4) 

+-----------------------------------------+ 
Inhoud zinnenboek 

=================== 
1.Telefoon 6. 
2.Radio & t.v. 7. 
3. 8. 

4. 9. 
5. 

+-----------------------------------------+ 
Figuur 2.4: Inhoudsopgave van het zinnenboek 

in edit-mode. 

De ruimte van 15 karakters achter de pagina-nummers, waar kan worden 
geëdit, is in nu inverse video weergegeven. De voor deze situatie niet rele
vante tekst-gedeelten (de optie 'Instellingen' en de vraag 'Wat is uw keuze') 
zijn weggelaten. Het inverse-video gedeelte wordt in het vervolg aangeduid 
als het edit-veld. In dit veld wordt de cursor initieel op de eerste positie 
achter pagina 1 afgebeeld. (In dit geval op de 'T' van 'Telefoon') 
Als de cursor in het edit-veld van een bepaalde pagina wordt geplaatst, 
dan heeft het invoeren en uitwissen van karakters slechts betrekking op de 
inhoudsopgave van die pagina. De cursor moet naar het edit-veld van een 
andere pagina worden verplaatst alvorens daar de tekst geëdit kan worden. 
Via de inhoudsopgave-editor worden de volgende taken uitgevoerd: 
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1. Het invoeren van karakters: 
Een nieuw ingevoerd karakter wordt tussengevoegd: De erachter ge
plaatste karakters en de cursor verschuiven een positie naar rechts. 
Als de lengte langer wordt dan 15 karakters, dan gaat het laatste 
karakter verloren; staat de cursor op positie 15, dan wordt het laatste 
karakter overschreven en schuift de cursor niet een positie verder. In 
het laatste geval wordt de waarschuwing 'Einde tekst bereikt' gegeven 
op het status-scherm. 
Dezelfde karakterset is toegestaan als bij de diverse tekst-pagina's 
met dit verschil, dat een '.' en een '?' nu géén aparte, zinafäluitende 
betekenis hebben: Het trefwoord dient slechts als geheugensteuntje 
(met afkortingen eventueel) en niet als spraakuitvoer. 

2. Het uitwissen van karakters gebeurt met dezelfde toets als bij de 
kladblok / zinnenboek-editor. Ook hier wordt het karakter onder de 
cursor verwijderd. 
Als de cursor voorbij het laatste karakter staat of er is nog helemaal 
geen inhoudsopgave bij de geselecteerde pagina, dan volgt de waar
schuwing: 'Geen karakter uitgewist'. 

3. De cursor-verplaatsings commando 's: 
De commando's 'î' , ' l ', '-','-+'zorgen voor een cursor-beweging in 
de desbetreffende richting. De cursor kan overal binnen het edit-veld 
worden geplaatst, er zijn geen beperkingen zoals bij de tekst-pagina's. 
Als de cursor op positie 15 van een pagina staat, dan wordt deze via 
1-+' verplaatst naar positie 1 van de volgende pagina. In omgekeerde 
richting verloopt dit op dezelfde manier via •- '. 
Via 'î' en 'l' wordt de cursor verplaatst naar dezelfde kolom-positie 
van het edit-veld van de volgende resp. de vorige pagina. 
Via de 'return '-toets tenslotte wordt de cursor naar de eerste positie 
van de volgende regel verplaatst. 

De inhoud-editor kan op 3 manieren worden verlaten: 
Via de toetsen 'kladblok' en 'pagina' kan resp. naar het kladblok wor
den gebladerd of naar het inhoudsopgave-menu van figuur 2.2 ( de "blader
toestand"). 
De derde manier verloopt via de cursor-verplaatsings commando's: Als de 
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cursor hiermee buiten het edit-veld wordt geplaatst (b.v. via 'î' op de 
eerste regel of 'l' resp. 'return' op de laatste), dan wordt teruggegaan naar 
het vorige menu (Instellingen-menu van figuur 2.3). 

2.1.4 De directe-spraak pagina 

Via optie 2 van het Instellingen-menu (figuur 2.3) kan naar de directe
spraak pagina worden gebladerd. 
Het invoeren en editten van tekst op deze pagina werkt op dezelfde manier 
als met het kladblok en de zinnenboek-pagina's. De layout van de pagina is 
dus hetzelfde van opzet. Er is echter één verschil, namelijk de linker kantlijn 
is enkele karakters opgeschoven. Hierdoor is ruimte gecreërd om zinnum
mers, die met hiervoor gereserveerde 'Pocketstem'-toetsen corresponderen, 
voor de tekst te kunnen plaatsen. (Zie figuur 2.5) 

+-----------------------------------------+ 
11:Dit is een voorbeeld van de directe 1 
1 spraak pagina. 1 
12:Er zijn 8 zinnen mogelijk. 1 

13:. 1 
14:Zin nummer 3 zit onder toets 4. 1 
15: 1 
16: 1 
17: 1 

l-----------------------------------------1 
18: 1 
+-----------------------------------------+ 

Figuur 2.5: De directe-spraak pagina. 

Zoals uit figuur 2.5 blijkt kan de pagina langer worden dan het tekst-scherm 
indien de 8 zinnen meer ruimte nodig hebben. De maximale grootte van de 
pagina is gelijk aan het kladblok en niet afgebeelde tekstgedeelten kunnen 
via scrollen worden bereikt. Indien de zinnen zo lang zijn, dat de pagina vol 
is geraakt, dan wordt een waarschuwing gegeven. Er worden geen zinnen 
automatisch verwijderd; de gebruiker moet zelf ( evenals bij een zinnenboek
pagina) tekst verwijderen om ruimte vrij te maken. 
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De directe-spraak pagina kan op 2 manieren worden verlaten: Via de toet
sen kladblok en pagina. Hiermee wordt teruggegaan naar het blader-gedeelte 
van kladblok/zinnenboek. 

Zoals in het begin van dit hoofdstuk al is opgemerkt, is in het huidige sys
teem enkel het editten van de directe-spraak pagina geïmplementeerd. Het 
selecteren van zinnen via aparte toetsen is nog niet uitgevoerd. 

2.1.5 Apparaat-instellingen 

Via optie 3 van het instellingen-menu (figuur 2.3) wordt het menu bereikt, 
waarmee enkele apparaat-instellingen kunnen worden aangepast: (figuur 2.6) 

+-----------------------------------------+ 
Apparaat-instellingen: 

1. Geluids-volume. 
2. Reactietijd toets-aanslag. 
3. Een-toets bediening. 
4. Instelling standaard-waarden. 
5. Uitzonderingen-woordenboek. 
6. Terug naar instellingen-menu. 

Wat is uw keuze?# 

+-----------------------------------------+ 
Figuur 2.6: Het apparaat-instellingen menu . 

Na het kiezen van de gewenste optie kan de ingestelde waarde worden ver
anderd via een menu, dat op het tekst-scherm wordt afgebeeld. De diverse 
menu's zijn in figuur 2.7a t/m figuur 2.7d weergegeven. 
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+-----------------------------------------+ 

Geluidsvolume instellen: 
"0 (zacht) t/m 7 (hard)" 

=================================== 
Oude waarde = 6 
Nieuwe waarde=# 

(Niet veranderen: <ret>) 

+-----------------------------------------+ 
Figuur 2.7a: Instelling van het geluids-volume. 

+-----------------------------------------+ 
Instellen reactietijd toets-aanslag: 

"0 (traag) t/m 9 (snel)" 
====================================== 

Oude waarde = 6 
Nieuwe waarde=# 

(Niet veranderen: <ret>) 

+-----------------------------------------+ 
Figuur 2.7b: Instelling van de reactijd-tijd 

van een toetsaanslag . 
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+-----------------------------------------+ 

Instelling een-toets bediening: 
================================= 

Oude instelling van 
"een-toets bediening"= Uit 

Instelling veranderen (j/n)? # 

(Niet veranderen: <ret>) 

+-----------------------------------------+ 
Figuur 2.7c: Instelling van de één-toets bediening. 

+-----------------------------------------+ 

Standaard instellingen: 
========================= 
*Geluidsvolume= 5 
* Reactietijd toets-aanslag= 5 
* Een-toets bediening= "Uit" 
Instelling in deze standaard 
waarden veranderen (j/n=<ret>) ? # 

+-----------------------------------------+ 
Figuur 2.7d : Instelling van de standaard-waarden . 

Opmerking: Het gebruik van een uitzonderingen-woordenboek is nog niet 
geïmplementeerd. 
Na het instellen (of onveranderd laten) van de in te stellen waarde wordt 
automatisch teruggekeerd naar het uitgangsmenu (figuur 2.6). Vanuit alle 
menu's, dus ook vanuit het het menu van de apparaat-instellingen, kan 
steeds via de toetsen 'pagina' en 'kladblok' worden teruggekeerd naar de 
inhoudsopgave of naar het kladblok. 
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2.1.6 Het selecteren van een uit te spreken zin 

Als het kladblok of een pagina van het zinnenboek op het tekst-scherm is 
afgebeeld, dan kan een afgebeelde zin worden geselecteerd om te worden 
doorgegeven naar de software, die de omzetting van tekst naar spraak ver
zorgt. 
Om het selecteren van een willekeurige zin met zo min mogelijk handelingen 
tot stand te brengen, zijn hiervoor aparte toetsen op de VT220 gereserveerd: 

1. Toets 1 t/m 8 van het keypad, de 'spreek-regel' toetsen: 
Het tekst-scherm heeft 8 regels en met ieder van deze toet.sen wordt 
de zin van de bijbehorende regel geselecteerd. Zo'n zin kan langer 
zijn dan één regel. 

2. De '.'-toets van het keypad, de 'spreek-cursor toets): 
M.b.v. deze toets wordt de zin geselecteerd, waarin de cursor staat. 
Als de cursor achter de laatste zin staat, dan wordt de voorgaande 
zin geselecteerd. 

(Omdat de geselecteerde zin in deze versie nog niet wordt doorgegeven aan 
de spraak-genererende software, wordt de zin onderaan het beeldscherm 
van de VT220 afgebeeld. Op deze manier kan getoond worden welke string 
is geselecteerd.) 

2.2 Toetsing aan de uitgangspunten 

In [Verhoeven en Water ham, 1989] worden een aantal eisen beschreven t.a.v. 
het ontwerp van Tiepstem II. Wat de realisatie van de functionele eisen be
treft volgt hier een kort overzicht van de huidige situatie. 

• Het in 2.1 besproken bedienings-programma, waarmee een gebruiker 
snel en gemakkelijk de werking kan leren en onthouden, is gerealiseerd. 
Het kan via een VT220-terminal worden bediend. 

• Het integreren van de spraak-generende software, om ingetypte tekst 
om te zetten in synthetische spraak, is nog niet uitgevoerd. Proce
dures om zinnen, uit het kladblok of het zinnenboek, voor spraak
uitgifte te selecteren zijn daarentegen wél gerealiseerd (zie 2.1.6). 
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Sommige woorden worden door de spraak-uitgifte software niet goed 
omgezet in synthetische spraak. Dit komt doordat de omzetting 
van die, volgens de Nederlandse spelling, ingetypte woorden niet 
goed door de zgn. grafeem-foneem omzetter worden omgezet naar 
de fonetische spelling. 
Deze woorden moeten in een uitzonderlijst geplaatst kunnen worden. 
Woorden, die in deze lijst zijn opgenomen, worden dan niet meer au
tomatisch geconverteerd, maar het resultaat van de omzetting moet 
handmatig door een gebruiker kunnen worden ingesteld. 
Het opnemen in een lijst en de handmatige instelling van het conversie
resultaat moet via het bedienings-programma gerealiseerd kunnen 
worden. 
Via optie 5 van het 'Apparaat-instellingen' menu (figuur 2.6) kan, in 
het tot dusverre gerealiseerde programma, een keuze worden gemaakt 
om het zgn. 'Uitzonderingen-woordenboek' te selecteren. De manier 
waarop het invoeren, van de uitzonderings-woorden en van het conversie
resultaat, tot stand komt én de implementatie ervan moet nog worden 
gerealiseerd. 

• Om het hulpmiddel te kunnen aanpassen aan enkele individuele eisen 
c.q. wensen van een gebruiker is het nodig dat deze instelbaar zijn. 
Via het menu van de 'Apparaat-instellingen' (figuur 2.6) kunnen de 
daarin genoemde opties gekozen worden. In de menu's van de figuur 2.7a 
(geluids-volume), figuur 2.7b (reactietijd toets-aanslag) en figuur 2.7d 
(herstel van de standaard waarden) kunnen deze worden veranderd. 
Echter de procedures, waarmee deze instellingen in de hardware tot 
stand kunnen komen, zijn nog niet gerealiseerd. 
De instelling van een één-toets bediening kan tot stand komen via het 
menu van figuur 2.7c. Zowel de manier, waarop deze bediening moet 
verlopen, als de implementatie ervan in het bedienings-prograrnma 
zijn nog niet gerealiseerd. 

• Het invoeren en editten van zinnen op de directe-spraak pagina is ge
realiseerd. De software om zinnen te selecteren is wél uitgevoerd voor 
het kladblok/zinnenboek gedeelte, echter nog niet voor de daarvoor 
gereserveerde 'directe-spraak toetsen'. 
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• Er kunnen voor de Tiepstem II in de toekomst nog enkele extra fea-
tures worden geïmplementeerd: 

Het programmeren van een nieuwe zinnenset voor de Pocketstem 
!Waterham, 1989] vanuit de Tiepstem II. 

Het integreren van een (beperkte) gebruikers-handleiding. 

Het integreren van spellings-controle software. 

Het integreren van invoer voorspellende software om te commu
nicatie snelheid te bevorderen. 
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3 De software implementatie 

In dit hoofdstuk wordt de implementatie van de veranderingen en toevoe
gingen in de software uiteengezet. 
Het bedieningssysteem is nog steeds geïmplementeerd in Pascal op een 
VAX/VMS-systeem en ook de in- en uitvoer van tekst en commando's 
verloopt nog via een VT220-terminal. 
Het basisidee van kladblok/zinnenboek is in de vernieuwde versie van het 
bedieningsprogramma verder uitgew~rkt op de manier zoals in hoofdstuk 2 
is beschreven. 
Voor niet veranderde gedeelten kan [Verhoeven, 1989] worden geraadpleegd. 

De declaratie van constanten, types en variabelen, die belangrijk zijn voor 
de veranderde software-definitie van het kladblok, het zinnenboek en de 
directe-spraak pagina komen als eerste aan de orde. 
Vervolgens wordt het hoofdprogramma uiteengezet. Hierin wordt het glo
bale programma-verloop geschetst. 
In de erop volgende paragraaf wordt de nieuwe opzet van de implementatie 
van de tekst-editor voor het kladblok en de zinnenboek-pagina's uiteengezet. 
Nadat de hoofdlijn van het programma en de veranderde editor van de 
tekstbuffers is behandeld worden de toevoegingen nader beschouwd. 
Opmerkingen: 
1. In alle, in dit hoofdstuk gebruikte, stroomdiagrammen zijn enkel dfe vari
abelen opgenomen, waarmee de loop van het programma wordt bepaald. 
2. In Bijlage A is een overzicht gegeven van de modules, waarin het pro
gramma is opgedeeld. 

3.1 De opbouw van de tekstbuffers 

In de nieuwe opzet wordt de inhoud van de diverse tekstbuffers niet meer 
bewaard in matrix-buffers, maar in seriële buffers. Deze buffers worden 
beschreven door de volgende zgn. store-buffer variabelen {zie figuur 3.1): 

1. Het serieel buffer zelf, waarin de tekst-karakters worden bewaard. De 
buffers van de zinnenboek-pagina's hebben een kortere lengte dan die 
van het kladblok en de directe-spraak pagina. 

2. De positie van het laatste tekst-karakter in het buffer. 
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3. De cursor-positie in het buffer. Voor het toevoegen van een nieuw 
karakter aan het einde van de tekst is het toegestaan, dat de cursor 
uiterlijk één plaats voorbij het laatste tekst-karakter staat. 

4. De venster-variabele: Dit is het eerste karakter van het buffer, dat 
op het tekst-scherm (het venster) wordt afgebeeld. Is het buffer leeg 
dan is dit de waarde van de cursor-positie. 

( 
scr Jen 

) 

@ @ 11_ 1 SCRATCHBUF 

L I t;einde-tekst = scr_end 
4► cursor-pos = scr _cur 

eerste karakter op scherm = scr _window 
..,.ij--.,@,,..--.,..,1 ! PAGE[ 1] 

ij I iffe ! PAGE[2] 

( b~ok Jen ) 

PAGE[9] 
end[9] 
9) 

p_Wl d w[l] 

scr Jen 

1§ ~ 'LI DIRECTBUF 
Î dir _cur dir _end 
4 dir _ window 

Figuur 3.1: Een schematisch overzicht van de 
gebruikte store-buffer variabelen. 

Een tekstbuffer, dat op het scherm wordt afgebeeld en waarin de edit-acties 
kunnen worden uitgevoerd, wordt de actuele pagina (of buffer) genoemd. 
Zoals reeds is opgemerkt, is bij een actueel buffer van kladblok, zinnenboek 
of directe-spraak pagina sprake van een verschil in buffer-lengte. Toch 
werken alle pagina's met dezelfde editor en de parameters, waarmee deze 
procedure (tiep_edit) wordt aangeroepen, moeten daarom van het zelfde 
Pascal-type zijn. 
Om dit probleem op te lossen worden bij de actuele pagina de store-buffer 
variabelen tijdelijk ondergebracht in zgn. edit-buffer variabelen. Door mid
del van een variabele 'serlen' (serial length) wordt aangegeven hoever het 
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seriële edit-buffer maximaal gevuld mag zijn. Bij een zinnenboek-pagina is 
het buffer dus slechts gedeeltelijk gevuld. 
Tijdens het editten van een actueel buffer wordt gebruik gemaakt van zowel 
een serieel- als een matrix-buffer, omdat sommige bewerkingen gemakke
lijker zijn te berekenen via een matrix-buffer. In het matrix-buffer wor
den de tekst- en de controle-karakters ( <ret> en <lf>) opgeborgen zoals 
in [Verhoeven, 1989] besproken is. Daarnaast wordt het matrix-buffer ge
bruikt om de tekst op het tekst-scherm af te beelden. 
Het matrix-buffer wordt met dezelfde variabelen beschreven als in 
[Verhoeven, 1989]: Het matrix tekstbuffer, de cursor-positie (rij,kolom) en 
de venster-variabele ( de eerste regel op het tekst-scherm). De variabele, die 
de laatste tekstregel aangeeft is nu niet meer nodig, omdat het einde van 
de tekst al in het seriële buffer is vastgelegd. 
Zoals in de functionele beschrijving van kladblok/zinnenboek (2.1.2.) en 
van de directe-spraak pagina (2.1.4.) al is aangegeven, is er een verschil in 
tekst-layout. De linker kantlijn is op de directe-spraak pagina enige karak
ters opgeschoven. In de software wordt de positie van het eerste karakter 
op een regel aangegeven met de variabele 'lefLmargin'. 
Voor het matrix-buffer geldt eveneens, dat het voor een zinnenboek-pagina 
nooit helemaal gevuld mag zijn. Met de variabele 'matlen' (matrix length) 
wordt het maximaal aantal regels aangegeven. 
In figuur 3.2 wordt een schematisch overzicht gegeven van de edit-buffer 
variabelen, die dus betrekking hebben op een serieel- én een matrix- buffer. 
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.. SERBUF: 
scr Jen 

e L 1[ 1 L einde-tekst • serend 
cursor-pos = sercur 

eerste karakter op scherm = serwindow 

Te gebruiken gedeelte van SERBUF = serlen ~ scr _len 

~ book_len 
•• MATBUF: 

E line !en ) 

Te gebruiken gedeelte van MATBUF 

MATBUF 

ma tien ~ matr _len 

~ page_len 

Figuur 3.2 : Een schematisch overzicht van het gebruik 
van de diverse variabelen in de editor 
(de edit-buffer variabelen) 

(Via de procedure conv _sermat wordt de conversie van serieel- naar matrix
buffer uitgevoerd. De werking hiervan wordt in de editor nader beschreven.) 
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In de declaratie van het programma zijn de volgende constante-, type- en 
variabele-declaraties met betrekking tot de tekstbuffers en het editten van 
de tekst terug te vinden: 

const 
line_len • 41; {Linelength of the text-display} 
page_len • 8; {Lines/page of the text-display} 
pages • 9; {Number of pages in the sentence-book} 
matr_len • 20; {Number of lines in the scratchpad buffer} 
scr_len • 800; {Length of the serial scratchbook-buffer • 

matr_len * (line_len-1)} 
book_len • 320 ; {Length of a serial book page-buffer• 

page_len * (line_len-1)} 
dir_keys • 8 ; {Number of direct-speech keys} 

type 
mode • (scratch_mode, book_mode) ; 
line 
matr_buf 

= packed array[1 . . line_len] of char; 
= packed array[1 . . matr_len] of line ; 

{The scratchpad-buffer is the longest 
and the other buffers have a 'matlen' 
which is part of it .} 

scratch • packed array[1 . . scr_len] of char ; 
{Serial buffer with scratchpad text . } 

bookbuf • packed array[1 . . book_len] of char; 
{Serial buffer with text of a book-page . } 

book • array[1 . . pages] of bookbuf; 
book_data = array[1 . . pages] of integer; 
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var 
curmode 
scratchbuf 
scr_cur 

scr_window 

scr_end 

directbuf 

dir_cur 
dir_window 
dir_end 

page 

page_nr 
p_cur 

p_end 

p_window 

serbuf 
serlen 
sercur, serend 
serwindow 

matbuf 

matlen 

row, col 

matwindow 

mode; {Current mode} 
scratch; {Serial textbuffer scratchpad} 
integer; {Cursor-position in serial 

scratchbuffer} 
integer; {First char of the scratch-buffer 

in the window} 
integer; {Endpos . of text in scratch-buffer} 

scratch; {Serial textbuffer • 
direct-speech page} 

integer; {Cursor-pos in 'directbuf'} 
integer; {First char in window of 'directbuf'} 
integer; {End-pos in 'directbuf'} 

book; {page[l] is the first serial page 
in sentence-book} 

integer; 
book_data; {p_cur[l] is serial cursor-pos 

in first page} 
book_data; {p_end[i] is serial endpos 

of page[i]} 
book_data; {window variable of a page} 

scratch; {Serial buffer for the editor} 
integer; {max used length of serial buffer} 
integer; {Serial buffer-values for the editor} 
integer; { " " } 

matr_buf; {Temporal matrix-buffer of the 
actual page or scratchpad} 

integer; {Nwnber of lines used in the 
actual matrix-buffer} 

integer; 

integer; 
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Voor een leeg buffer gelden de volgende waarden voor de seriële en matrix 
edit-variabelen: 

• De beide buffers 'serbuf' en 'matbuf' zijn gevuld met spaties. 

• De cursor bevindt zich op de eerste positie van het buffer. 
De seriële cursor-variabele 'sercur' krijgt de waarde één. Voor de 
matrix geldt dat de cursor op de eerst toegestane positie van de 
eerste rij staat (row,col = 1,left..margin). Op de directe-spraak pagina 
heeft 'left..margin' de waarde 3 gekregen en voor de andere buffers de 
waarde 1. 

• De seriële venster-variabele 'serwindow' krijgt de waarde één, want 
de cursor ( op de eerste positie van het buffer) is het enige wat op het 
tekst-scherm is afgebeeld. 
De matrix venster-variabele 'matwindow' is de eerste regel van het 
buffer en krijgt ook de waarde één. 

• Het einde van de tekst wordt slechts aangegeven in het seriële buffer 
via 'serend': Het buffer is leeg en daarom is er geen laatste karakter. 
De variabele 'serend' heeft de waarde nul gekregen. 
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3.2 De struktuur van het hoofdprogramma 

In figuur 3.3 is weergegeven op welke manier het hoofdprogramma verloopt. 

MAIN 

wa it for ke y- input: 
read(ch) 

END 

wrong ke y: 
warning on 

sta lus-display 

Figuur 3.3: Het stroom-diagram van het hoofdprogramma. 

De initialisering van het programma ( o.a. de definitie van het tekst-scherm 
en het status-scherm op het VT220-scherm) is hetzelfde gebleven als in de 
eerste versie en om die reden wordt hierop niet verder ingegaan. Voor het 
beëindigen geldt hetzelfde nl. ook geen veranderingen t.o.v. de eerste ver
sie. 

Indien een toets wordt gedetecteerd die een edit-actie tot gevolg heeft, dan 
wordt de editor (tiep_edit), die in de volgende paragraaf uitgebreid aan 
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de orde komt, aangeroepen. In de editor wordt de actie op de actuele edit
buffer variabelen (serieel en matrix) uitgevoerd en vervolgens wordt buiten 
de editor het tekst-scherm en/of het status-scherm bijgewerkt. 
Alle meldingen en waarschuwingen hebben een nummer gekregen. Via de 
procedure inform worden die op het status-scherm afgebeeld. 

Nieuw is de toets kladblok. Als deze toets wordt gedetecteerd, dan wordt 
de procedure tog_scrpad aangeroepen. In deze procedure wordt het klad
blok geselecteerd als een menu of een zinnenboek-pagina is afgebeeld op het 
tekst-scherm. Wanneer echter het kladblok al is afgebeeld, dan wordt via 
deze toets 'teruggebladerd' naar de laatst gebruikte zinnenboek-pagina. 
In de software worden bij het 'omslaan van een pagina' enkel de seriële 
edit-buffer variabelen van de te verlaten pagina in veiligheid gebracht in 
de bijbehorende store-buffer variabelen. Bij de initialisatie van een nieuwe 
pagina worden, uit opgeslagen store-buffer variabelen, zowel de seriële áls 
de matrix edit-buffer variabelen bepaald. 
Evenals bij de editor wordt daarna buiten deze procedure de nieuwe tekst 
en informatie afgebeeld op het tekst- en het status-scherm. 

Als de toets pagi·na wordt geselecteerd, dan kan via procedure turnover _menu 
naar een (andere) pagina van het zinnenboek worden gebladerd of kunnen 
de instellingen worden aangepast. 
Als naar een andere pagina wordt gebladerd, dan worden nieuwe edit
variabelen geïnitialiseerd en op het tekst-scherm afgebeeld. Tevens wordt 
het nieuwe pagina-nummer, via inform, op het status-scherm aangegeven. 
Het verloop van turnover _menu wordt uitgebreid behandeld in 3.4. Als 
wordt teruggekeerd naar het hoofdprogramma, dan wordt op het einde van 
turnover _menu het tekst- en het status-scherm bijgewerkt. 

Via de spreek-toetsen (spreek-regel en spreek-cursor, zie 2.1.6) wordt een 
zin van het afgebeelde tekstbuffer geselecteerd. 
Via een spreek-regel toets wordt de procedure speak_key aangeroepen en 
via spreek-cursor de procedure speak_cursor. 

Om het programma op de VAX/VMS ordentelijk te kunnen verlaten is het 
karakter <ctrl/z> gekozen. Alle andere ingetikte toetsen zijn niet geoor
loofd en hebben daarom een foutmelding op het status-scherm tot gevolg. 
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3.3 De tekst-editor 

Een edit-actie wordt uitgevoerd op de actuele pagina, die op zijn beurt 
beschreven wordt door de edit-buffer variabelen (zie figuur 3.2). 
In 2.1.2 is de functionele beschrijving van de editor gegeven. Het ver
loop van de software van tiep_edi t wordt in grote lijnen weergegeven in 
figuur 3.4. 

Warning on 
status-display 

(unallowed char) 

end 

return_in 

cursor _move 

charin 

de!_char 

Figuur 3.4: Het verloop van de editor 'tiep_edit'. 

Uit deze figuur blijkt, dat de edit-acties bestaan uit het invoegen van karak
ters (via charin), uit het uitwissen ervan (via del_char) of dat er verschil
lende cursor-verplaatsings commando's kunnen worden gegeven (via re
turn_in of cursor_move). 
Na het uitvoeren van de actie of na het geven van een waarschuwing (als 
een niet toegestane toets is gedetecteerd) wordt naar het hoofdprogramma 
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teruggekeerd. 
In de volgende paragrafen worden de edit-acties nader toegelicht. 

3.3.1 Het invoegen van karakters 

Het invoegen of toevoegen van nieuwe karakters in resp. aan de tekst komt 
tot stand via de procedure charin. In figuur 3.5 wordt een globaal overzicht 
gegeven van het verloop van deze procedure. 
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chann 

save old senal 
varia ble s 

N 

insert char in 
'serbuf' on 

position 'sercur' 

y 

recover old serial 
varia bles and 
give a warning 

y 

y 

warmng: 
'buffer full' 

& 
warn : = true 

N 

y 

N 

crea te space: 
scroll first 
senlence out 

of serial buffer 

insert char in 
'serbuf' on 

position ·sercur' 

scroll first 
sentence out 

of serial buffer 

Figuur 3.5: Het verloop van het invoeren van een nieuw 
karakter in de tekst via procedure 'charin '. 
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Allereerst worden de oude seriële edit-buffer variabelen opgeborgen in tij
delijke variabelen. Dit wordt gedaan om de oude edit-variabelen te kunnen 
herstellen als door het ingevoerde karakter de tekst niet meer in het matrix
buffer past. 
Het verdere verloop van deze procedure kan worden onderverdeeld in twee 
hoof donderdelen: 

1. Het invoeren van het karakter in het serié'le buffer: 
Indien 'serbuf' nog voldoende ruimte heeft, dan wordt het nieuwe 
karakter tussengevoegd op positie 'sercur': De cursor wordt een posi
tie opgeschoven en de erop volgende karakters worden doorgeschoven. 
Verder worden andere seriële edit-buffer variabelen aangepast. 
Als het seriële buffer geen ruimte meer heeft, dan kunnen er twee 
mogelijkheden optreden: 

• Het actuele buffer is een zinnenboek-pagina of de direct-spraak 
pagina ('curmode = book_mode'). 
In dit geval mag er geen nieuw karakter worden toegevoegd. Er 
wordt een waarschuwing gegeven en de lokale variabele 'warn := 

true'. Hierdoor wordt de procedure charin verlaten en wordt 
teruggekeerd naar het hoofdprogramma. 

• Het actuele buffer is het kladblok ('curmode = scratch_mode'). 
In dit geval wordt gekeken of 'sercur' zich in de eerste zin van 
'serbuf' bevindt. Is dit niet het geval, dan wordt ruimte in 'ser
buf' gecreëerd door de eerste zin te verwijderen: De resterende 
tekst schuift naar voren en de seriële edit-buffer variabelen wor
den aangepast. Vervolgens wordt het karakter ingevoerd. 
Bevindt 'sercur' zich wél in de eerste zin, dan volgt een waar
schuwing en wordt teruggekeerd naar het hoofdprogramma. 

2. Nadat het karakter is ingevoerd in het seriële buffer wordt via proce
dure conv _sermat de omzetting naar nieuwe matrix edit-variabelen 
uitgevoerd. 
In het seriële buffer staan alle karakters achter elkaar, maar in het 
matrix-buffer worden regels vaak niet helemaal opgevuld. Hiervoor 
zijn twee redenen aan te voeren: 
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• Woorden worden niet onderbroken op het einde van een regel. 
Als ze niet meer op de regel passen worden ze in zijn geheel op 
de volgende regel geplaatst. 

• Door de speciale functie van de zin-afsluit karakters ('.' en'?'). 

Door deze layout is het mogelijk dat in het seriële buffer nog wel 
een karakter is geplaatst, maar dat de nieuwe tekst nfet meer in het 
matrix-buffer past. 
In dat geval wordt bij een zinnenboek-pagina of bij de directe-spraak 
pagina een waarschuwing gegeven en worden de oude waarden van de 
edit-variabelen (serieel en matrix) hersteld . 
Als de cursor zich in het kladblok niet in de eerste zin bevindt, dan 
wordt deze uit het seriële buffer verwijderd en wordt de tekst naar 
voor geschoven . Daarna wordt dit legere buffer alsnog via conv _sermat 
omgezet in een matrix. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, komen in de omzetprocedure conv _sermat 

de speciale layout-eisen aan de orde. In figuur 3.6 wordt de werking ervan 
weergegeven. 
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conv_sermat(stop) 

y matwindow : = l 
~-=--4-~ row · = l 

col : = left_margi 

N 

y 

N 

update 'serwindow· 
and ' matw:indow' 

END 

Figuur 3.6: Procedure 'conv..sermat' : Het verloop van de 
conversie van de seriële edit-buffer variabelen 
naar de matrix-variabelen. 
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Allereerst wordt het lege matrix-buffer 'matbuf' geïnitialiseerd. Daartoe 
wordt het gevuld met spaties. De linker kantlijn van de in te voeren tekst 
wordt bepaald door de waarde van de variabele 'left..margin'. De invoer
coördinaten van een karakter (ins..row ,ins_col) krijgen voor het eerste karak
ter de waarden ( 1,left ..margin). 
Als het seriële buffer leeg is (serend=O), dan worden de matrix edit-varia
belen 'matwindow', 'row' en 'col' geïnitialiseerd en daarmee is de omzetting 
klaar. 
Als 'serbuf' niet leeg is, dan wordt 'matbuf' gevuld met tekst volgens de 
afgesproken layout (zie [VE>rhoeven, 1989]). De eerste stap bij het vullen 
van 'matbuf' en het toekennen van de correcte waarden aan de matrix 
edit-variabelen is het bepalen van de variabele 'endloop'. Staat de cursor 
'sercur' vóór of op het het einde van de tekst in 'serbuf', dan kunnen alle 
matrix edit-variabelen uit de seriële edit-variabelen worden bepaald door 
'endloop := serend' te nemen. Staat de cursor achter de tekst, dan geldt 
'endloop := serend + 1' { =sercur). 
Bij het plaatsen van de karakters uit 'serbuf' in 'matbuf' wordt rekening 
gehouden met de speciale eigenschappen van de zinafsluiters '.' en '? '. 
Dit komt tot uitdrukking door het gebruik van de verschillende procedures 
resp. conv _sentend voor een zinafsluiter en conv _char voor een voor een 
nfet-zinafsluiter. 

• In conv_sentend wordt de zinafsluiter op positie 'num' van 'serbuf' 
op de actuele invoer-positie (ins..row,ins_col) van 'matbuf' geplaatst . 
Vervolgens wordt gecontroleerd of 'num' gelijk is aan de waarde van 
de seriële edit-variabele 'sercur' of 'serwindow'. Is dit het geval, dan 
worden aan de bijpassende matrix edit-variabelen nieuwe waarden 
toegekend: 
'row,col := ins..row,ins_col' en 'matwindow := ins..row'. 
Als de omzetting nog niet is beëindigd (num < endloop), dan wordt 
de nieuwe invoer-positie tenslotte alsvolgt berekend: 

Als er voldoende ruimte in het matrix-buffer 'matbuf' beschik
baar is, dan wordt de nieuwe 'ins..row ,ins_col' op de eerste positie 
van de volgende regel geplaatst. 

Is er nfet voldoende ruimte voor de bovenvermelde actie, of-
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schoon 'endloop' nog niet is bereikt, dan wordt eerst gecon
troleerd of het een uitzonderings-situatie betreft: 

* Een uitzonderings-situatie ontstaat als, bij een zinnenboek
pagina (curmode=book..mode), de in te voeren zin-afsluiter 
het laatste karakter is in 'serbuf'. Bovendien moet de cursor 
hier direct achter staan (sercur=serend+l). 
In dat geval wordt de cursor op het laatste karakter (ser
cur=serend) geplaatst i.p.v. vooraan de nieuwe regel. 

* Betreft het geen uitzonderings-situatie dan wordt 'stop := 
true'. Via deze variabele wordt aan de procedure charin 
meegedeeld, dat de tekst niet in de toegestane ruimte van het 
matrix-buffer past. In die procedure kunnen dan passende 
maatregelen worden genomen (zie 3.3.1). 

• In c onv _ char wordt een "normaal" karakter op positie 'num' uit 'ser
buf' in het matrix buffer geplaatst op positie 'ins..row ,ins_col'. 
Omdat hele woorden op een volgende regel worden geplaatst als ze 
niet meer op de huidige passen, wordt in deze procedure gebruik 
gemaakt van twee deelprocedures: char _in_row als het toe te voe
gen karakter nog op de regel past en word_overf low om een woord 
volledig op de volgende regel te plaatsen. 
Evenals bij conv _sentend wordt in deze beide subprocedures gecon
troleerd of 'num' overeenkomt met 'sercur' of 'serwindow' en als dit zo 
is, dan krijgt de bijbehorende matrix edit-variabele de nieuwe waarde. 
Tenslotte wordt de invoer-positie 'ins..row ,ins_col' aangepast voor een 
volgend in te voeren karakter. Het is mogelijk, dat bij word_overflow 
geen regel meer vrij is om het woord op te plaatsen. In dat geval wordt 
aan de variabele 'stop' de waarde 'true' toegekend en de procedure 
wordt verlaten. 

Nadat het volledige seriële buffer is verwerkt of de variabele 'stop' is geset, 
wordt procedure conv _sermat verlaten. Eerst wordt echter nog gecon
troleerd of de venster-variabelen 'serwindow' en 'matwindow' moeten wor
den aangepast. Dit wordt via de procedure scroll gerealiseerd. 
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3.3.2 Het uitwissen van karakters 

Als in de procedure tiep_edit (figuur 3.4) de commando-toets uitwissen 
wordt gedetecteerd dan wordt het karakter, dat zich op de cursor-positie 
bevindt, uitgewist via de procedure del_char. 
Als geen karakter zich op de cursor-positie bevindt, doordat het actuele 
buffer leeg is of als de cursor achter het laatste tekst-karakter staat, dan 
wordt enkel een waarschuwing gegeven en de procedure del_char wordt 
verlaten. 
Als wel een karakter wordt gewist, dan worden alle opvolgende karakters 
één positie naar voren geschoven in het seriële buffer 'serbuf'. Het laatste 
karakter wordt overschreven door een spatie en de variabele die hat laatste 
tekstkarakter aangeeft ('serend ') wordt één lager. 
Nadat het seriële buffer en de seriële edit-variabelen de juiste waarde hebben 
gekregen, wordt dit nieuwe seriële buffer via, de in de vorige paragraaf 
beschreven, procedure conv _sermat omgezet naar het matrix edit-buffer 
en de andere matrix edit-variabelen. 

3.3.3 De cursor-verplaatsings commando's 

De cursor-verplaatsings commando's vallen uiteen in twee hoofdonderdelen, 
n.l. de procedures cursor _move en return_in. 

• Via de toetsen î, l, +-- en - wordt de procedure cursor _move aan
geroepen. Afhankelijk van de gedetecteerde toets wordt van hieruit 
verder gegaan naar de procedure cursor _up, cursor _down, 
cursor _left of cursor _right. 
Deze procedures verzorgen de verplaatsing van de cursor in de aan
gegeven richting. De nieuwe cursor-positie wordt zowel in het seriële 
als in het matrix buffer berekend. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de volgende eisen: 

1. De cursor komt nooit op de eerste positie van een vervolgregel. 

2. De cursor kan op het einde van een regel niet verder naar rechts 
dan de zinafsluiter of het controle-karakter <ret>. 

3. Als de cursor buiten het tekst-scherm terechtkomt, dan wordt 
de procedure scroll aangeroepen om het venster aan te passen. 
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• Via de toets return wordt een cursor-verplaatsing uitgevoerd: De cur
sor wordt naar het begin van de volgende regel geplaatst. 
Als de cursor al op de laatste tekstregel staat en niet vooraan de 
volgende regel mag worden geplaatst (het laatste karakter is geen 
zinafsluiter), dan wordt de cursor naar de uiterste positie verplaatst: 
Op 'serend+ 1 ', direct achter het laatste karakter. Tevens wordt een 
waarschuwing gegeven, dat het einde van de tekst is bereikt. (Staat 
de cursor al op de uiterste positie, dan volgt enkel de waarschuwing.) 
In alle andere gevallen is het mogelijk om de cursor naar de eerste 
positie van de volgende tekstregel te plaatsen. Er wordt wel rekening 

. gehouden met het inspringen van een vervolgregel. Zowel 'sercur' als 
('row' ,'col') worden aangepast aan hun nieuwe waarde. 
Als door deze cursor-verplaatsing de cursor buiten het tekst-scherm 
komt te staan, dan wordt via de procedure se roll (forward) de tekst 
een regel "doorgescrold". 

3.4 Het bladeren 

Als het hoofdprogramma (zie figuur 3.3) op een toets-actie wacht, dan is 
een van de mogelijkheden de toets pagina. 

Hiermee wordt de procedure turnover _menu (zie figuur 3. 7) aangeroe
pen, waarmee het mogelijk is om naar een (andere) zinnen boek-pagina te 
bladeren of om het "Instellingen-menu", waarmee diverse instellingen kun
nen worden aangepast, op te roepen. Dit menu en de instellingen worden 
in de volgende paragraaf behandeld. 
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turnover _menu 

Display 
'sentencebook-contents' 

menu on text-diplay 
& correct info on status-display 

wait for key-input: 
read(ch) 

N 

unallowed ke:r 
warning 

y 

y 
se leet 

sc:-atchbuf 

select 
page[page_nr] 

update display(s) 

END 

Figuur 3.7: Stroomdiagram van de procedure 'turnover..menu'. 

In de nieuwe versie wijkt het blader-mechanisme weinig af van wat er in 
[Verhoeven, 1989], (hoofdstuk 3.4), reeds uitvoerig is beschreven. Om deze 
reden worden hier enkel de veranderen kort uiteengezet. 
Na het aanslaan van de toets pagina wordt in turnover_menu eerst de in
houdsopgave van het zinnenboek afgebeeld (zie figuur 2.2) via de procedure 
displ_contents. Deze procedure wordt uitvoeriger behandeld in 3.5.1. 
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Hierna wordt gewacht op een toets-aanslag. 
Is de keuze een nummer van een zinnenboek-pagina of de toets kladblok, 

dan worden de seriële edit-buffer variabelen in veiligheid gebracht en opge
borgen in de bijbehorende store-buffer variabelen. Dit gebeurt via proce
dure sentencebook voor een (andere) zinnenboek-pagina of via procedure 
scratchpad voor het kladblok. 

· Als de toets î wordt geselecteerd, dan wordt de procedure setup (zie 
3.5) aangeroepen. setup kan op verschillende manieren worden verlaten 
en afhankelijk hiervan wordt de boolean variabele 'endloop' een waarde 
meegegeven. Als geldt "endloop=false", dan wordt in turnover _menu de 
inhoud van het zinnenboek (figuur 2.2) weer afgebeeld. In het andere geval 
wordt het kladblok-buffer actueel gemaakt. 
Voordat wordt teruggekeerd naar het hoofdprogramma, wordt de juiste 
tekst weergegeven op het status- en het tekstscherm. 

3.5 Het veranderen van instellingen 

Zoals in de vorige paragraaf reeds is beschreven wordt door de keuze van 
de î-toets in procedure turnover _menu de procedure set up aangeroepen. 
Het verloop van deze procedure is in figuur 3.8 weergegeven. 
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Figuur 3.8: 

ulup( lo_scralch) 

display 
correc l info or 
• -mine on 
stalus-di.9 lav 

N 

wail ror key-input: 
read(ch) 

END 

Stroomdiagram van de procedure 'setup' . 
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De eerste actie binnen setup is het afbeelden van het setup-menu (het 
"Instellingen-menu": zie figuur 2.3) via procedure displ_setup. 
Vervolgens wordt gewacht op een toets-aanslag. Dit mag een van de opties 
van het menu zijn of een van de toetsen pagina en kladblok, zoals blijkt uit 
figuur 3.8. Bij een niet-toegestane toets wordt een waarschuwing gegeven 
en vervolgens wordt weer, na een waarschuwing te hebben gegeven, op een 
(correcte) toets gewacht. 
Heeft de gekozen toets de waarde 1, 2 of 3 dan wordt resp. naar procedure 
edit_contents (zie 3.5.1.), edit_dspeak (zie 3.5.2) of settings (zie 3.5.3) 
gesprongen. In deze procedures kunnen de boolean variabelen 'again' en 
'to...scratch' een bepaalde waarde gekregen hebben. 
Als geldt 'again=false', dan is de betreffende procedure beëindigd via de 
toets pagina en dan wordt teruggekeerd naar de procedure, die setup 
heeft aangeroepen ( dus teruggaan naar de inhoudsopgave van procedure 
turnover _menu). 
Het kan ook voorkomen dat, naast het resetten van 'again', de variabele 
'to_scratch' is geset in een van de aangeroepen procedures. Dit is het geval 
als die procedure is beëindigd via de toets kladblok. De variabele para
meter 'to....scratch' wordt doorgegeven aan turnover _menu, die hierdoor op 
zijn beurt weer wordt verlaten en waardoor, in het hoofdprogramma, het 
kladblok weer wordt afgebeeld op het tekstscherm. 
Naast de bovenvermelde indirecte manieren, kan setup op enkele andere, 
directe manieren worden verlaten: 

• Via de toets pagina of via menu-optie nummer 4 krijgt de variabele 
'again' de waarde 'false' en wordt teruggekeerd naar de inhoudsopgave 
van turnover _menu. 

• Via de toets kladblok krijgen de variabelen 'again' en 'to....scratch' dus
danige waarden toegewezen, dat setup wordt verlaten én dat vanuit 
turnover _menu meteen naar het hoofdprogramma wordt terugge
keerd, waar het kladblok wordt afgebeeld. 

3.5.1 De inhoudsopgave editten en verlaten 

De inhoudsopgave van de pagina's van het zinnenboek, in de vorm van tref
woorden, kan worden geëdit in de procedure edi t_contents. Het stroom-
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diagram ervan 1s afgebeeld in figuur 3.9. 

edit_contenl.S 
1 to_scratch. to_setup) 

: • 1 
: - 1 

display 
'content.s in edit-mode' 

on text-display & 
info on status-display 

display 
'contenl.s in edit-mode' 

& info 

wa it for key-input: 
read(ch) 

y 

y 

y 

END 

conlents_charin 

contents_delchar 

contents_curmove 

contents_ret 

arr_row . • 0 
arr_col : • 0 

to_setup : • false 
to _sera te h : • true 

arr_row · • 0 
arr_col : • 0 

to_setup : • false 

Figuur 3.9: Stroomdiagram van de procedure 'ediLcontents'. 
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De trefwoorden worden opgeslagen in de variabele 'contents' en de declaratie 
ervan luidt alsvolgt: 

const 
cont_len = 16; {length of the catchword, which indicates 

the contents of a sentence-book page} 

type 
catchword = 

book_cont = 

var 

packed array[1 .. cont_len] of char; 
packed array[1 .. pages] of catchword; 

contents : book_cont; 

Variabele 'contents ' wordt in het hoofdprogramma geïnitialiseerd (in pro
cedure ini t_contents) door deze te vullen met spaties. 
De positie van de cursor in het twee-dimensionale array wordt bepaald door 
het coördinaten-paar (arr_row,arr_col). Dit paar krijgt na binnenkomst in 
edi t_contents altijd de waarde (1,1) en tijdens het verloop van de proce
dure kunnen ze veranderen. Bij het verlaten van edi t_contents worden 
deze lokale variabelen echter nfet bewaard. 
Om de inhoud van het zinnenboek af te beelden in 2 kolommen op het 
tekstscherm, zoals in figuur 2.2 is weergeven bij het bladeren in procedure 
turnover _menu, wordt gebruikt gemaakt van de procedure 

displ_contents(displ_row,displ_col : integer; 
contents : book_cont); 

In figuur 2.2 wordt de cursor op het tekst-scherm ( = display) geplaatst op 
een vaste positie ( dispLrow ,dispLcol), altijd achter de vraag. 
In de hier te bespreken procedure edi t_contents, de edit-mode van de 
inhoudsopgave {zie figuur 2.4), kan de cursor overal in het edit-veld worden 
geplaatst . Met behulp van de omzettabel in procedure 

conv_cursor(arr_row. arr_col : integer; 
var displ_row, displ_col : integer); 

43 



wordt de cursor-positie in het array 'contents' daarom eerst geconverteerd 
naar de bijpassende cursor-positie op het tekst-scherm voordat procedure 
displ_contents wordt aangeroepen. 

In de edit-mode kunnen dezelfde edit-functies worden uitgevoerd als in 
de editor van de zinnenboek-pagina's, het kladblok en de directe-spraak 
pagina. De functionele werking van deze editor is reeds beschreven in 2.1.3 
en in figuur 3.9 is te zien welke procedures ervoor zorgen, dat deze functies 
verricht worden. 
De edit-mode wordt verlaten als voor de cursor-positie (arr_row,arr_col) van 
het array 'contents' geldt, dat dit coördinatenpaar de waarde (0,0) heeft 
gekregen. Dit kan op 3 manieren tot stand komen: 

• Als door een cursor-verplaatsings commando de cursor buiten het 
edit-veld terecht is gekomen. 
In dit geval wordt enkel edi t_contents verlaten en wordt terugge
keerd naar het "Instellingen-menu" van procedure setup. 

• Via toets pagina wordt ook de boolean variabele 'to....setup' gereset. 
Dit heeft tot gevolg, dat de aanroepende procedure setup (figuur 3.8) 
eveneens wordt verlaten en dat wordt teruggekeerd naar de inhouds
opgave van procedure turnover_menu (figuur 3.7). 

• Via toets kladblok wordt 'to_setup' gereset en ook wordt nu de boolean 
variabele 'to_scratch' geset. Dit houdt in dat procedure turnover _menu 
ook wordt verlaten en dat wordt teruggekeerd naar het hoofdpro
gramma (figuur 3.3). Op het tekst-scherm wordt dan het kladblok 
afgebeeld. 

3.5.2 De directe-spraak pagina 

Een andere optie van het "Instellingen-menu" van procedure setup is het 
invoeren en editten van tekst op de directe-spraak pagina. Dit gebeurt via 
de procedure edi t_dspeak. 
Om dit op dezelfde manier te laten verlopen als bij het kladblok/zinnenboek
gedeelte wordt gebruik gemaakt van dezelfde procedure tiep_edi t, die in 
3.3 is besproken. 
In 2.1.4 worden de layout en enkele andere functionele aspecten van deze 
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pagina beschreven . Hieruit blijkt dat de directe-spraak pagina enkele an
dere eigenschappen heeft: 

• De linker kantlijn is enkele karakters opgeschoven. In deze ruimte 
worden de nummers van de directe-spraak toetsen geplaatst. 

• Op de directe-spraak pagina kunnen maximaal 'dirJceys' zinnen wor
den geplaatst. Dit is gelijk aan het aantal directe-spraak toetsen. 
Indien een gebruiker meer dan 'dirJceys' zinnen op de pagina wil 
plaatsen, dan wordt een waarschuwing gegeven. 

• Voor de 'dir_keys' zinnen is het maximale buffer beschikbaar. Als het 
buffer is volgeraakt , dan wordt de eerste zin niet automatisch worden 
weggescrold. 

• Als er minder zinnen zijn dan directe-spraak toetsen, dan mogen die 
zinnen niet te lang worden. Er moeten voldoende lege regels in het 
matrix-buffer overblijven om voor iedere directe-spraak toets een regel 
te kunnen reserveren. 

Door de boven omschreven verschillen zijn binnen edi t_dspeak, enkele 
voorzieningen getroffen om een edit-actie toch te kunnen uitvoeren via 
tiep_edi t: 

• Het opschuiven van de linker kantlijn wordt gerealiseerd door de 
variabele 'left_margin ' een hogere waarde te geven. De conversie
procedure conv _sermat (left_margin) houdt nu de linker kantlijn 
van 'matbuf' vrij. 

• Via de procedure add_keynumbers (ok, left_margin) worden de num
mers van de directe-spraak toetsen in de linker kantlijn van het matrix
buffer geplaatst . Via de boolean variabele 'ok' wordt aangegeven of 
alle toets-nummers kunnen worden geplaatst. 

• Via de procedure count_sent (numsent ,matend, left_margin) wordt 
het aantal zinnen (numsent) geteld. Tevens wordt 'matend' aangege
ven. Dit is de laatste regel in het matrix-buffer waar nog iets staat 
( een of meer karakters of enkel de cursor). 
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• Bij de definitie van de directe-spraak pagina wordt een mengvorm van 
de 'book _mode' en de 'scratch_mode' gebruikt: 
Om geen zin automatisch weg te scrollen wordt gebruikt gemaakt van 
'curmode=book.JI1ode'. De gebruikte bufferlengte is echter die, die bij 
het kladblok wordt gebruikt: 'serlen=scrJen' en 'matlen=matr Jen'. 

In figuur 3.10 is het stroomdiagram van procedure edi t_dspeak weergegeven. 
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init_dspeech 
conv _serma l( lefl_margin) 

add_keynumbers(ok.lefl_margin) 
update displays 

process 
exception 

endloo : = false 

y 

count_sent(numsent,matend) 

y 

wait for key-input: 
read(ch) 

give a 
warning 

endloop : = true 
to_scratch 

end loop lrue 

wrong key: 
warning 

recover old 
edit-varia bles 

and give warning 

y 

upda te 
display(s) 

Figuur 3.10: Stroomdiagram van de procedure 'ediLdspeak'. 
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In het initialisatie-blok worden, o.a. via de in figuur 3.10 genoemde proce
dures, de volgende stappen ondernomen: 

• De seriële edit-variabelen van het actuele buffer worden opgeborgen 
in de bijbehorende store-buffer variabelen en de store-buffer variabe
len van de directe-spraak pagina worden in de seriële edit-variabelen 
geladen. 

• De nieuwe lengte van de edit-buffers ('serlen' en 'matlen') krijgen de 
maximale waarde, nl. die van het kladblok. De variabele 'curmode' 
krijgt de waarde 'book.mode' toegekend ( de oude waarde wordt in 
veiligheid gebracht). 
Hierdoor wordt het tijdens het editten met tiep_edi t de eerste zin 
niet meer uit een vol buffer gescrold en wordt toch gebruik gemaakt 
van de maximale buffergrootte. 

• De waarde van 'left..margin' wordt aangepast aan de directe-spraak 
pagina en via conv _sermat (zie figuur 3.6) wordt de omzetting naar 
de matrix edit-variabelen gerealiseerd. 

• Doordat de linker kantlijn enkele karakters is opgeschoven, is ruimte 
gecreëerd om via procedure add_keynumbers de nummers van de 
directe-spraak toetsen voor de zinnen te plaatsen. 

• Tenslotte worden tekst- en status-scherm voorzien van de actuele 
tekst en wordt gezorgd, dat de eindconditie van de procedure de 
waarde 'false' krijgt. 

Na elke edit-actie bestaat de kans, dat de oude edit-variabelen hersteld 
moeten worden, omdat er geen ruimte genoeg is in het matrix-buffer om 
add_keynumbers volledig uit te voeren. Om deze reden worden in de lus, 
die na de initialisatie volgt, eerst de edit-variabelen in veiligheid gebracht 
(procedure save_oldvars). Daarna wordt gewacht op een toets-aanslag 
om de procedure te verlaten of om een edit-actie uit te voeren. 
Via het indrukken van een van de toetsen kladblok en pagina kan edi t_dspeak 
worden verlaten. Er wordt teruggekeerd naar resp. het kladblok in het 
hoofdprogramma of de inhoudsopgave van het zinnenboek. Dit verloopt op 
dezelfde manier als bij het editten van de inhoudsopgave ( edi t_contents) 
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reeds is besproken. Het is in deze situatie echter nfet mogelijk om in setup 
te blijven. 

Is de gedetecteerde toets een toegestaan karakter of een edit-commando, 
dan wordt eerst gecontroleerd of de situatie in aanmerking komt voor een 
extra uitzonderings-regel. Deze extra regels zijn een gevolg van het feit, 
dat voor de directe-spraak pagina de editor tiep_edi t wordt gebruikt en 
deze is in principe ontworpen voor de kladblok/zinnenboek pagina's. Door 
bovenvermelde andere afspraken voor de directe-spraak pagina zijn de vol
gende extra uitzonderings-situaties, waarvoor tiep_edi t geen maatregelen 
neemt of waarschuwingen geeft, ontstaan: 

1. Als een zinafsluiter wordt ingevoerd (op cursor-positie) en er geldt 
'numsent=dir..keys', dan mag dit slechts als de laatste zin nog niet is 
af gesloten én de cursor zich achter het laatste karakter van de laatste 
zin bevindt. 

2. De commando's __. en l zijn nfet toegestaan als 'numsent=dir..keys' 
en de cursor voorbij de afsluitende '.' of'?' naar een volgende, niet
toegestane zin wordt verplaatst. 

3. Als de <ret>-toets wordt gedetecteerd en het maximaal aantal zinnen 
is al bereikt, dan mag de cursor nfet naar het begin van de volgende 
regel worden verplaatst, als de cursor daarbij de afsluitende '.' of'?' 
passeert. 
Als de laatste zin al is afgesloten dan wordt de cursor op het laatste 
karakter, de zinafsluiter, geplaatst. Is de laatste zin nog niet afgeslo
ten, dan wordt de cursor achter het laatste karakter gezet. 

Als niet wordt voldaan aan bovengenoemde situaties dan kan de editor 
tiep_edi t de gewenste actie uitvoeren: Er wordt een matrix-buffer gecreëerd 
dat voldoet aan de gespecifeerde layout en de positie van de linker kantlijn 
is in overeenstemming met de waarde van 'left..margin'. 
Bij niet gewenste situaties, b.v. als het buffer vol is geraakt, wordt binnen 
tiep_edi t een foutmelding gegeven en de oude situatie wordt hersteld. 
Vervolgens worden, door procedure add_keynumbers, de toetsnummers 
toegevoegd. Als er niet voldoende ruimte is voor alle toetsen, dan wordt met 
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behulp van de bewaarde edit-variabelen de oude toestand van de directe
spraak pagina hersteld. 
Na het afbeelden van de nieuwe situatie op het tekst- en/of status-scherm 
wordt gecontroleerd of aan het beëindigings-criterium van de procedure is 
voldaan. 
Bij het verlaten van edi t_dspeak worden de seriële edit-variabelen van 
de directe-spraak pagina opgeborgen in de store-buffer variabelen. Tevens 
worden de variabelen, die in ini t_dspeech zijn opgeborgen weer actueel 
gemaakt. 

3.5.3 Apparaat instellingen aanpassen 

De laatst te behandelen optie, die via het "Instellingen-menu" van proce
dure setup is aan te roepen, is de procedure settings. Hiermee kunnen di
verse instellingen worden aangepast of worden teruggezet naar hun default
waarde. In figuur 3.11 is het verloop van deze procedure weergegeven. 
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settings( lo_scra lch. lo_se lup) 

display 
seltmgs-menu· 

to_settings : = true 

display info 

N 

END 

set_ volume( lo_seltings. 
lo_setup. to_scra tch) 

sel_reaction_keys 
( lo_set tings, to_selup, 

to_scra lch) 

standard_default 
( lo_seltings , lo_selup. 

lo_scra lch) 

exception_lex 
( lo_seltings , lo_selup, 

lo_scralch) 

lo_sellings : = false 
to selu : = true 

lo_settings : = false 
lo_selup : s false 

lo_sellings : = false 
to_setup : = false 
lo_scralch : s lrue 

wrong key: 
warning 

Figuur 3.11: Stroomdiagram van de procedure 'settings' . 
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In 2.1.5 is de functionele beschrijving gegeven en daar zijn ook de diverse 
menu's (figuur 2.6 t / m 2.7d) afgebeeld, die bij de in te stellen opties horen. 
Allereerst wordt in settings het settings-menu van de "Apparaat-instellingen" 
afgebeeld via de procedure displ_settings. Daarna wordt de boolean 
variabele 'to__settings' geset. 
Het verlaten van settings gebeurt via het resetten van deze variabele 
'to__settings'. Dit kan weer op verschillende manieren tot stand worden 
gebracht. 

• Via een optie (nummer 6, zie figuur 2.6) kan worden teruggekeerd 
naar het "Instellingen-menu" van procedure setup (figuur 3.8). 

• Via de toetsen kladblok en pagina. 
Hiermee wordt teruggekeerd naar resp. het kladblok in het hoofdpro
gramma en de inhoudsopgave van het zinnenboek. Dit verloopt op 
dezelfde manier als bij het editten van de inhoudsopgave ( edi t_contents) 
reeds is besproken. 

De diverse apparaat-instellingen worden verwerkt in procedures, die in 
figuur 3.11 zijn weergegeven. Aan de parameters, die zijn meegegeven aan 
die instel-procedures is te zien , dat daar vandaan ook meteen kan worden 
teruggekeerd naar het kladblok of naar de inhoudsopgave van het zinnen
boek via de toetsen kladblok of pagina. 
Wordt vanuit de instel-procedures in settings gebleven, dan wordt het 
"settings-menu" weer afgebeeld en kan een andere instelling worden aangepast. 
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4 De evaluatie 

Om een indruk te krijgen van het bedieningsgemak van de uitbreidingen en 
veranderingen aan het vernieuwde systeem, zoals dat functioneel in hoofd
stuk 2 is beschreven, is een beperkte evaluatie uitgevoerd. 
Wat de keuze van proefpersonen, de opzet en het verloop betreft, is bij deze 
evaluatie van dezelfde opzet uitgegaan als bij de evaluatie van het basissys
teem (zie [Verhoeven, 1989] hoofdstuk 5). 
In dit hoofdstuk worden eerst enkele praktische punten behandeld: de 
manier van evalueren, de proefpersonen en de geëvalueerde onderdelen van 
het systeem. 
Daarna worden de resultaten weergegeven en worden enkele aanbevelingen 
gedaan n.a.v. deze evaluatie. 

4.1 De praktische uitvoering 

Bij de praktische uitvoering van de evaluatie is het vernieuwde bedienings
systeem op dezelfde 68000-kaart ondergebracht als in de eerste evaluatie. 
Tevens is uitgegaan van dezelfde initialisatie zinnenset in het kladblok/zinnen
boek. 
De bediening verloopt weer via het toetsenbord en het beeldscherm van een 
VT220-terminal. Op de toetsen is nu met verschillende kleurgroepen aange
duid welke toetsen in dezelfde functie-categorie vallen: de 'blader-toetsen' 
pagi·na en kladblok hebben een rood opschrift gekregen, de diverse spreek 
toetsen (spreek-regelen spreek-cursor) hebben een groene tekst gekregen, de 
edit-commando toetsen zijn blauw gemaakt en kleur van de tekst-karakter 
toetsen tenslotte is niet veranderd, deze is zwart gebleven. (De kleuren zijn 
willekeurig gekozen, hoewel het opvallende rood van de 'blader-toetsen' 
aangeeft dat deze belangrijk zijn.) 

Na het lezen van de instruktie volgt een rollenspel met de proefpersoon, 
waarin deze zich in de situatie van een spraak-gehandicapte moet trachten 
in te leven. De verschillende facetten van het systeem komen op deze manier 
aan de orde. 
De instruktie wijkt nauwelijks af van van de eerdere evaluatie. In het rollen
spel wordt in deze evaluatie vooral aandacht besteed aan de uitbreidingen 
en vernieuwingen. Ook het beëindigen van de evaluatie verloopt op dezelfde 
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wijze: na afloop van het rollenspel wordt om een algemene indruk gevraagd. 
(Voor alle duidelijkheid is de nieuwe instruktie in Bijlage B opgenomen en 
staat het verloop van een evaluatie-sessie in Bijlage C.) 
Over de proefpersonen en de geëvalueerde onderdelen kan het volgende 
worden opgemerkt: 

• De gekozen proefpersonen: 
De zeven mannelijke proefpersonen zijn geen spraak- of motorisch 
gehandicapten. Ze beschikken over voldoende kennis van de Neder
landse spelling en het zijn in het algemeen (op twee na) geen ervaren 
computer gebruikers. In leeftijd variëren ze tussen de 25 en vijftig 
jaar. 
Omdat na ongeveer vijf proefpersonen amper nog nieuwe ideeën naar 
voren zijn gekomen, is het aantal tot zeven beperkt gebleven. 

• In de evaluatie van het basissysteem is het bladeren tussen de diverse 
pagina's, de layout van de tekst en het editten reeds aan de orde 
geweest. Daarom zijn de veranderingen, die n.a.v. de eerste evaluatie 
zijn aangebracht, in de layout (zie 2.1.2) en het gebruik van de nieuwe 
toets kladblok (zie 2.1.1) geen primair onderwerp van deze evaluatie. 
De positionering van de diverse toetsen op het VT220-toetsenbord is 
een tussenoplossing, daarom is de plaatsing van de diverse commando
toetsen hier geen geëvalueerd onderwerp. Spontane opmerkingen over 
gebruikers-( on)gemak zijn uiteraard altijd welkom geweest. 
In deze evaluatie worden de volgende toevoegingen aan het systeem 
tot de geëvalueerde onderwerpen gerekend: 

1. Het invoeren en het editten van de trefwoorden, die een geheugen
steuntje geven bij de inhoud van een zinnenboek-pagina (zie 2.1.3.): 

(a) Is de editor gemakkelijk te vinden ? 
(b) Zijn de verschilpunten met de kladblok/zinnenboek-editor 

storend? 

(c) Werkt het verlaten van deze edit-mode duidelijk ? 

( d) Zijn er suggesties om het anders te doen ? 

2. De directe-spraak pagina (zie 2.1.4): 

(a) Is de pagina gemakkelijk te vinden ? 
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(b) Is de layout duidelijk ? 

(c) Zijn er problemen met het koppelen van zinnen aan een 
directe-spraak toets, doordat de directe-spraak pagina van 
bovenaan moet worden opgevuld ? 

( d) Zijn er suggesties om een in te voeren zin op een andere 
manier aan een directe-spraak toets te koppelen ? 

( e) Verloopt het verlaten van de pagina op de verwachte manier ? 

3. Het doorlopen van de verschillende menu's, waarmee de apparaat
instellingen kunnen worden veranderd (zie 2.1.5): 

(a) Zijn alle opties duidelijk gesteld ? 

(b) Werken de manieren om de menu's te verlaten duidelijk ? 

(c) Zijn er suggesties om het anders te doen ? 

4. Het selecteren van uit te spreken zinnen met de spreek-regel en 
spreek-cursor toetsen (zie 2.1.6): 

(a) Werken deze verschillende spreek-toetsen gemakkelijk om 
snel een zin te kunnen selecteren ? 

(b) Zijn ze allemaal nodig ? 

( c) Zijn er andere suggesties om snel een zin te kunnen se
lecteren ? 

4.2 Evaluatie-resultaten en -aanbevelingen 

In deze paragraaf worden eerst de resultaten van de geëvaluerde onderdelen 
opgesomd en vervolgens komen de daaruit voortvloeiende aanbevelingen 
aan de orde. 

4.2.1 Resultaten 

De evaluatie-resultaten worden in dezelfde volgorde afgehandeld als waarin 
de geëvalueerde onderwerpen in de vorige paragraaf zijn opgesomd. 

1. Het invoeren en editten van de trefwoorden van de inhoudsopgave 
van het zinnenboek: 
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(a) De inhoudsopgave edit-mode is door zes proefpersonen zonder 
problemen bereikt. Een proefpersoon heeft hierbij de kantteke
ning geplaatst, dat de optie "Instellingen" in de inhoudsopgave 
beter "Instel-menu" genoemd kan worden. 
Nog een andere proefpersoon heeft problemen gehad om te be
grijpen wat de optie "Instellingen" inhoudt. Na deze optie te 
hebben uitgeprobeerd is ook hij tot de conclusie gekomen, dat 
deze optie beter "Instel-menu" of "Instel-mogelijkheden" genoemd 
kan worden. 

(b) De verschilpunten tussen de kladblok/zinnenboek-editor en de 
trefwoorden-editor is door geen enkele proefpersoon als hinder
lijk of inconsequent ervaren. 
Door de inverse-video weergave van het edit-veld is het meteen 
duidelijk , dat men zich in de edit-mode van de inhoudsopgave 
bevindt en dat in die situatie geen spraak kan worden verwacht. 
Driemaal wordt de opmerking gemaakt, dat de '.' ( die nu geen 
zgn. zinafsluiter is) gemakkelijk voor afkortingen kan worden 
gebruikt. 

(c) Het verlaten van de edit-mode door middel van de toetsen pa

gina en kladblok wordt door iedereen een logisch gevolg genoemd 
van de manier, waarop deze toetsen zijn gedefinieerd. 
Door slechts één proefpersoon wordt de derde manier, via het 
buiten het edit-veld plaatsen van de cursor, als een niet-overbodige 
optie beschouwd. De mogelijkheid van deze optie moet echter 
wél worden aangegeven. 
De anderen wensen slechts een waarschuwing als de grenzen van 
het edit-veld dreigen te worden overschreden. Op deze manier 
wordt de verwarring voorkomen, die ontstaat als een gebruiker 
per ongeluk terugkeert in het "Instellingen-menu" (figuur 2.3). 

( d) De suggesties om het eventueel anders uit te voeren zijn in de 
bovenstaande punten verwerkt. 

2. Het invoeren en editten van tekst op de directe-spraak pagina: 

(a) De pagina is door alle proefpersonen gemakkelijk gevonden. 
De betreffende optie in het "Instellingen-menu" is duidelijk. Om 
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dit menu te bereiken geldt nog steeds de wens om de optie "In
stellingen" in de inhoudsopgave een andere naam te geven (zie 
punt 1). 

(b) De getallen vóór de zinnen, waarmee die zinnen aan een directe
spraak toets worden gekoppeld, zijn duidelijk. 

(c) De editor werkt op dezelfde manier als in het kladblok/zinnenboek 
gedeelte. Dit wordt door iedereen als gemakkelijk en consequent 
ervaren. 
Met betrekking tot de koppeling van een zin aan een directe
spraak toets levert dit de volgende consequenties op: 

• De directe-spraak pagina moet altijd vanaf de eerste regel 
worden opgevuld. Dit wordt door geen enkele proefpersoon 
als een probleem gezien. 

• Door een vergissing kan een zin kan worden tussen gevoegd 
(per ongeluk een zinafsluiter invoeren) of worden verwijderd 
(per ongeluk een zinafsluiter uitwissen). Hierdoor wordt een 
andere zin aan diverse directe-spraak toetsen gekoppeld dan 
de bedoeling is. 
Vier proefpersonen verwachten dat dit niet voorkomt, omdat 
deze pagina niet zo vaak wordt veranderd en dat daarom wel 
wordt opgelet. De andere proefpersonen geven geen reden 
op waarom ze geen problemen verwachten. 

( d) Een proefpersoon suggereert, dat de verschillende zinnen beter 
via een apart submenu aan een toets kunnen worden gekoppeld 
om bovenvermelde problemen te voorkomen. 
De andere proefpersonen vinden dat de nu bestaande conse
quentheid in het editten van tekst gehandhaafd dient te blijven. 

(e) Het verlaten van de directe-spraak pagina via de toetsen pagina 
en kladblok wordt als erg duidelijk beschouwd door alle proef
personen. Dit komt mede door de opvallende rode tekst op die 
toetsen. 
Geen enkele proefpersoon heeft de wens geuit om vanuit de 
directe-spraak pagina te kunnen terugkeren naar het "Instellingen
menu" (zie figuur 2.3). 
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3. Het doorlopen van de verschillende menu's, waarmee de apparaat
instellingen kunnen worden veranderd: 

(a) Alle proefpersonen vinden dat de opties in het menu van figuur 2.6 
duidelijk geformuleerd zijn. Ook de menu's van figuur 2.7a t/m 
2.7d zijn duidelijk te begrijpen. 

(b) Na het invoeren van een (veranderde) waarde in de menu's van 
de verschillende apparaat-instellingen worden deze meteen ver
laten en wordt teruggesprongen naar het aanroepende menu van 
figuur 2.6. 
Een proefpersoon vindt dat de nu bestaande manier moet wor
den gehandhaafd, omdat dit een gebruiker attenter maakt. 
Vier proefpersonen vinden, dat het menu met de veranderde 
waarde van de betreffende instelling moet blijven staan totdat 
expliciet een commando wordt gegeven om dit menu te verlaten. 
Voor de resterende twee proefpersonen maakt het niet uit. 

( c) Een proefpersoon heeft de suggestie geopperd om het nieuwe 
geluids-volume meteen te laten horen na het instellen van een 
nieuwe waarde. Dit kan b.v. via de testzin: "Het geluids-volume 
staat nu ingesteld op stand <x>". 

4. Het functioneren van de diverse spreektoetsen: 

(a) Alle proefpersonen vinden de functie van de spreek-regel en en 
de spreek-cursor toetsen erg duidelijk en gemakkelijk. 

(b) Vijf proefpersonen vinden dat zowel de spreek-cursor toets als 
de spreek-regel toetsen gehandhaafd moeten blijven. 
Twee personen zijn van mening, dat de spreek-cursor toets ver
wijderd kan worden omdat de spreek-functie uitstekend door de 
spreek-regel toetsen alléén kan worden uitgevoerd. 

(c) Een proefpersoon oppert het idee om de spreek-cursor toets te 
verwijderen. In plaats hiervan zou met de '. '- en '?'-toets de 
zin, waarin de cursor staat, kunnen worden uitgesproken. De 
'?'-toets zorgt dat de zin in vragende vorm wordt uitgesproken 
en de '.'-toets verzorgt de niet-vragende vorm. 
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5. Naast de bovenvermelde resultaten kunnen de volgende algemene op
merkingen over deze evaluatie vermeld worden: 

(a) De nieuwe kladblok-toets, de nieuwe functie van de <return>
toets en het automatisch genereren van een hoofdletter aan het 
begin van een zin is door alle proefpersonen als positief ervaren. 

(b) De informatie, die nu wordt gepresenteerd via het apart ge
definieerde status-scherm op de VT220-terminal, wordt door de 
proefpersonen nauwelijks bekeken. 
Tijdens deze evaluatie is door drie proefpersonen gesuggereerd 
om slechts na een foutmeldings-piepje informatie te geven. Het 
aparte status-scherm mag, wat één proefpersoon betreft, ver
dwijnen en de informatie kan gegeven worden via de bovenste 
regel van het tekst-scherm (b.v. in inverse-video). 

( c) Op het VT220-scherm staan de regelnummers naast het gedefi
nieerde tekst-scherm afgebeeld om het kiezen van de correcte 
spreek-regel toets te vergemakkelijken. 
Deze regelnummers kunnen volgens één proefpersoon beter via 
de software binnen het tekst-scherm worden geplaatst. (Op de 
manier zoals in de directe-spraak pagina de zinnummers worden 
aangegeven.) Dit heeft de volgende voordelen: 

• Een functioneel voordeel is, dat een gebruiker nu bij de di
verse menu's geen getallen in de linker kantlijn ziet en daar
door een duidelijker beeld krijgt dat het nu geen spraak 
pagina betreft. 

• Praktisch heeft deze methode het voordeel, dat op de nieuwe 
behuizing de regelnummers niet hoeven te worden aange
bracht. 

Natuurlijk is nu minder ruimte beschikbaar voor de tekst op het 
tekst-scherm. De directe koppeling tussen de kleuren van de 
spreek-regel toetsen en de kleuren van de regelnummers gaat op 
deze manier verloren. Of deze inconsequentheid problemen met 
zich mee brengt is niet te evalueren geweest, omdat de regelnum
mers hier op het VT220-beeldscherm (weliswaar niet binnen het 
tekst-scherm) zijn afgebeeld. 
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4.2.2 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van bovenvermelde resultaten kan worden gesteld, dat het 
systeem in zijn algemeenheid goed functioneert. Als aanvullende verbe
teringen kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

• Door de aanwezigheid van de goed functionerende toetsen pagina en 
kladblok kunnen de volgende veranderingen worden aangebracht: 

Via optie 4 van het "Instellingen-menu" (figuur 2.3) wordt vanuit 
dat menu teruggekeerd naar de inhoudsopgave. Deze optie mag 
worden weggelaten. 

Het verlaten van de trefwoorden editor kan het beste enkel via 
de bovenvermelde toetsen plaatsvinden. Als de cursor buiten 
het edit-veld dreigt te worden verplaatst, dan moet een waar
schuwing worden gegeven. 

• In de tekst moet een optie, waarmee een menu wordt aangeroepen, 
duidelijker aangeven dat het een menu-aanroep betreft . 
B.v. "Instel-menu" i.p.v. "Instellingen". 

• In de menu's van de apparaat-instellingen (figuur 2.7a t/m 2.7d) moet 
niet meteen worden teruggesprongen naar het aanroepende menu. 
Dit kan het gemakkelijkst geïmplementeerd worden door de veran
derde instelling in het menu aan te geven wanneer een getal als in
voer is gedetecteerd. Er wordt pas teruggesprongen nadat de toets 
<return> is aangeslagen . 

• Bij het instellen van het geluids-volume moet dit (nieuwe) volume via 
een testzin meteen hoorbaar worden gemaakt. 

• Er kan overwogen worden om de regelnummers softwarematig binnen 
het tekst-scherm te plaatsen in plaats van erbuiten. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden enkele conclusies getrokken uit de voorgaande 
hoofdstukken en worden enkele aanbevelingen gedaan over het vervolg van 
het project. 
Het in hoofdstuk 2 functioneel beschreven bedieningssysteem is momenteel 
geïmplementeerd op een VAX/VMS-systeem en op een systeem onafhanke
lijke 68000-kaart. Naar aanleiding van de in hoofdstuk 4 beschreven evalu
atie kan worden geconcludeerd, dat het systeem in zijn algemeenheid goed 
functioneert. De in datzelfde hoofdstuk vermelde aanbevelingen kunnen 
worden gebruikt om enkele minder gebruikers-vriendelijke of minder con
sequent uitgevoerde gedeelten te kunnen bijsturen. 

Naast de bovenvermelde systeem-onafhankelijke 68000-kaart, waarbij geen 
synthetische spraak wordt gegenereerd, is het bedieningssysteem momenteel 
ook geïmplementeerd op een ander 68000-systeem, het zgn. STASYS
systeem1 (zie [Deliege, 1989] Appendix C). Hierbij wordt reeds spraak ge
genereerd voor het kladblok/zinnenboek gedeelte. 
Thans wordt, via het STASYS-systeem, gewerkt aan een terminal-onaf
hankelijke invoer van tekst. 
De implementatie van de één-toets bediening (via scanning) is momenteel 
ook reeds op het VAX/ VMS-systeem geïmplementeerd. 
Voor de directe toekomst moeten de één-toets bediening en andere nog niet 
gerealiseerde of te veranderen onderdelen op dit STASYS-systeem worden 
geïmplementeerd. Tevens moet het bedieningssysteem geheel onafhankelijk 
van een VT220-terminal kunnen worden gebruikt, zowel wat de invoer van 
tekst via een toetsenbord betreft als het weergeven ervan via een display. 

1STASYS is een verkorte weergave van "STAnd alone SYStem". 
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A Modules van het Pascal-programma 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de verschillende modules, 
waarin het programma is opgedeeld: 

! Module: Inhoud: 
1. mtiep_env .pas De constant- en type-declaraties en tevens de globale 

variabelen van het programma. 
2. , mtiep.pas Het hoofdprogramma. 

1 

3. ! mturnover.pas Verwerking van de opties van het "blader-menu" 

1 
(figuur 2.2). 

4. : mspeak.pas Het selecteren van een zin, als die via een 'spreek-regel' 
of de 'spreek-cursor' toets is geselecteerd. 

5. : medspeak.pas De editor van de directe-spraak pagina. 
6. , msettings.pas Verwerking van het "Apparaat-instellingen" menu 

(figuur 2.6) en de apparaat instellingen 
(figuur 2.7a t/m 2.7d). 

7. · msetup.pas Verwerking van het "Instellingen" menu (figuur 2.3). 
8. medit.pas De editor van het kladblok/zinnenboek. 
9. : mio.pas Enkele i/ o-procedures en de procedure, die de informatie 

op het status-scherm verzorgt. 
10. : mcontents.pas De editor van de trefwoorden van de inhoudsopgave. 
11. : mscanning.pas Het scan-mechanisme ( nog niet geïmplementeerd). 

Deze modules zijn apart gecompileerd en de resulterende object-versies zijn 
in de library-file "tiep. olb" geplaatst. 
Het creëren van een library-file, het plaatsen van een object-file in de library 
en het vervangen van object-file in de library-file verloopt via de volgende 
commando's in VAX/VMS: 

- LIB/CREATE <library-filespec> 
LIB/INSERT <library-filespec> <input-file1,input-file2, .. . > 

- LIB/REPLACE <library-filespec> <file1,file2, . ... > 
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Als een nieuwe versie van een module is gemaakt verloopt het compileren, 
het vervangen van de oude module door de nieuwe in de library-file en het 
linken op de volgende manier: 

$ PAS/NOOP/DEB <module> 
$ LIB/REPL tiep <module(s)> 
$ LIN/DEB mtiep,tiep/1 ('/1' geeft aan dat de file een 

object library file is met de 
extensie '' .OLB' ') 

Het executeerbare programma kan nu met de debugger worden gerund via 
het commando R MTIEP. Zonder de debugger te gebruiken wordt het pro
gramma gerund via R/NODEB MTIEP. 
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B Instructie van de evaluatie 

De opzet van het experiment is om een indruk te krijgen van de bruik
baarheid van de nieuwe versie van de Typestem. 
De Typestem is een hulpmiddel, waarmee het voor een spraakgehandicapte 
mogelijk is om een gesprek te voeren. Bij het gebruik ervan moeten zinnen 
worden ingetikt om deze daarna ten gehore te brengen. 

Bij spraakgehandicapten is een meervoudige handicap niet uitgesloten en 
ook worden toekomstige gebruikers in principe niet als ervaren computer
gebruikers beschouwd. Hiermee is bij de systeem-opzet rekening gehouden. 
Het telkens opnieuw intikken van zinnen is een tijdrovende bezigheid. 
Daarom wordt de mogelijkheid geboden om zinnen te bewaren. Op het 
gewenste moment moeten ze weer snel kunnen worden teruggevonden om 
ze vervolgens ten gehore te brengen. 

Uitgaande van bovenstaande eisen is besloten om het systeem op te delen in 
drie gedeelten: Een zinnenboek, een kladblok en een directe-spraak pagina. 
(Zie figuur.) 
Zinnen, die men wil bewaren, kunnen in het zinnenboek worden geplaatst 
en voor zinnen , die niet bewaard hoeven te worden, is het kladblok gere
serveerd. Op de directe-spraak pagina kunnen zinnen worden geplaatst, 
die via apart daarvoor bestemde toetsen direct in spraak kunnen worden 
omgezet. (De zinnen uit kladblok / zinnenboek kunnen slechts dan worden 
geselecteerd als de betreffende pagina op het scherm is afgebeeld.) 

DIRECTE- SPRAAK · · · · · · · · · · ·· .. 
PAGINA 

KLADBLOK 

1 l / m 9: ZINNENBOEK 
PAGINA'S 

--u .. ·/ kladblok 
✓Pac~~len 

Grootte 
tekst-scherm 

De indeling in kladblok, zinnenboeken 
directe-spraak pagina. 
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Het ZINNENBOEK bevat 9 pagina's (pagina 1 t/m 9). Een pagina heeft 
de grootte van het tekst-beeldscherm. Op iedere pagina kunnen zinnen, die 
op een bepaald onderwerp slaan (b.v. telefoon beantwoorden of een bood
schappenlijst), worden ingevoerd, verwijderd en veranderd. 
De KLADBLOK-pagina is langer dan een zinnenboek-pagina. Indien 
men een eerder gebruikte zin, die niet meer op het scherm voorkomt, wil 
terughalen dan kan er terug worden gegaan tot vooraan het kladblokvel, 
want er worden meer zinnen bewaard dan er op het scherm kunnen. 
De DIRECTE-SPRAAK pagina is evenlang als het kladblok. Hier wor
den de zinnen voorafgegaan door een zinnummer, dat overeenkomt met een 
(nog niet uitgevoerde) toets. 

Tussen pagina's van het zinnenboek kan op een eenvoudige manier worden 
gewisseld door achtereenvolgens de pagina-toets (er wordt nu o.a. een in
houdsopgave van het zinnenboek afgebeeld) en het gewenste nummer in te 
tikken. 
Het kladblok wordt geselecteerd via de toets kladblok. Als het kladblok 
reeds is geselecteerd, dan wordt via de kladblok-toets naar de laatst ge
bruikte zinnen boek-pagina 'gebladerd'. De directe-spraak pagina tenslotte 
wordt via een menu bereikt . 
Op het status-beeldscherm wordt aangegeven of men zich bevindt in het 
kladblok , op een bepaalde pagina van het zinnenboek of op de direct-spraak 
pagina. 

* * Bijzondere eigenschappen en toetsen van het systeem: 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van hoofdletters. 

• Een zin kan meerdere regels lang zijn en wordt afgesloten met een '.' 
of '?'. (Bij een volle regel worden hele woorden automatisch op de 
volgende regel geplaatst.) 

• Met de toetsen--+,-, î, l en 'return' kan de cursor in de tekst worden 
verplaatst. 

• Het verwijderen van een karakter gebeurt via de uitwisse~toets. 

• Via de toetsen kladblok en pagina kan in iedere situatie worden gespron
gen naar het kladblok resp. de inhoudsopgave van het zinnenboek. 
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C Het verloop van een evaluatie-sessie 

Doel van deze evaluatie is om te bekijken of de uitbreidingen en veranderin
gen in het besturingssysteem gebruikers-vriendelijk werken of dat er andere 
oplosssingen gezocht moeten worden. De initialisatie-zinnen in het systeem 
zijn dezelfde als in de eerste evaluatie (zie [Verhoeven, 1989]) . 

1. Terminal in de goede setup-mode zeten: Geen auto-repeat, baudrate 
= 19200 en XON/XOFF in de stand "NO XOFF" . 

2. Laat de instruktie rustig lezen en vraag of er nog onduidelijkheden 
daaromtrent bestaan. 
Daarna enkele belangrijke zaken nog eens aanstippen: 

• De metafoor van het zinnenboek , de kladblok en de directe
spraak pagina. 
De figuur in de instruktie toelichten. (De directe-spraak pagina 
via enkele menu 's te bereiken. Moeilijker dus dan het bladeren 
in het zinnenboek.) 

• Alle toetsen toelichten: Zowel de tekst-, de spreek-, de cursor
verplaatsings als de speciale functie-toetsen uitwissen, de cursor
moves ('return' !), pagina en kladblok. 

Alleen de toetsen die niet zijn afgeplakt gebruiken en vooral van 
de bovenste toetsenrij afblijven. Er zijn verschillende kleuren 
gebruikt voor toetsen die andere functies hebben. De meest be
langrijke toetsen ('pagina' en 'kladblok') hebben een opvallende 
kleur gekregen (rood) . 

• Demonstreren wat er bij het uitspreken van een zin gedaan 
moet worden: de spreek-toetsen kunnen eventueel worden ge
bruikt of er moet nog eens worden benadrukt, dat het uitspreken 
zélf hier niet aan de orde is. 

• De gedefinieerde displays hebben later in de praktijk die afmetin
gen. Dus geen mededelingen op de inverse-video balk plaatsen. 

3. Men kan nu een ogenblik (hooguit een paar minuten) zelf wat met 
het systeem experimenteren (editor, bladeren en menu 's). Noteer de 
eerste spontane opmerkingen, maar vraag nergens naar. 
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4. Reset de schakeling, zodat iedereen vanuit dezelfde beginsituatie be
gint. 

5. Er volgt nu een rollenspel, waarbij een aantal opdrachten moet wor
den uitgevoerd door de proefpersoon. Deze antwoordt d.m.v. het 
intikken/editten van zinnen op de door hem gekozen manier en plaats 
in het systeem. 
Aldus komen in dit rollenspel de diverse onderdelen van het systeem 
aan de orde. 
De bedoeling van het rollenspel moet eerst duidelijk aan de proefper
soon worden uitgelegd: 
Het slaat op de situatie van d{t moment. Ook moet er duidelijk bij 
worden vermeld, dat in deze denkbeeldige situatie de zinnen van de 
pagina's van het zinnenboek niet met zoveel zorg zijn gekozen, zoals 
een gehandicapte gebruiker dat in de praktijk zou doen. 
Allerlei suggesties zijn en blijven uiteraard van harte welkom ! 

6. Het rollenspel zelf: 
Zorg ervoor dat de initiële inhoud van het systeem bekend is. 
(De proefpersoon hoort althans te weten op welke onderwerpen de di
verse pagina's van het zinnenboek slaan en wat er zoal in het kladblok 
aan losse zinnen staat.) 

(a) Opdracht: "Ga naar het kladblok en verander de spelfout" ( even
tule op regel 8). 
Voer ook een nieuwe zin in/toe om de editor te leren kennen en 
om de speciale functie van de '.' en '?' te zien. B.v. laat de 
antwoorden achteraan het kladblok intikken en/of editten plus 
uitspreken. 

(b) Opdracht: "Neem de telefoon aan." 

( c) De persoon aan de andere kant van de lijn vraagt de proefpersoon 
hoe het weer is. 
Opdracht: "Beantwoord dit en tik dit antwoord ergens in." 

( d) Opdracht: "Sluit het telefoongesprek af." 

(e) Het bladeren en de trefwoorden editor: 
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• Verloopt dit doorbladeren logisch en naar wens ? 

• Inhoudsopgave in de vorm van trefwoorden opzoeken en 
editten. (Niet meteen want er moet met de editor van klad
blok/zinnenboek zijn gewerkt om daarmee bekend te zijn.) 

Snel gevonden ? Suggesties om het beter te vinden? 

Werkt het niet teveel afwijkend door een andere'.', '?' 
en andere cursor-bewegingen (ze mogen nu overal in het 
inverse-video veld staan) ? 

Werkt het verlaten op alle 3 de manieren begrijpelijk of 
moet dit nog ergens worden meegedeeld op het scherm ? 
(Verlaten via de toetsen 'kladblok' en 'pagina' of via de 
cursor-bewegingen) . 

• Nog andere suggesties voor het bladeren en het editten van 
de trefwoorden ? 

(f) Laat de proefpersoon het volgende vragen: 
"Waar is de televisie-gids van deze week ?" 

(g) Er blijkt een favoriet programma van de proefpersoon te komen. 
De proefpersoon moet nu vragen: "Mag de televisie aan ?" 

(h) Ga naar de directe-spraak pagina: 

1. Snel gevonden of andere ideeën ? 

11. Layout duidelijk ? 

lll. Andere suggesties gewenst om iedere toets te kunnen definiëren, 
zonder dat een zin kan verschuiven ( door insert en delete van 
een hele zin) naar een andere toets ? 

1v. Zijn er problemen met het van bovenaan opvullen van de 
zinnen en het niet kunnen overslaan van andere toetsen. 

v. Verloopt het terugkeren duidelijk via de toetsen 'pagina' en 
'kladblok' ? 

(i) De menu's doorlopen 

• Zijn ze allemaal goed begrepen en is alles makkelijk te vin
den en te verlaten ? 

• Werkt de 'pagina'- en de 'kladblok'-toets naar wens? 
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• Andere suggesties ? 

(j) Na de eerste vrije kennismaking en het uitvoeren van enkele 
gerichte opdrachten via een rollenspel worden nog enkele al
gemene vragen gesteld over het systeem. 
Vooral de informatie over de vernieuwingen en de uitbreidingen 
zijn van belang. (Dft wordt hier geëvalueerd, de rest was bij de 
eerste evaluatie al gedaan.) De proefpersoon kan hierover zijn 
mening geven. 

1. Geef een mening over de tekst-layout. 
Is de layout met hoofdletters voor een zin duidelijk en gemakke
lijk ? Irriteert het niet dat de proefpersoon zelf geen hoof dl et
ters kan typen en dat het wel automatisch gebeurd? 

11. Algemene opmerkingen over het editten: 
- Invoer van karakters, woorden en zinnen. 
- Tussenvoegen van karakters , woorden en zinnen . 
- Deleten van karakters, woorden en zinnen . (Is de eenduidigheid 

van het deleten naar wens, moet dit b.v. instelbaar zijn ?) 
- Cursor-movements naar wens ? 

(Is de toevoeging van de nieuwe stijl 'return' een aanwinst?) 
- Voldoet de scroll-situatie of wat moet er anders bij een volle 

zinnenboek-pagina b.v. ? (De gekozen oplossing is eigenlijk al 
zo uit de vorige evaluatie gekomen)? 

iii. Het bladeren en terugvinden door en in het boek en het 
kladblok. 

• Extra inhoud-informatie via trefwoorden en de editor 
ervan duidelijk of leven er andere ideeën ? 

• Werkt de inhoud-editor duidelijk en naar wens ? 
Is het niet erg, dat hij iets afwijkt van de tekst-editor ? 
Wordt de editor op alle 3 de mogelijke manieren ver
laten ? 

• Werken de aparte 'kladblok'- en 'pagina'-toets naar wens? 

• Zijn de menu's begrijpelijk gesteld, zijn ze gemakkelijk 
te vinden en te verlaten (evt via 'kladblok' en 'pagina' 
toets) ? 
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iv. Spreektoetsen werken begrijpelijk ? 

v. Zie de vragen bij de directe-spraak pagina ! ! 

vi. Wat is de algehele indruk van het totale systeem en z1Jn 
er nog suggesties over zaken, die nog niet aan de orde zijn 
geweest? 
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