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Abstract. 

In this report a design and implementation in Prolog of a experimental set-up is given 

for analysing the efficiency of multimodal man-computer communication. 

Efficiency is defined here as the product of speed and accuracy of communication. 
First of all, efficiency will depend on the configuration of in- and outputmedia, as they 

have in general a different speed-error probability rate. Also the contents of the 

feedbackmessages is of importance for the mentioned efficiency. 

In the designed set-up error probability and processing speed are assumed to be 

adjustable. Provisionally a visual form of feedback has been chosen. The set-up 
enables investigation of the relation between efficiency in communication and user 

preferences in the application of the available input-output devices. 

Another factor of relevance for communication efficiency is the use of multi-layered 

feedback, by which low level decoding errors can be signalled as early as possible to 

the user. With the available visual channel, multilayered feedbacksignals can be 
presented simultaneously to the user. 

Samenvatting. 

In dit rapport wordt een ontwerp en een implementatie in Prolog gegeven van een 

proefopzet om de efficiëntie van multimodale mens-computer communicatie te 
analyseren. 

Efficiëntie wordt hier gedefinieerd als het product van snelheid en nauwkeurigheid van 
de communicatie. De efficiëntie zal in eerste instantie afhangen van de configuratie van 

de in- en uitvoermedia Deze media hebben namelijk in het algemeen een verschillende 
snelheid-foutenkans verhouding. Ook de inhoud van de boodschap die de gebruiker 

teruggekoppeld krijgt van de computer is van belang voor de genoemde efficiëntie. 

In de ontworpen proefopzet zijn foutkansen en verwerkingstijden instelbaar gedacht 
terwijl voorlopig voor een visuele vorm van terugkoppeling gekozen is. 

Middels de proefopzet kan geëxperimenteerd worden met het verband tussen de 

efficiëntie in communicatie en het gebruik van de beschikbare invoer- en 
uitvoermiddelen. 

Een andere factor die de communicatie-efficiëntie kan beïnvloeden, is het gebruik van 
gelaagde terugkoppeling, waarbij de fouten op laag niveau reeds vroegtijdig 

gesignaleerd kunnen worden. 

Bij de toegepaste visuele terugkoppeling kunnen de gelaagde feedbacksignalen 
gelijktijdig aan de gebruiker gepresenteerd worden. 
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1 Inleiding. 

Bij de experimentele proefopz.et die in dit rapport beschreven staat, neemt mens
computer communicatie een centrale plaats in. Omdat de communicatie tussen mens en 
computer via meerdere informatiekanalen kan plaatsvinden, spreken we van 
multimediale mens-computer communicatie. De gebruiker heeft de keuz.e uit 
verschillende in- en uitvoermedia. De snelheid en de nauwkeurigheid van de 
communicatie wordt onder meer bepaald door de eigenschappen van deze media We 
definiëren de efficiëntie van de communicatie als het product van de snelheid en de 
nauwkeurigheid waarmee de communicatie plaatsvindt. De keuze van de in- en 
uitvoermedia heeft dus gevolgen voor de efficiëntie van de communicatie. Als een 
invoermedium erg traag werkt, en er keus is, zal de gebruiker waarschijnlijk op een 
z.eker moment voor een sneller medium kiezen. Ook als het invoermedium een grote 
onnauwkeurigheid heeft, zal de gebruiker op een zeker moment een nauwkeuriger 
invoermedium verkiezen. In een experiment willen we onderzoeken hoe de keuze van 
de gebruiker afhangt van deze factoren. Vooralsnog zijn in de software geen extra 
fouten of vertragingen geïntroduceerd Wel is de software zodanig gestructureerd dat 
dez.e stoorbronnen op de bestemde plaatsen eenvoudig geïntroduceerd kunnen worden. 
Alleen de fouten die inherent aan de gebruikte media zijn, zullen een rol spelen. 

Bij elke configuratie die de gebruiker kiest willen we dat de communicatie w snel 
mogelijk verloopt. Dit houdt in, dat als er een fout in de communicatie optreedt, we 
deze w snel mogelijk willen detecteren. Foutendetectie en foutenherstel kan door wwel 
mens als machine plaatsvinden. In de proefopzet zal foutendetectie wwel door mens als 
machine gedaan worden. Echter alleen de gebruiker zal fouten corrigeren. Indien de 
machine een fout detecteert, zal hij een expliciete founnelding geven aan de gebruiker. 
Indien hij geen fout vindt, zal hij het gecodeerde bericht terugkoppelen (feedback) naar 
de gebruiker. De gebruiker kan met de feedback controleren of er geen fout in de 
communicatie geslopen is. Er zijn namelijk ook fouten die de computer niet kan 
detecteren: als de gebruiker een 1 invoert terwijl hij een O bedoelt, dan zal de machine, 
als beide cijfers toegestaan zijn, de fout niet detecteren. Merk bovendien op dat het ook 
mogelijk is dat de fout in de communicatie pas tijdens de feedback plaatsvindt. De 
gebruiker kan dan, ten onrechte, denken dat er een fout in de primaire boodschap 
opgetreden is in plaats van in het teruggekoppelde signaal. 

Doel van de proefopzet is het verkrijgen van inzicht in het verband tussen 1- de 
invoerstrategie van de gebruiker, 2- zijn voorkeur voor in- en uitvoermedia en 3- de 
efficiëntie. 

We laten een gebruiker hiertoe een lijst van 20 telefoonnummers invoeren. Tijdens het 
invoeren kunnen we gegevens registreren als: zijn invoer, de tijd dat hij nodig heeft, 
welk invoermedium hij gebruikt, etc. Met deze gegevens hopen we een inzicht te 
krijgen in de mate waarin de mens-computer interactie door de efficiëntie 
gekarakteriseerd kan worden. 
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2 Proefopzet. 

Voor de proefopzet hebben we de beschikking over een scherm met hoogoplossend 

vermogen als uitvoermedium en een muis, een toetsenbord en een microfoon + 
spraakherkenner als invoermedia. 

Via de drie invoermedia kunnen de cijfers O tot en met 9 alsmede de herstelopdrachten 
verwijder_cijfer, verwijder_cluster en verwijder_nummer, waarmee de gebruiker zijn 

invoer kan corrigeren, ingevoerd worden. 
De proefpersoon kan een telefoonnummer invoeren door de cijfers van dat 
telefoonnummer met behulp van een van de genoemde 3 invoerkanalen in te voeren. 

Als afsluiting van een cluster ( een netnummer of een abonneenummer) drukt de 
proefpersoon op de enter-toets, klikt hij het blokje op het scherm met het woord enter 
aan via de muis of spreekt hij het woord "enter" uit. Als de gebruiker het netnummer 
afsluit met een enter en het netnummer voldoet aan de eisen, dan geeft het systeem een 
feedback door een"-" in het editwindow te plaatsen. Als de gebruiker het 
abonneenummer af sluit met een enter en het abonneenummer voldoet aan de eisen, dan 
wordt het editwindow schoongeveegd en het hele ingevoerde telefoonnummer in het 
listwindow geplaatst 

Op het scherm zijn 4 windows zichtbaar ( Zie Fig 2): 

- een editwindow: 
in dit window is het laatste niet volledig ingevoerd telefoonnummer zichtbaar. Indien 
de gebruiker een toegelaten cijfer invoert, dan wordt dat cijfer in het editwindow 
geschreven. Ook de gevolgen van de herstelopdrachten worden, indien ze uitvoerbaar 
zijn, zichtbaar gemaakt 

- een errorwindow: 

indien de gebruiker een foutieve handeling verricht ( een niet-toegelaten toets indrukt) 
dan verschijnt in dit window een begrijpelijke foutmelding, zodat de gebruiker weet 
wat hij fout gedaan heeft en welke invoer van hem (niet) verwacht wordt Een 

foutmelding blijft in het window, totdat de gebruiker een nieuwe invoer doet. 

- een listwindow: 
in dit window staan alle tot nu toe ingevoerde ( eventueel gecorrigeerde) nummers. 

- een muiswindow: 
in dit window staan de invoermogelijkheden grafisch weergegeven. Invoeren van een 

cijfer of een herstelopdracht kan door het aanklikken van het hokje waarin de 
gewenste invoer staat. 
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Figuur 1: De schermlayout. 
Links in het scherm is het listwindow: hierin staan alle tot nu toe 
volledig ingevoerde telefoonnummers. Verder bevindt zich 
rechtsboven het errorwindow: hierin verschijnen alle noodzakelijke 
foutmeldingen. Elk niet volledig ingevoerd telefoonnummer staat in 
het editwindow. Het window rechtsonder laat alle invoer
mogelijkheden voor de muis zien. Door het aanklikken van de hokjes 
('mousebuttons') kan men een telefoonnummec invoeren en/of 
veranderen. 

schumacher 

verwijder 
cijfer 

E] 
E] 

Een telefoonnummer bestaat uit 2 delen (clusters): een netnummer en een 

abonneenummer. Aan de vorm van een telefoonnummer stellen we de volgende eisen: 

* het netnummer begint met een 0 

* het netnummer heeft drie of vijf cijfers 

* het abonneenummer begint met een cijfer ongelijk aan 0 

* het abonneenummer heeft vier of zes cijfers 

* het totale telefoonummer heeft negen cijfers 
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Voor de herstelopdrachten geldt het volgende: 

verwijder_cijfer: 
* Als er minstens een cijfer in het editwindow staat, dan wordt het laatste cijfer 

verwijderd Dit wil zeggen dat als de gebruiker tot nu toe alleen het netnummer 
( en dus nog geen cijfer van het abonneenummer) heeft ingevoerd, het laatste cijfer 
van het netnummer (en"-") verwijderd wordt 

* Anders: als er tenminste een geheel telefoonnummer ingevoerd is, dan wordt van 
het laatst ingevoerde telefoonnummer het laatste cijfer verwijderd. 

Het nu onvolledige telefoonnummer wordt in het editwindow geplaatst zodat de 
gebruiker het telefoonnummer verder kan afmaken of veranderen. 

* Anders: als er geen telefoonnummer voorhanden is, dan wordt de foutmelding 
"verwijderen is niet mogelijk" gegeven. 

verwijder_cluster: 
* Als de gebruiker minstens een cijfer van een cluster heeft ingevoerd, dan worden alle 

cijfers van dat cluster verwijderd. 

* Anders: als de gebruiker wel een netnummer heeft ingevoerd, maar nog geen enkele 
cijfer van het abonneenummer, dan wordt het hele netnummer verwijderd 

* Anders: als de gebruiker al minstens een telefoonnummer ingevoerd heeft, dan wordt 
het abonneenummer van het laatst geheel ingevoerde telefoonnummer verwijderd en 
wordt het nu onvolledige telefoonnummer ( het netnummer) in het editwindow 
geplaatst. 

* Anders: als er geen telefoonnummers voorhanden zijn, dan wordt de foutmelding 
"verwijderen is niet mogelijk" gegeven. 

verwijder_nummer: 

* Als er een onvolledig telefoonnummer voorhanden is, dan wordt dat nummer geheel 
verwijderd (uit het editwindow). 

* Anders: als er minstens een volledig telefoonnummer voorhanden is, dan wordt 
het laatst geheel ingevoerde telefoonnummer verwijderd ( uit het listwindow). 

* Anders: als er geen telefoonummers voorhanden zijn, wordt er de foutmelding 
"verwijderen is niet mogelijk" gegeven. 

-6-



telnwn schwnacher 

Nadat de gebruiker een telefoonnummer heeft ingevoerd, dat aan alle eisen voldoet, 
wordt het editwindow schoongemaakt en het ingevoerde telefoonummer in het 
listwindow opgenomen. 

De keuze voor een bepaald invoermedium is niet bindend voor de hele duur van de 
proefopzet: bij elk invoeractie kan de gebruiker beslissen van welk invoermedium hij 

gebruik wenst te maken. 

Om een fout w snel mogelijk te kunnen detecteren en terug te melden is een gelaagde 
communicatie tussen mens en computer nodig. Op elke laag kan dan een evaluatie van 

de gegevens plaatsvinden. Indien er een fout gevonden wordt, hoeven de gegevens niet 
verder verwerkt te worden ( er zit immers een fout in) maar kunnen de gegevens direct 

verbeterd worden. Er wordt dus verder geen tijd meer verspild aan de verwerking van 
foute gegevens. Bij de gelaagde communicatie vindt er in elke laag een fictieve 
communicatie plaats. In elke laag wordt een (fictief) bericht gestuurd van de ene kant 
naar de andere. De berichten verschillen per laag van vorm. Op elke laag geldt een 
codeer/decodeerprotocol en elke bericht dat in die laag verstuurd wordt, moet aan dat 
protocol voldoen. Zo'n protocol legt bijvoorbeeld de syntax, de lexicon en alfabet vast 

Zo kan er op iedere laag foutendetectie plaatsvinden. Indien er een fout optreedt wordt 
er een foutmelding gegenereerd. Als voorbeeld bij de reeds genoemde proefopzet kan 
figuur 2 dienen. 

Op elke laag kan er dus een feedbacksignaal gegenereerd worden. 
Bij de beschreven proefopzet zijn onder andere de volgende feedbacksignalen gebruikt: 

laag O: feedback: cijfer in het editwindow 

foutmelding: "cijfer mag geen O zijn" of: "cijfer moet een O zijn" 
laag 1 : feedback:'-' in het editwindow plaatsen na ontvangst van netnummer 

editwindow schoonvegen na ontvangst van abonneenummer 
foutmelding: "netnummer heeft 3 of 5 cijfers" 

laag 2 : feedback: telefoonnummer in de lijst 
foutmelding: "telefoonnummer moet negen cijfers hebben" 

In dit rapport wordt een implementatie van de proefopzet in Quintus-Prolog 

gepresenteerd De code vindt men in appendix A. 
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feedback feedbaclc 

r- lïst 7 

feedback- feedback-
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transmissie via toetsenbord 

muis 
spraak ------

transmissie via beeldscherm 

MENS 

.. Bericht van mens naar computer 

Feedback: een foutmelding of een echo 

Figuur 2: Een voorbeeld van gelaagde communicatie van mens naar computer. 

1 _, 
COMPUTER 

Op elke laag heef het bericht een andere vorm. Omdat op elke laag de structuur van 
het bericht aan een bepaald communicatieprotocol moet voldoen, kan het bericht op elke 
laag gecontroleerd worden op fouten. 
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3 Opbouw van het programma. 

De communicatie met de gebruiker verloopt volgens een gelaagd protocol. 

Meer informatie is te vinden in Taylor (1988). Bovendien is er in Boumans (1990) 

vooronderzoek gedaan met betrekking tot dit experiment. 

We onderscheiden de volgende lagen (niveau's): 

lijstniveau: 

nummerniveau: 

clusterniveau: 

cijferniveau: 

dit niveau levert een lijst van 20 telefoonnummers af. 

dit niveau levert een correct telefoonnummer af. 

dit niveau levert een cluster af. 

dit niveau levert een toegelaten cijfer af. 

Bovendien kunnen alle lagen behalve het lijstniveau ook herstelopdrachten afleveren. 

Het lijstniveau zal van de diensten van het nummerniveau gebruik maken. 

Het nummerniveau zal van de diensten van het clusterniveau gebruik maken, etc. 

Wanneer we de voorwaarden bekijken waaraan een telefoonnummer moet voldoen, dan 

zien we dat de voorwaarden op verschillende niveau's gecontroleerd kunnen worden. 

We kiezen ervoor om de voorwaarden zo snel mogelijk te controleren, dit wil zeggen 
op een zo laag mogelijk niveau. 

Hierdoor kunnen we fouten sneller detecteren en de gebruiker dus sneller een 
foutmelding geven. Zo voorkomen we ook dat we informatie, waarvan we kunnen 

weten dat ze fout is, naar hogere lagen sturen. 

Hierbij maken we alleen gebruik van de statische context van het telefoonnummer
experiment en niet van dynamische context Dat wil zeggen dat we geen gebruik maken 
van kennis die we tijdens de uitvoering van het programma vergaren ( bijvoorbeeld: het 

ingevoerde netnummer is 3 cijfers lang, dus moet het abonneenummer 6 cijfers lang 
worden), maar alleen van kennis die we voor de uitvoering van de proefopzet hebben. 

We besluiten tot het controleren van de voorwaarden op de volgende niveau's: 

De controle van de voorwaarde dat de lijst 20 telefoonnummers bevat gebeurt op 
lijstniveau. 

De controle van het totaal aantal cijfers van het telefoonnummer gebeurt op 
nummerniveau. 

De controle van de voorwaarden dat een netnummer drie of vijf cijfers heeft en dat een 

abonneenummer vier of zes cijfers heeft, gebeurt op cijferniveau. De controle van de 

voorwaarden dat een netnummer met een 0 begint en een abonneenummer met een cijfer 

dat van 0 verschilt, vindt eveneens op cijferniveau plaats. 
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Het controleren of een toetsaanslag toegestaan is, gebeurt op cijferniveau. 

Het clusterniveau verdelen we in tweeën: een clusterelement clO voor het netnummer en 
een clusterelement cll voor het abonneenummer. 

Het cijferniveau verdelen we in vijf cijferelementen voor de cijfers van het netnummer 

en zeven cijferelementen voor het abonneenummer. 

list 

Nwn 

daO dal da2 da3 da4 da5 dsO dsl ds2 ds3 ds4 dsS ds6 

figuur 3: De verschillende niveau's van de decodccrhieran:hie. 
Het clusterniveau is verdeeld in twee elementen: een voor 
het netnwnmer en een voor het abonneenwnmer. Elk clusterelement 
is opgebouwd uit elementen van het clusterniveau. Het cijferniveau is 
weer verdeeld in 13 cijferelementen. Element c!O gebruikt de elementen daO tot en met 
da5. Flement cll gebruila de elementen dsO tot en met ds6. 

Door de decompositie van de verschillende niveau's kunnen we de controle van de 

genoemde voorwaarden verdelen over de verschillende elementen: zo wordt herkenner 
daO alleen gebruikt om het eerste cijfer van het netnummer te ontvangen. De toegestane 

invoer bestaat dus uit een O of een herstelopdracht. De controle of een netnummer met 

een O begint wordt in clO gedaan. De controle of een abonneenummer niet met een 0 

begint. gebeurt in cll. 
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4 Specificaties van de herkenningselementen op de diverse niveau's. 

Cijferdecoders da0 t/m da5. 
De cijferdecoders da0 t/m da5 accepteren de cijfers ten behoeve van het netnummer. 
da0 accepteert het eerste cijfer, dal het tweede, etc. Da0 zal dus alleen een 0 accepteren 

naast de herstelopdrachten verwijder_cijfer, verwijder_cluster en verwijder_nummer. 

da5 zal alleen een enter-toets of een herstelopdracht accepteren, omdat een netnummer 

nooit langer is dan vijf cijfers. De cijferniveau's da0 t/m da5 kunnen de 

herstelopdrachten niet zelf afhandelen en zullen deze acties naar een hogere niveau 
doorgeven. 

Cijferdecoders ds0 t/m ds6. 
De cijferniveau's ds0 t/m ds6 accepteren de cijfers voor het abonneenummer. ds0 
accepteert het eerste cijfer, etc. ds0 zal het cijfer 0 en het entersignaal niet accepteren. 

Ook hier geldt dat het cijferniveau een herstelopdracht niet zelf kan afhandelen. 

Clusterdecoder clO. 
De functie van cl0 is een cluster af te leveren. Dit cluster wordt door het nummerniveau 

als een netnummer geïnterpreteerd Het cluster is dus drie of vijf cijfers lang. Deze 
voorwaarden worden op cijferniveau gecontroleerd. cl0 maakt gebruik van de 

cijfernetwerken da0 tot en met da5. clO krijgt cijfers ingevoerd op de plaatsen waar ze 

zijn toegestaan. 

Als de gebruiker ten minste een cijfer heeft ingevoerd, kan clO alle herstelopdrachten 

zelf afhandelen. cl0 verwijdert dan het laatste cijfer of, in het geval van 

verwijder_cluster en verwijder_nummer, alle cijfers. Indien de gebruiker nog geen 

cijfer heeft ingevoerd zal cl0 de herstelopdracht naar hogere lagen melden. Drukt de 

gebruiker op de enter-toets dan zal clO alle ingevoerde cijfers als een cluster naar het 
nummerniveau doorsturen. cl0 hoeft zelf geen controle meer uit te voeren. 
Als de gebruiker eerder een herstelopdracht had gedaan, die niet door de lagere niveau's 

af gehandeld kon worden dan kan cl0 van een hoger niveau een onvolledig cluster 

krijgen. cl0 moet dan het juiste cijferniveau aanroepen en de gebruiker w de kans geven 
het nummer af te maken of te wijzigen. 

Clusterdecoder c11. 
Ook cll is bedoeld om een cluster af te leveren. Dit cluster wordt op nummerniveau 

geïnterpreteerd als een abonneenummer. Het cluster is dus vier of zes cijfers lang. Dat 

het eerste cijfer geen 0 is, wordt gecontroleerd op cijferniveau. cll maakt gebruik van 
de cijfernetwerken ds0 tot en met ds6. De specificatie van cll wijkt verder op twee 

punten af van de specificatie van cl0: 

1- indien de gebruiker een telefoonnummer had ingevoerd dat in totaal geen negen 

cijfers lang was, dan geeft het nummerniveau het hele abonneenummer terug aan cll. 

2- de afhandeling van de herstelopdracht verwijder_cluster moet cl l overlaten aan num. 
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Nl!nh 
Num is bedoeld om een correct nummer door te geven aan hogere niveau's. 

Num ontvangt clusters van de onderliggende lagen en geeft combinaties van 2 clusters 
als een nummer door. Het eerste cluster ontvangt Num van cl0. Dit cluster zal het 

netnummer zijn. Num zal als bevestiging van de acceptatie van het netnummer een'-' in 

het editwindow plaatsen. Het tweede cluster ontvangt Num van cll. Dit cluster zal het 
abonneenummer zijn. Bij ontvangst van een tweede cluster controleert Num of de som 

van de cijfers van de clusters negen is. Is dit het geval dan zal Num de twee clusters als 

een nummer naar een hoger niveau doorgeven. Bovendien zal Num het editwindow 

schoonmaken. Is de som niet gelijk aan negen dan zal Num een foutmelding geven en 

het tweede cluster ter correctie aan cl 1 aanbieden. 

Indien Num reeds een cluster ontvangen heeft ( het netnummer) dan handelt Num alle 

herstelopdrachten zelf af. 

Heeft Num nog geen cluster ontvangen dan geeft Num elke herstelopdracht door aan 
hogere niveau's. 
Num kan ook een onvolledig nummer van een hoger niveau krijgen. Dit is het geval als 

eerder een herstelopdracht tot op het hoogste niveau doorgegeven moest worden. Num 
kan dan de onderliggende niveau's clO en cll gebruiken om het onvolledige nummer 

door de gebruiker te laten afmaken. 

List, 

List is bedoeld om een lijst van 20 telefoonnummers op te slaan in een datastructuur en 

de binnenkomende telefoonnummers in het listwindow te plaatsen. List controleert of er 

20 telefoonnummers zijn ingevoerd 
Zo niet, dan verwacht list van onderliggende niveau's een telefoonnummer. 

Als list een herstelopdracht binnenkrijgt en List heeft geen telefoonnummers in het 
geheugen, dan geeft List een foutmelding. Heeft List wel telefoonnummers in het 

geheugen staan, dan verwijdert List het laatste telefoonnummer uit het listwindow en 

voert de gevraagde herstelopdracht uit: 
indien de herstelopdracht verwijder_cijfer of verwijder_cluster was, zal List het 

overgeblevene onvolledige nummer aan Num doorgeven om het nummer door de 

gebruiker te laten completeren. Indien het de herstelopdracht verwijder_nummer betrof, 
zal List wachten op het volgende telefoonnummer. 
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S Implementatie. 

leder niveau wordt geimplementeerd door een netwerk met overeenkomstige naam. 
2.e hebben dus allemaal de vorm 

netwerknaam(huidige toestand,nieuwe toestand). 

Een niveau wordt geactiveerd door 

begin(netwerknaam,begintoestand). 

5.1 Mailboxen. 

Tussen de verschillende niveau's bevinden zich mailboxen, zie Fig 4. Deze kunnen 

voor informatiestromen in twee richtingen gebruikt worden. We introduceren de 
volgende mailboxen: 

D-mailbox, 

Tussen het cijferniveau en het clusterniveau bevindt zich de d-mailbox, die de 
communicatie tussen deze twee lagen verzorgt Deze mailbox zal alleen maar berichten 
van het cijferniveau naar het clusterniveau transponeren. 
Deze berichten zijn d_digit(D), d_cr, d_deldigit, d_delcluster, d_delnumber. De 
betekenis van deze berichten is als volgt: 

d_digit(D): de gebruiker heeft het cijfer D ingetoetst 
d_deldigit: de gebruiker heeft verwijder_cijfer ingetoetst 
d_delcluster: de gebruiker heeft verwijder_cluster ingetoetst 
d_delnumber: de gebruiker heeft verwijder_nummer ingetoetst 

C-mailbox. 

De C-mailbox bevindt zich tussen het clusterniveau en het nummerniveau. 
De C-mailbox transporteert berichten in beide richtingen. 

De informatiestroom van nummerniveau naar clusterniveau noemen we de neerwaartse 

stroom en de informatiestroom van het clusterniveau naar het nummerniveau noemen 
we de opwaartse stroom. 

In de opwaartse stroom zullen door het clusterniveau gehele clusters of 
herstelopdrachten doorgegeven worden. In de neerwaartse stroom kan het 
nummerniveau zowel volledige als onvolledige clusters doorgeven aan het 
clusterniveau. Deze clusters zullen worden doorgegeven indien er een verwijder-actie 
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heeft plaatsgevonden of indien een telefoonnummer niet de juiste vorm had. De 

berichten, die zich in de maillx>x kunnen bevinden zijn cu_cluster(Clus), cu_deldigit, 

cu_delcluster, cu_delnumber, cd_cluster(Clus). 

De betekenis van de berichten is als volgt: 

cu_cluster(Clus): de gebruiker heeft cluster Clus ingevoerd. 

cu_deldigit: de gebruiker heeft verwijder_cijfer ingetoetst 

cu_delcluster: de gebruiker heeft verwijder_cluster ingetoetst 

cu_delnumber: de gebruiker heeft verwijder_nummer ingetoetst 

cd_cluster(Clus): een (on)volledig cluster moet door de gebruiker 

af gemaakt of veranderd worden. 

N-mailbox, 

De N-maillx>x bevindt zich tussen het nummerniveau en het lijstniveau. 

Ook hier zal er communicatie in twee richtingen optreden. De informatiestroom van 

lijstniveau naar nummerniveau noemen we de neerwaartse stroom en de 

informatiestroom van nummerniveau naar lijstniveau noemen we de opwaartse stroom. 

In de opwaartse stroom zullen volledige nummers en herstelopdrachten doorgegeven 

worden. In de neerwaartse stroom worden alleen onvolledige nummers doorgegeven. 

De berichten die zich in de mailbox kunnen bevinden zijn nu_number(Num), 

nu_deldigit, nu_delcluster, nu_delnumber, nd_number(Num). 

De betekenis van de berichten is als volgt: 

nu_number(Num): de gebruiker heeft het nummer Num ingetoetst 

nu_deldigit: de gebruiker heeft verwijder_cijfer ingetoetst 

nu_delcluster: de gebruiker heeft verwijder_cluster ingetoetst 

nu_delnumber: de gebruiker heeft verwijder_nummer ingetoetst 

nd_number(Num): een (on)volledig nummer moet door de gebruiker afgemaakt of 

veranderd worden. 

In het programma zal er steeds voor gezorgd worden dat er maar ten hoogste een 

bericht in een maillx>x zit Daar wordt onder andere voor gezorgd door de regel dat het 

lezen van een bericht gepaard gaat met het verwijderen van het bericht uit de maillx>x. 
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Lijstniveau 

N-mailbox nu-messages 

j • 

, ' 

Nummerniveau 

J 

, , 

e-mailbox 
cd-messages cu-messages 

, , 
Ousterniveau 

d-messages 
D-mailbox 

Cijferniveau 

Figuur 4: Tussen twee opeenvolgende niveau's bevindt zich een mailbox via 
welke de niveau's met elkaar communiceren. 
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5.2 Databases. 

In het programma zijn enkele databases nodig. We onderscheiden twee soorten: 
statische en dynamische. De statische database verandert, zoals de naam al suggereert, 
niet tijdens de uitvoering van het programma en kan dan ook als een vaste tabel worden 

geïmplementeerd. De dynamische database zal gebruikt worden om vluchtige informatie 

in op te slaan en zal alleen maar bestaan zolang het netwerk werkt. 

Statische databases, 

next(Netwl,Netw2): deze tabel geeft aan welk decoder de opvolger is van Netwl. 

Merk op, dat als we weten dat Netw2 de opvolger is van Netwl, we dan ook de 
voorganger van Netw2 weten: Netwl. 

Het is daarom niet nodig nog een aparte tabel waarin de voorgangers vermeld staan te 

gebruiken. Als voorgangertabel voldoet de opvolgertabel. Deze tabel zal door clO en cll 
gebruikt worden om te bepalen welk netwerk gebruikt moet worden om het volgende 

cijfer op te vragen. 

Verder gebruiken we de volgende tabellen om ervoor te kunnen zorgen dat de uitvoer 
goed op het scherm komt: 

listwindow(rg,[Xpos,Ypos]): in deze tabel staat voor elke regel rg, 0 <= rg <= 19, 

de x- en de y-coordinaat van de eerste letter van de rg-de 

regel in het listwindow. 

editwindow(cf,[Xpos,Ypos]): in deze tabel staan de x- en de y-coordinaat van het 

eerste cijfer van het cf-ste, 0<= cf <= 11, cijfer in 
het editwindow. 

error_window([Xpos,Ypos]): in deze tabel staat de x- en y-coordinaat van de eerste 
letter in het errorwindow. 

name_charcode(woord,chr): in deze tabel staan de toegelaten woorden en hun 
bijbehorende charactercodes. 

error(nr,foutmld): in deze tabel staan de foutmeldingen en hun foutnummer. 
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Wij kiezen voor de volgende foutmeldingen: 

fout 0: het netnummer moet met een O beginnen 

fout 1: het netnummer heeft 3 of 5 cijfers 
fout 2: ongeldige toets 

fout 3: het abonneenummer mag niet met een O beginnen 

fout 4: het abonneenummer heeft 4 of 6 cijfers 
fout 5: verwijderen is niet mogelijk 

fout 6: een telefoonnummer heeft 9 cijfers 

schumacher 

Voor de herkenning van de muisinvoer is er nog een tabel nodig die aangeeft welk 

gebied van het scherm gereserveerd is voor een bepaald invoer. Deze tabel is: 

mouse_button(key ,minxpos,maxxpos,minypos,maxypos ): 

De tabel z.a1 gebruikt worden om op te zoeken welke invoer bedoeld is bij een gegeven 

x- en y-coordinaat De x- en y-coordinaat moet tussen de minxpos en de maxxpos 
respectievelijk de minypos en de maxypos liggen. 

Dynamische databases, 

In de niveau's clO,cll,num en list hebben we dynamische databases nodig, die de 

administratie bijhouden. In Prolog is het mogelijk het programma tijdens 
programmauitvoering uit te breiden met nieuwe clauses: dynamische clauses. Hiervoor 

staan de predicaten assert en retract tot de beschikking. De dynamische database bestaat 

uit de clauses die toegevoegd worden tijdens programmauitvoering. 

Voor de niveau's clO en cll hebben we de volgende dynamische clauses: 

current_network(Netw): deze clause houdt bij welk netwerk invoer levert 

c_cluster(Clus): deze clause houdt de invoer bij. Dus als een cijfer 
verwijderd is door verwijder_cijfer, dan komt deze ook niet meer in Clus voor. De 
invoer maakt deel uit van een cluster. Clus is een lijst cijfers (zie 5.3). 

Voor het niveau num hebben we maar een dynamische clause: 

n_number(Num): deze clause houdt de invoer bij. De invoer 

maakt deel uit van een nummer. In het programma zal Num leeg zijn of het eerste 

cluster bevatten ( het netnummer). 
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Voor het niveau list zijn de volgende clauses nodig: 

l_list(List): deze clause houdt de invoer bij. List is een lijst van 
telefoonnummers. 

schumacher 

current_number(Nr): deze clause houdt bij welke nummer ingevoerd wordt. 

current_digit(Nr): deze clause houdt bij welk digit nu ingevoerd moet 

worden. Deze informatie is voor de procedure write_digit van 

belang. Deze procedure kan dan bepalen waar de invoer op het 

scherm gezet moet worden. Ook de procedure remove_digits maakt 

van deze informatie gebruik. 

5.3 Datastructuren. 

Voor het programma hebben we enkele datastructuren nodig voor de representatie van 

clusters, nummers en lijsten nummers. 

Een cluster is een lijst cijfers, waarin de cijfers in omgekeerde volgorde in de lijst staan. 

Deze representatie is gekozen omdat er in Prolog gemakkelijk lijstmanipulaties 

uitgevoerd kunnen worden. Omdat herstelopdrachten betrekkking hebben op de laatste 
cijfer(s) en lijstmanipulaties op het eerste element in de lijst, is er gekozen voor een 

omgekeerde volgorde. 075 zal dus gerepresenteerd worden als [5,7,0]. 

Een nummer zal gerepresenteerd worden door een lijst van twee clusters: een lijst van 
lijsten dus. Het eerste cluster is het abonneenummer, het tweede cluster het netnummer. 
Voorbeeld: 075-123456 zal gerepresenteerd worden door [[6,5,4,3,2,1],[5,7,0]]. 

Een lijst telefoonnummers zal gerepresenteerd worden door een lijst nummers, weer in 
omgekeerde volgorde. Als 075-123456 het laatst ingevoerde telefoonnummer was, dan 

zal de lijst telefoonnummers er dus zo uitzien: [[[6,5,4,3,2,l],[5,7,0]], ... ]. 

5.4 Specificatie op implementatieniveau. 

Nu er enkele beslissingen genomen zijn wat de implementatie betreft, kunnen we een 
specificatie op implementatieniveau geven. 

In de kolom edit komen de volgende operaties voor: 

remove(d): verwijder het laatste cijfer uit het editwindow. 
remove(d en-): verwijder het laatste cijfer en'-' uit het editwindow. 

remove(cl): verwijder het laatste cluster uit het editwindow. 

remove(nr): verwijder het hele nummer uit het editwindow. 
'-': plaats een - in het editwindow. 

echo: herhaal het cijfer in het editwindow 
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lliQ... 

To invoer vQQrwaarde nieywe 1s1 ~ mm: 
1 cijfer cijfer= 0 exit echo 
1 cijfer cijfer= 1..9 1 0 
1 enter 1 1 
1 verwijder_cijfer exit 
1 verwijder _cluster exit 
1 verwijder_nummer exit 
1 andere 1 2 

Dal ,da2,da4. 

Tu invoer VQQrwaarde nieuwe 1st ~ errnr 
1 cijfer exit echo 
1 enter 1 1 
1 verwijder_cijfer exit 
1 verwijder_cluster exit 
1 verwijder_nummer exit 
1 andere 1 2 

Da3. 

Tu invoer YQQrn:aarde nieJJ1Ye tst .edit mm: 
1 cijfer exit echo 
1 enter exit 
1 verwijder_cijfer exit 
1 verwijder_cluster exit 
1 verwijder_nummer exit 
1 andere 1 2 

~ 

Tu invoer voorwaarde nieuwe tst ~ errQr 
1 cijfer 1 1 
1 enter exit 
1 verwijder_cijfer exit 
1 verwijder_cluster exit 
1 verwijder_nummer exit 
1 andere 1 2 
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To invoer 
1 cijfer 
1 cijfer 
1 enter 
1 verwijder_cijfer 
1 verwijder_cluster 
1 verwijder_nummer 
1 andere 

Dsl ,ds2,ds3,ds5, 

To invoer 
1 cijfer 
1 enter 
1 verwijder_cijfer 
1 verwijder_cluster 
1 verwijder_nummer 
1 andere 

Ds4. 

To inYoer 
1 cijfer 
1 enter 
1 verwijder_cijfer 
1 verwijder_cluster 
1 verwijder_nummer 
1 andere 

Tu invoer 
1 cijfer 
1 enter 
1 verwijder_cijfer 
1 verwijder_cluster 
1 verwijder_nummer 
1 andere 

voorwaarde 
cijfer= 0 
cijfer= 1..9 

voorwaarde 

ïQQrwaarde 

voorwaarde 

nieuwe tst 
1 
exit 
1 
exit 
exit 
exit 
1 

nieuwe tst 
exit 
1 
exit 
exit 
exit 
1 

nieu~e tst 
exit 
exit 
exit 
exit 
exit 
1 

nieuwe tst 
1 
exit 
exit 
exit 
exit 
1 
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3 
echo 

4 

2 

.edit error 
echo 

4 

2 

.edit .errm 
echo 

2 

.edit error 
4 
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~ 

.Ifil invoer vQQrwaarg~ nieyw~ tst ~ m:m: bericht 

1 cd_cluster(Cl) 2 
1 d_deldigit exit cu_deldigit 

1 d_delcluster exit cu_delcluster 

1 d_delnumber exit cu_delnumber 

1 d_digit(D) 2 
2 d_cr exit cu_cluster 

2 d_digit(D) 2 
2 d_deldigit netwerk=daO 1 remove(d) 
2 d_deldigit netwerk<>daO 2 remove(d) 

2 d_delcluster 1 remove(cl) 

2 d_delnumber 1 remove(cl) 

.QL 

Tst invoer voorwaarg~ nieuwe 1st ~ error bericht 
1 cd_cluster(Cl) 2 
1 d_deldigit exit cu_deldigit 

1 d_delcluster exit cu_delcluster 

1 d_delnumber exit cu_delnumber 
1 d_digit(D) 2 
2 d_cr exit cu_cluster 

2 d_digit(D) 2 
2 d_deldigit netwerk=daO 1 remove(d) 
2 d_deldigit netwerk<>daO 2 remove(d) 
2 d_delcluster 1 remove(cl) 
2 d_delnumber exit cu_delnumber 
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~ 

Tst invoer vQQrwaarde nieywe tst ~ error bericht 
1 nd_number 2e cluster leeg 2 cd_cluster 

1 nd_number 2e cluster niet 2 
leeg 

1 cu_cluster(Cl) 2 1 1 

1 cu_deldigit exit nu_deldigit 

1 cu_delcluster exit nu_delcluster 

1 cu_delnumber exit nu_delnumber 
2 cu_cluster lengte nummer 2 6 cd_number 

is niet 9 
2 cu_cluster lengte nummer exit remove(nr) nu_number 

is 9 
2 cu_deldigit 1 remove( d en -) cd_cluster 
2 cu_delcluster 1 remove(cl) 
2 cu_delnumber 1 remove(cl) 

List. 

To mvoer vQorwaarde nieuwe m ~ 
1 nu_deldigit #lijst=O 1 5 
1 nu_delcluster #lijst=O 1 5 
1 nu_delnumber #lijst=O 1 5 
1 nu_number(Num) #lijst=19 exit 
1 nu_deldigit #lijst<>O 1 
1 nu_delcluster #lijst<>O 1 
1 nu_delnumber #lijst<>O 1 
1 nu_number(Num) #lijst<19 1 

S.S Het programma. 

Het programma bestaat uit een hoofdprogramma en enkele subprogramma's. 

Een belangrijk onderdeel in het programma is de invoer: 

Het cijferniveau is het enige niveau waar invoer van de gebruiker direct gebruikt wordt. 
Het cijferniveau maakt voor die invoer gebruik van keys/1. Keys heeft de waarde van 

de invoer die de gebruiker gedaan heeft. Om keys de goede waarde te geven roept het 
cijferniveau eerst de procedure nkey _in aan. Deze procedure zoekt bij de drie 

invoerkanalen (toetsenbord, spraak en muis) naar zinnige invoer. Indien er zinnige 

- 22-



telnum schumacher 

invoer gedaan wordt, geeft nkey_in de waarde van die invoer door via input/1. Kwam 

de invoer via de muis dan krijgt last_position/1 de waarde van de laatste muispositie. 

Met input en last_position kan de goede waarde van keys bepaald worden. 
Nkey _in werkt als volgt: 

Als de invoer van het toetsenbord komt dan eindigt nkey _in. 

Als de invoer van de muis komt dan eindigt nkey_in indien er daadwerkelijk een hokje 
aangeklikt is. Omdat er in nkey_in gebruik wordt gemaakt van quick_input, zal nkey_in 

een invoer van de muis krijgen bij het indrukken van een muisknop alsook bij het 

loslaten van een muisknop. Nkey _in accepteert de invoer pas als de muisknop wordt 
losgelaten. 

Als de invoer via spraak komt dan krijgen we via get_ word het herkende woord 
binnen. Omdat de woorden verwijder_cijfer, verwijder_cluster en verwijder_nummer te 

lang zijn voor de spraakherkenner, worden deze afgekort tot respectievelijk cijfer, 
cluster en nummer (de gebruiker moet wel 'verwijder_cijfer' zeggen). Via de tabel 

name_charcode kan nkey _in input de goede characterwaarde geven. 

Conv listl. 
Conv_listl converteert een nummer ( een lijst van twee lijsten) naar een atoom. Dat 
atoom is een rij tekens en geeft een telefoonnummer weer zoals wij dat in het dagelijkse 

leven doen (netnummer - abonneenummer). Merk op, dat conv _list de lijsten ook moet 

omdraaien: de cijfers stonden immers in de omgekeerde volgorde. 

Write cligit. 
Write_digit schrijft een cijfer in het editwindow. De procedure maakt hierbij gebruik 
van de dynamische database current_digit(D) en de statische database editwindow. 

Uiteraard wordt de dynamische database current_digit aangepast 

Write space. 
Write_space schrijft een spatie in het editwindow. 

Display number. 

Display_number schrijft een nummer in het editwindow. Deze procedure maakt gebruik 

van de procedure display _cluster. Die procedure schrijft een cluster in het editscherm. 

Display error. 
Display_error schrijft een foutmelding in het errorwindow. De procedure maakt hierbij 
gebruik van de statische database errorwindow. 

Remove di~ts. 
Remove_digits(N) verwijdert N cijfers uit het editwindow. De procedure maakt hierbij 

gebruik van de procedure remove_digit. Remove_digit verwijdert een cijfer uit het 

editwindow. Uiteraard wordt de dynamische database current_digit aangepast. 
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Clean edit, 
Clean_edit verwijdert alle cijfers uit editwindow. Current_digit wordt aangepast. 

Remove error. 
Remove_error verwijdert de foutmelding van het errorwindow. 

Remove number. 
Remove_number verwijdert het laatste nummer uit het listwindow. De procedure maakt 
hierbij gebruik van de dynamische database current_number en de statische database 
listwindow. Uiteraard wordt de dynamische database current_number aangepast. 
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6 Discussie. 

2.oals reeds eerder vermeld, willen we in de toekomst fouten en vertragingen in de 
proefopzet inbouwen. 

6.1 Fouten. 
De enige fouten die in de huidige proefopzet kunnen optreden zijn fouten die inherent 
aan het invoermedium zijn ( denk aan fouten in de spraakherkenning) of vergissingen 
van de gebruiker. Fouten die door de computer geïntroduceerd kunnen worden, zijn 
bijvoorbeeld: 

(0) het verdubbelen van het ingevoerde cijfer. Dit lijkt op een 'denderende toets'
situatie. Een voorbeeld: 
De code clO(state2,state2):-

d_digit(D), 

retract( d_digitU ), 
c_cluster(Clus), 
retract(c_cluster(._)), 
append([DJ,C/us,L), 
assen(c_cluster(L)), 
c_current_netw(Netw), 
retract(c_current_netw(_)), 
next(Netw ,Nxt), 
assen( c_current_netw(Nxt) ), 
begin(Nxt,start). 

(zie Appendix A) kunnen we veranderen in: 

clO( state2,state2): 
d_digit(D), 

retract( d_digitU ), 
c_cluster(Clus), 
retract(c_clusterU), 
append([D,D J,Clus,L), 
write _ digit(D ), 
assert(c_cluster(L)), 
c_current_netw(Netw ), 
retract( c_current_netwU ), 
next(Netw,NxtO), 

next(NxtO,Next), 

assert(c_current_netw(Nxt)), 
begin(Nxt,start). 
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De schuingedrukte regels zijn de veranderingen. Resultaat is dat het ingevoerde 
cijfer tweemaal in de lijst wordt opgenomen. 

(1) het niet accepteren van een cijfer maar wel terugmelden in het editwindow. 
De gebruiker denkt dan dat het cijfer geaccepteerd is. De clause van voorbeeld (0) 

zouden we als volgt kunnen veranderen: 

cl0(state2,state2) :-
d_digit(D ), 

retract(d_digitU). 
c_current_netw(Netw), 

begin(Netw ,start). 

Gevolg van deze fout is wel dat er meer dan 12 cijfers in het editwindow kunnen 
staan. Daar moet rekening mee gehouden worden bij de tabel editwindow. 

(2) het wel accepteren van een cijfer maar het niet terugmelden in het editwindow. 
De gebruiker zal denken dat zijn cijfer niet geaccepteerd is, met het waarschijnlijke 
gevolg dat hij het cijfer nog eens invoert Voorbeeld: in de clause van 
da0(statel,exit) halen we write_digit(0) eruit: 

da0(statel ,exit):
keys(0), 
assert( d_digit(0) ). 

(3) als de gebruiker een vierde cijfer van het netnummer invoert, een enter interpreteren. 
Omdat de gebruiker waarschijnlijk een netnummer van 5 cijfers wilde invoeren, zal 
dit vermoedelijk irritatie opwekken. Als voorbeeld weer cl0: 

cl0(state2,exit):-
d_digit(D). 

retract( d_digitU ). 
retract(d_cr), 
retract(c_current_netwU), 

c_cluster(Clus). 
retract(c_cluster(_)). 
assert(cu_cluster(Clus)). 
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(4) een verwijder_cluster genereren, terwijl de gebruiker een cijfer invoert. 

Als voorbeeld weer clO: 

clO( state2,state 1) :-

6.2 Vertragingen. 

d_digi t(D ), 

retract( d_digitU ), 
clean_edit, 

retract(c_cluster(.J), 
assert( c_cluster([]) ), 
retract(c_current_netw(_)), 

assert( c_current_netw( daO) ), 
begin( daO,start). 

Vertragingen kunnen het beste ingebouwd worden in clauses waar de toestand overgaat 

in exit en in clauses waarin een aanroep van een netwerk zit ( begin( .. , .. )). 

Indien we willen dat het lang duurt voordat de gebruiker een telefoonnummer kan 

invoeren, dan zouden we bijvoorbeeld een "sleep"-opdracht in num(start,statel) 

kunnen plaatsen: 

num(start,statel):
assert(n_number([])), 
unix('sleep(l )'), 

begin( clO,start). 

Indien we willen dat het wat langer duurt voordat de acceptatie van het netnummer 
bevestigd wordt ( een '-' in het editwindow plaatsen), dan kunnen we een "sleep"

opdracht in clO zenen (sleep(!)= 1 seconde vertraging): 

cl0(state2,exit):-
d_cr, 
retract(d_cr), 

retract( c_current_netwU ), 

c_cluster(Clus), 

retract( c _cluster(_)), 

assert(cu_cluster(Clus)), 

unix('sleep( 1 )'). 
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6.3 Feedback. 
In gepresenteerde ontwerp verschijnen de feedbacksignalen in drie windows: 

in het errorwindow verschijnen de foutmeldingen, in het editwindow verschijnt de 
feedback van het cijfer-, cluster- en nummerniveau in de vorm van groepen cijfers en in 

het listwindow verschijnt de feedback van het hoogste taakniveau in de vorm van een 

lijst telefoonnummers. Het lijstniveau is het niveau waarin de hoofdtaak uitgevoerd 

wordt. namelijk een lijst van 20 telefoonnummers invoeren. In de lagere niveau's 

worden deeltaken uitgevoerd: in het cijferniveau een cijfer invoeren, in het clusterniveau 

een cluster invoeren en in het nummerniveau een telefoonnummer invoeren. Voor de 
hoofdtaak is er dus een apart window waarin de feedbacksignalen verschijnen en voor 

de deeltaken samen één window. 
We kunnen er ook voor kiezen de feedback van cijfer-, cluster- en nummerniveau in 
drie verschillende windows te laten verschijnen. Elke niveau heeft dan een eigen 

feedbackwindow. Het is interressant eens te kijken hoe de efficiëntie van de 

communicatie verandert indien we de vorm van feedback veranderen. Merk op dat het 
feedbackmechanisme in de vorm van een editwindow evenveel infonnatie bevat als dit 

alternatief. Maar voor de gebruiker kan het prettiger zijn wat meer redundante of 
selectievere feedback te ontvangen. Als alternatief of extra feedbacksignaal kunnen we 

ook een luidspreker gebruiken. Zo kan er bij fouten een piepsignaal gegeven worden en 
bij 'normale invoer' de invoer herhaald worden door middel van spraak. 

Ook kunnen andere foutmeldingen geprobeerd worden. In plaats van alleen te zeggen 
dat er een fout is, ook te zeggen waar en hoe deze op te lossen is. Een bescheiden 

voorbeeld is de foutmelding "een telefoonnummer heeft 9 cijfers". Hierdoor weet de 
gebruiker niet alleen ·dat het door hem ingevoerde telefoonnummer fout is, maar ook dat 

het aan het aantal cijfers ligt en dat hij het telefoonnummer moet uitbreiden tot 9 cijfers 
om het door de computer geaccepteerd te krijgen. 

Een verdere mogelijkheid is laten oplichten van de gekozen mousebutton op het scherm: 
zodra de gebruiker op de knop drukt. wordt de helderheid van de mousebutton 

gedurende een fractie van een seconde geïnverteerd. 

6.4 Invoer. 
De selectiesnelheid en nauwkeurigheid van de muis zijn beperkt. Het zou voor een 

gebruiker echter wel handig kunnen zijn met de muis bijvoorbeeld een gedeelte van een 
telefoonnummer dat in het listwindow staat te mogen selecteren ( een soort copy and 
paste -optie). Als bijvoorbeeld de gebruiker een lijst telefoonnummers waaarvan vele 

hetzelfde netnummer hebben, dan kan de gebruiker met de muis het netnummer 

selecteren en invoeren. De gebruiker kan op die manier een cijfer, een cluster of zelfs 

een telefoonnummer in een keer invoeren. Via eenzelfde manier kan de gebruiker ook 

een aantal cijfers verwijderen. Een heel nummer of een heel cluster verwijderen is soms 
namelijk te drastisch, maar in de huidige proefopzet de enige mogelijkheid om meerdere 

cijfers in een keer te verwijderen. 
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APPENDIX A: Telnum.pl. 

!* 
Copyright IPO 1990 

*/ 

schumacher 

:- dynamic current_digit/l,l_list/1,current_number/1,nu_deldigit/0, 
nu_delcluster/0,nu_delnumber/0,nu_number/l ,nd_number/1, 
n_number/l ,cu_delcluster/0,cu_deldigit/O,cu_delnumber/0, 
cu_cluster/l,cd_cluster/l,c_current_netw/l,c_cluster/1, 
d_deldigit/0,d_delcluster/0,d_delnumber/O,d_cr/0,d_digit/l, 
last_position/1. 

run:-
graphics, 
simulation_on, 
init_srb, 
displ(p_ window8), 
begin(list,start), 
stop_srb, 
stop, 
halt 

init_srb:
displ(p_sunvoice), 
connect_srb, 
remove(l), 
set_gain(3), 
read_ voc_sun('telnum. voc'), 
read_ voc_srb('r:telnum.voc'), 
load_ vtf( telnum). 

% statie database 

listwindow(0,[ 65,90]). 
listwindow(l,[65,105]). 
listwindow(2,[ 65, 120]). 
listwindow(3,[65, 135]). 
listwindow(4,[65,150]). 
listwindow(5,[65, 165]). 
listwindow( 6,[ 65, 180]). 
listwindow(7,[65,l 95]). 
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listwindow(8,[ 65,210]). 
listwindow(9 ,[ 65,225]). 
listwindow( 10,[ 65,240]). 
listwindow(l 1,[ 65,255]). 
listwindow( 12,[ 65,270]). 
listwindow( 13,[ 65,285]). 
listwindow( 14,[ 65,300]). 
listwindow( 15,[ 65,315]). 
listwindow(16,[65,330]). 
listwindow(l 7 ,[65,345]). 
listwindow(l 8,[65,360]). 
listwindow(19,[65,375]). 

editwindow(O,[ 430,260]). 
editwindow( 1,[ 445,260] ). 
editwindow(2,[ 460,260]). 
editwindow(3,[ 47 5,260]). 
editwindow( 4,[ 490,260]). 
editwindow(5,[505,260]). 
editwindow(6,[520,260]). 
editwindow(7 ,[535,260]). 
editwindow(8,[550,260]). 
editwindow(9 ,[565,260] ). 
editwindow( 10,[580,260] ). 
editwindow(l 1,[595,260]). 

error_ window([ 430, 110]). 

mouse_button(0,538,583,567 ,612). 
mouse_button(l ,463,508,372,417). 
mouse_button(2,538,583,372,417). 
mouse_button(3,613,658,372,417). 
mouse_button( 4,463,508,439,483). 
mouse_button(5,538,583,439,483). 
mouse_button( 6,613,658,439,483). 
mouse_button(7 ,463,508,506,551 ). 
mouse_button(8,538,583,506,551 ). 
mouse_button(9 ,613,658,506,551 ). 
mouse_button(cr,709,783,352,637). 
mouse_button(deldigit,810,944,352,397). 
mouse_button(delcluster,810,944,459 ,510). 
mouse_button(delnumber,810,944,569,618). 
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error(0,'Het netnummer moet met een 0 beginnen'). 
error(l,'Het netnummer heeft 3 of 5 cijfers'). 
error(2, 'Ongeldige toets'). 
error(3,'Het abonneenummer mag niet met een 0 beginnen'). 
error(4,'Het abonneenummer heeft 4 of 6 cijfers'). 
error(5,'Verwijderen is niet mogelijk'). 
error(6,'Een telefoonnummer heeft 9 cijfers'). 

name_charcode(nul,48). 
name_charcode( een,49). 
name_charcode( twee,50). 
name_charcode(drie,51). 
name_charcode(vier,52). 
name_charcode(vijf,53). 
name_charcode(zes,54 ). 
name_charcode(zeven,55). 
name_charcode(acht,56). 
name_charcode(negen,57). 
name_charcode(cijfer,32588). 
name_charcode(cluster,32589). 
name_charcode(nummer,32590). 
name_charcode(enter,13). 

% end of statie database 

% write_digit(D) schrijft cijfer D in het editwindow. 

write_digit(D):-
current_digit(Cd), 
editwindow(Cd,[Xpos,Ypos]), 
put_string(D,[Xpos,Ypos]), 
Ncd is Cd+l, 
retract( cmrent_digitU ), 
assert( current_digit(Ncd) ). 

write_space:-
current_digit(Cd), 
editwindow(Cd,[Xpos,Ypos]), 
put_string(' ',[Xpos, Ypos]), 

Ncd is Cd+l, 
retract( cmrent_digit(._) ), 
assert( current_digit(Ncd) ). 
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% display _cluster schrijft een cluster in het editscherm 

display _cluster([]). 

display _cluster([D]):

write_digit(D). 

display _cluster([DICl]):
display _cluster(Cl), 

write_digit(D). 

% display _number schrijft een nummer in het editwindow 

display_number([Cll,ClO]):

display _cluster(ClO), 

write_digit(-), 

display _cluster(Cll ). 

schumacher 

% conv _list converteert de interne representatie van een nummer tot een atoom 

conv _listl (Ll ,L2):-

conv _list2(Ll,0,L2). 

conv _list2([],L,L). 

conv _list2([DIL],Z,L2):
number_chars(D,N), 

append(N,Z,Nz), 

conv _list2(L,Nz,L2). 

% display_list schrijft een nummer in het listwindow 

display _list([Ll ,L2]):-

conv _list 1 (L 1,Nl 1 ), 

conv _list 1 (L2,Nl2), 

atom_chars(-,Ch), 

append(Ch,Nll,Nl3), 

append(Nl2,Nl3,Nl4 ), 
atom_chars(At,Nl4), 

current_number(Nr), 

listwindow(Nr,[Xpos,Ypos]), 

retract( current_number(_) ), 
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Mis Nr+l, 
assert(current_number(M)), 
put_string(At,[Xpos,Ypos]). 

% display _error schrijft een foutmelding in het errorwindow 

display _error(D):-
error_ window([Xpos,Ypos]), 
error(D,At), 
put_string(At,[Xpos,Ypos]). 

% keys geeft aan welke toets gedrukt is 

keys(O):- input(48). 
keys(l):- input(49). 
keys(2):- input(50). 
keys(3):- input(51). 
keys(4):- input(52). 
keys(5):- input(53). 
keys(6):- input(54). 
keys(7):- input(55). 
keys(8):- input(56) . . 
keys(9):- input(57). 
keys(deldigit):- input(32588). 
keys(delcluster):- input(32589). 
keys(delnumber):- input(32590). 
keys(cr):- input(13). 
keys(D):-

input(X), 

X>=32544, 
X=<32546, 
mouse_button(D,Lx,Hx,Ly,Hy), 
last_position([Xpos, Ypos]), 
Lx=<Xpos, 
Hx>=Xpos, 

Ly=<Ypos, 
Hy>=Ypos. 

% F3-toets 
% F4-toets 

% F5-toets 

% een van de drie 
% muistoetsen? 

sch\Dllacher 

% invoerroutine nkey_in laat alleen invoer van het toetsenbord, van muis 

% en van spraak toe. 
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nkey_in:
recognize(menu, 1, 1 ), 
quick_input(0, Char ,Xpos, Ypos,_,Posevent), 
nkey _in 1 (Char ,X pos, Y pos,Posevent). 

nkey _in 1 ( Char,_,_,_):
Char=<256, 
x_replace(input,Char). 

nkey_inl(Char,_,_,_):-

32588=<Char, 
Char=<32590, 
x_replace(input,Char). 

% toetsenbord 

% F3, F4ofF5 

nkey _in 1 (Char,Xpos,Ypos,Posevent):- % muisinvoer 
Char>=32544, 
Char=<32546, 
Posevent =:= 0, % knop losgelaten? 
mouse_button(_,Lx,Hx,Ly ,Hy ), 
Lx=<Xpos, 
Xpos=<Hx, 
Ly=<Ypos, 
Ypos=<Hy, 
x_replace(input,Char), 
x_replace(last_position,[Xpos, Ypos ]). 

nkey _in 1 ( Char ,_,_,_):- % spraakinvoer 
Char> 1000, 
Char< 2000, 
N is Char -1000, 
get_ word(N,Name ), 
name_charcode(Name, Ch), 
x_replace(input,Ch). 

schumacher 

nkey _in 1 (_,_,_,_):

nkey _in. 
% wacht op nieuwe invoer 

%remove_digit verwijdert een cijfer uit het editwindow 

remove_digit:
current_digit(Cd), 
Ncd is Cd-1, 
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retract( current_digit(_) ), 
assert( current_digit(Ncd) ), 
editwindow(Ncd,[Xpos,Ypos]), 
put_string(' ',[Xpos,Ypos]). 

remove_digits(O). 
remove_digits(N):

remove_digit, 
Mis N-1, 
remove_digits(M). 

%clean_edit veegt het editwindow schoon 

schumacher 

clean_edit:
editwindow(O,[Xpos,Ypos]), 
put_string(' ',[Xpos,Ypos]), 
retract( current_digit(_) ), 
assert( current_digit(O) ). 

% remove_error verwijdert een foutmelding 

remove_error:-
error_ window([Xpos, Ypos]), 
put_string(' ',[Xpos,Ypos]). 

% remove_number verwijdert het laatste nummer uit het listwindow. 

remove_number:
current_number(Nr), 
Mis Nr-1, 
listwindow(M,[Xpos,Ypos]), 
retract( current_number(_) ), 
assert( current_number(M) ), 
put_string(' ',[Xpos,Ypos]). 

% end of hulpclauses 

list(start,statel ):

assert(l_list(□) ), 
assert( current_number(O) ), 
assert(current_digit(O)), 
begin(num,start). 
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list(statel ,state2):

nu_deldigit, 
l_list([]), 

retract(nu_deldigit), 

display _error(5). 

list( state 1,state2) :-

nu_ delcluster, 
l_list([]), 

retract(nu_delcluster), 

display _error(5). 

list(statel ,state2):

nu_delnumber, 
l_list([]), 

retract(nu_delnumber), 

display _error(5). 

list(statel ,state2):
nu_number(Num), 
l_list(List), 

retract(nu_number(_) ), 

retract(l_listU ), 
append([Num],List,L), 

assert(l_list(L)), 

display _list(Num). 

list(statel ,state2):

nu_deldigit, 
retract(nu_deldigit), 
l_list(L), 

append([[LICl 1 ], CIO]],List,L), 
retract(l_list(_) ), 

assert(l_list(List)), 

remove_number, 
display_number([Cll,CIO]), 

assert(nd_number([Cll,CIO])). 

list( state l ,state2) :-

nu_delcl uster, 

retract(nu_delcluster), 
l_list(L), 

schumacher 

% verwijder_actie op een 

% lege lijst. 

% verwijder_actie op een 

% lege lijst. 

% verwijder_actie op een 
% lege lijst. 

% voeg nummer toe aan de 
% aan de lijst. 

% verwijder laatste cijfer 
% van het laatste nummer en 

% verwijder het laatste 
% nummer uit de lijst. 

% verwijder tweede cluster 

% van het laatste nummer 
% en verwijder laatste nummer 
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append([[_,ClO]],List,L), 

retract(l_listU ), 
assert(l_list(List) ), 

remove_number, 

display _number([□ ,ClO]), 

assert(nd_number([[],CIO])). 

list(statel ,state2):

nu_delnumber, 

retract(nu_delnumber), 
l_list(L), 

append([[_,_]],List,L), 

retract(l_list(_) ), 

assert(l_list(List)), 

remove_number. 

list(state2,exit):
l_list(List), 

length(List,N), 
Nis 20. 

list(state2,statel ):

begin(num,start). 

num(start,state3):
nd_number([_,_]). 

num(start,statel):

assert(n_number([]) ), 

begin( cl0,start). 

num(statel,exit):-

cu_deldigit, 

retract(cu_deldigit), 
assert(nu_deldigit), 

retract(n_numberU). 

num(statel,exit):

cu_delcluster, 

retract( cu_delcluster), 

assert(nu_delcluster), 

retract(n_number(_) ). 

schumacher 

% uit de lijst. 

% verwijder het laatste nummer 

% uit de lijst. 

% aantal telefoonnummers = 20 

% bericht ontvangen van list? 
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num(state l ,exit):

cu_delnumber, 
retract(cu_delnumber), 

assert(nu_delnumber), 

retract(n_number(_) ). 

num(statel ,state2):

cu_cluster(Clus), 

retract(cu_clusterU), 

retract(n_number(_) ), 

assert(n_number(Clus)), 

write_digit(-), 

begin( cl! ,start). 

num(state2,statel):

cu_deldigit, 

retract( cu_deldigit), 
remove_digits(2), 

n_number([_IClus]), 

retract(n_number(_)), 
assert(n_number([])), 

assert(cd_cluster(Clus)), 

begin( clO,start). 

num(state2,state 1 ):

cu_delcluster, 
retract( cu_delcluster ), 
clean_edit, 

retract(n_number(_) ), 
assert(n_number([])), 

begin( clO,start). 

num(state2,statel):

cu_delnumber, 

retract( cu_delnumber), 
clean_edit, 

retract(n_number(_) ), 

assert(n_number([]) ), 

begin( clO,start). 

num(state2,exit):
cu_cluster( Clus 1 ), 
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% cluster ontvangen. 

% geef een feedback 

% d.m.v.'-'. 

% verwijder laatste cijfer 

% van cluster. 

% verwijder alle cijfers 
% van het cluster. 

% verwijder alle cijfers 

% van het cluster. 

% tweede cluster ontvangen. 
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n_number(ClusO), 
length(ClusO,N), 
length( Clus 1,M), 
N + M =:= 9, % aantal cijfers van beide 
retract(cu_clusterU), % clusters is negen? 
assert(nu_number([Clusl,ClusO])), 

retract(n_numberU), 
clean_edit. 

num(state2,state2):
cu_cluster(Clus ), 

retract( cu_clusterL) ), 
display _error(6), 
assert(cd_cluster(Clus)), 

begin( cl 1,start). 

num(state3,state2):
nd_number([[],Clus0]), 
retract(nd_numberL)), 
assert(n_number(ClusO)), 
begin(cll ,start). 

num(state3,state2):
nd_number([Clus 1,Clus0]), 

retract(nd_numberU), 
assert(n_number(ClusO)), 
assert( cd_cluster(Clus 1) ), 

begin( cl 1,start). 

% database 

next(daO,dal). 
next(dal,da2). 
next( da2,da3 ). 
next(da3,da4). 
next(da4,da5). 

next(dsO,dsl). 
next(dsl,ds2). 

next(ds2,ds3). 
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% nummer heeft verkeerd 

% aantal cijfers. 

% eerste cluster leeg. 

% abonneecluster moet 
% ingevoerd worden. 

% eerste cluster niet leeg. 
% abonneecluster moet 
% aangevuld/veranderd 
% worden. 

% next(Nl,N2): 
% de opvolger van Nl 

% isN2; 
% de voorganger van N2 
% is Nl. 
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next(ds3,ds4 ). 

next(ds4,ds5). 

next( ds5,ds6). 

% end of database 

clO(start,state3):
cd_cluster(Clus ), 
retract(cd_cluster(__)), 
assert(c_cluster(Clus)). 

clO(start.statel):-
assert( c_current_netw( daO) ), 
assert( c_cluster(□) ), · 
begin( daO,start). 

clO(state 1,exit):
d_deldigit, 
retract(d_deldigit), 
retract( c _current_netw(_) ), 
retract(c_cluster(_)), 
assert(cu_deldigit). 

clO( state l ,exit):-
d_delcl uster, 

retract(d_delcluster), 

retract( c_current_netwU ), 
retract(c_cluster(_)), 

assert(cu_delcluster). 

clO(state 1,exit):-
d_delnumber, 
retract(d_delnumber), 
retract( c_current_netwU ), 

retract( c_clusterU ), 
assert(cu_delnumber). 

c10(statel,state2):-
d_digit(D), 
retract( d_digit(_) ), 

c_cluster(_), 

retract(c_cluster(_)), 
assert(c_cluster([D])), 

schumacher 

% bericht van num ontvangen? 

% eerste cijfer ontvangen. 
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retract( c_current_netw(_) ), 
assert(c_current_netw(dal)), 

begin(dal,start). 

clO( state2,state 1) :-

d_ deldigit, 
c_current_netw(dal), 
retract( d_deldigit), 
remove_digits(l), 
c_cluster([_IClus ]), 
retract(c_clusterU), 
assert(c_cluster(Clus)), 
retract( c_current_netw(_) ), 
assert( c_current_netw( daO) ), 

begin( daO,start). 

clO(state2,state2):-
d_deldigit, 
retract(d_deldigit), 
remove_digits(l ), 
c_current_netw(Netw ), 
retract( c_current_netw(_) ), 
next(Prv,Netw), 
assert(c_current_netw(Prv)), 
c_cluster([_IClus ]), 
retract(c_cluster(_)), 
assert(c_cluster(Clus)), 
begin(Prv ,start). 

clO( state2,state 1) :-
d_delcluster, 
retract(d_delcluster), 
clean_edit, 

retract(c_clusterU), 
assert(c_cluster(□)), 

retract( c_current_netwU ), 
assert( c_current_netw( daO)), 
begin(daO,start). 

clO( state2,state 1) :

d_delnumber, 
retract(d_d~lnumber), 
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% verwijder enige cijfer 

% uit cluster. 

% verwijder laatste cijfer 
% uit cluster. 

% verwijder alle cijfers 
% uit cluster. 

% verwijder alle cijfers 
% uit cluster. 



telnum 

clean_edit, 
retract(c_clusterU), 

assert(c_cluster(□)), 

retract( c_current_netwU ), 
assert(c_current_netw(daO)), 
· begin(daO,start). 

clO( state2,exit) :-
d_ cr, 
retract(d_cr), 
retract( c_current_netwU ), 
c_cluster(Clus), 
retract( c_clusterU ), 
assert( cu_cluster(Clus) ). 

cl0(state2,state2) :-
d_digit(D ), 

retract( d_digitU ), 
c_cluster(Clus), 
retract(c_cluster(_)), 
append([D],Clus,L), 
assert( c_cluster(L) ), 
c_current_netw(Netw), 
retract( c _current_netw(_) ), 
next(Netw ,Nxt), 
assert(c_current_netw(Nxt)), 
begin(Nxt,start). 

cl0(state3,state2):
c_cluster(Clus ), 
length(Clus,N), 

N=:=2, 
assert( c_current_netw( da2) ), 
begin(da2,start). 

clO(state3,state2):-
c_cluster(Clus ), 
length( Clus,N), 

N=:=4, 
assert(c_current_netw(da4)), 

begin(da4,start). 
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% cluster af gesloten. 

% doorsturen naar num. 

% cijfer ontvangen. 

% cluster moet aangevuld 

% worden. 

% cluster moet aangevuld 
% worden. 
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cll(start,state3):
cd_cluster(Clus), 

retract(cd_clusterU), 

assert(c_cluster(Clus)). 

cll (start,statel ):

assert(c_current_netw(dsO) ), 

assert(c_cluster(□)), 

begin( dsO,start). 

cl 1 (statel ,exit):-

d_deldigit, 

retract(d_deldigit), 
retract(c_current_netw(_)), 

retract(c_cluster(_)), 
assert(cu_deldigit). 

cll (statel ,exit):-

d_delcluster, 
retract(d_delcluster), 

retract( c _current_netw(_) ), 

retract(c_cluster(_)), 
assert(cu_delcluster). 

cll(statel,exit):-
d_delnumber, 

retract(d_delnumber), 

retract( c_current_netwU ), 
retract(c_cluster(_)), 

assert( cu_delnumber ). 

cll(statel,state2):-

d_digit(D), 

retract( d_digitU ), 
c_clusterU, 

retract(c_clusterU), 

assert(c_cluster([D])), 
retract( c_current_netw(_) ), 

assert(c_current_netw(dsl)), 

begin(dsl,start). 
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% verwijder_nummer kan niet 
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cll (state2,statel):-
d_deldigit, 
c_current_netw(dsl), 
retract(d_deldigit), 
remove_digits(l), 
c_cluster([_IClus]), 
retract(c_clusterU), 
assert(c_cluster(Clus)), 
retract( c_current_netwU ), 
assert(c_current_netw(dsO)), 
begin( dsO,start). 

cll(state2,state2):-
d_deldigit, 
retract(d_deldigit), 
remove_digits( 1 ), 
c_current_netw(Netw ), 
retract( c_current_netw(_) ), 
next(Prv,Netw), 
assert( c_current_netw(Prv) ), 
c_cluster([_IClus]), 
retract(c_cluster(_)), 
assert(c_cluster(Clus)), 
begin(Prv ,start). 

cll (state2,statel):-
d_delcluster, 
retract(d_delcluster), 
c_cluster(Clus), 
length(Clus,N), 
remove_digits(N), 
retract(c_cluster(_)), 

assert(c_cluster(□)), 

retract( c_current_netwU ), 
assert(c_current_netw(dsO)), 
begin(dsO,start). 

cll (state2,exit):-
d_delnumber, 
retract(d_delnumber), 
retract(c_cluster(_)), 
retract( c_current_netw(_) ), 
assert(cu_delnumber). 

schumacher 
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cll (state2,exit):-
d_cr, 
retract(d_cr), 
retract(c_current_netw(_)), 
c_cluster(Clus), 
retract(c_cluster(_)), 
assert(cu_cluster(Clus)). 

cll (state2,state2):-
d_digit(D), 
retract( d_digitU ), 
c_cluster(Clus), 
retract(c_cluster(_)), 
append([D],Clus,L), 
assert(c_cluster(L)), 
c_current_netw(Netw), 
retract( c_current_netw(_) ), 
next(Netw ,Nxt), 
assert(c_current_netw(Nxt)), 
begin(Nxt,start). 

cll (state3,state2):
c_cluster(Clus), 
length(Clus,N), 
N =:= 3, 
assert( c_current_netw( ds3) ), 
begin(ds3,start). 

cll (state3,state2):
c_cluster(Clus), 
length(Clus,N), 
N=:=4, 
assert( c_current_netw( ds4) ), 
begin(ds4,start). 

cll(state3,state2):-
c_cluster(Clus), 
length(Clus,N), 
N=:=5, 
assert(c_current_netw(ds5)), 
begin(ds5,start). 

schumacher 
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cll (state3,state2):-
c_cluster(Clus ), 
length(Clus,N), 
N=:=6, 
assert(c_current_netw(ds6)), 

begin(ds6,start). 

daO( start,s tate 1) :-
nkey _in, 

remove_error. 

daO(statel,exit):-
keys(O), 
write_digit(O), 
assert(d_digit(O)). 

daO( state 1,exi t) :-
keys( deldigi t ), 
assert(d_deldigit). 

daO(state 1,exit):
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

daO(statel ,exit):-
keys( delnumber), 
assert(d_delnumber). 

daO(statel,state2):-
keys(cr), 
display_error(l). 

da0(statel,state2):-
keys(_), 
display _error(O). 

daO(state 1,state2):
display _error(2). 

daO( s tate2,state 1) :
nkey _in, 
remove_error. 

schumacher 
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dal(start,statel):
nkey_in, 
remove_error. 

dal(statel,exit):
keys(deldigit), 
assen(d_deldigit). 

dal (statel ,exit):
keys(delcluster), 
assen(d_delcluster). 

dal (statel,exit):
keys(delnumber), 
assen( d_delnumber). 

dal (statel ,state2):-
keys(cr), 
display _error(l). 

dal (statel ,exit):-
keys(D), 
write_digit(D), 
assen(d_digit(D)). 

dal (statel ,state2):
display _error(2). 

dal (state2,statel):-
nkey _in, 
remove_error. 

da2(start,statel):-
nkey _in, 
remove_error. 

da2(statel,exit):
keys(deldigit), 
assen( d_deldigit). 

schumacher 
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da2(statel,exit):-
keys( delcluster), 
assert(d_delcluster). 

da2(state 1,exit):
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

da2(state 1,state2):-
keys(cr), 
display_error(l). 

da2(statel,exit):-
keys(D), 
write_digit(D), 
assert( d_digit(D) ). 

da2(state l ,state2):
display _error(2). 

da2(state2,state 1 ):-
nkey _in, 
remove_error. 

da3(start,statel):
nkey_in, 
remove_error. 

da3(statel,exit):
keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 

da3(statel,exit):-
keys( delcluster), 
assert(d_delcluster). 

da3(state 1,exit):-
keys( delnumber), 
assert(d_delnumber). 

da3(statel ,exit):-
keys(cr), 
assert( d_cr). 

schumacher 
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da3(statel,exit):-
keys(D), 
write_digit(D), 
assert( d_digit(D) ). 

da3(state l ,state2):
display _error(2). 

da3(state2,state 1 ):-
nkey _in, 
remove_error. 

da4(start,statel):
nkey_in, 
remove_error. 

da4(statel ,exit):

keys(deldigit), 
assert( d_deldigit). 

da4(statel,exit):
keys(delcluster), 

assert(d_delcluster). 

da4(statel ,exit):-
keys( delnumber ), 
assert( d_delnumber ). 

da4(statel,state2):-
keys(cr), 
display _error(!). 

da4(statel,exit):-
keys(D), 

write_digit(D), 
assert(d_digit(D)). 

da4(state 1,state2):

display _error(2). 

schumacher 
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da4(state2,state 1 ):

nkey _in, 

remove_error. 

da5( start,s tate 1) :-
nkey _in, 
remove_error. 

da5(statel ,ex.it):
keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 

da5(statel ,ex.it):-

keys( delcluster), 

assert(d_delcluster). 

da5(statel,exit):

keys(delnumber), 
assert( d_delnumber). 

da5(state 1,exit):
keys(cr), 

assert( d_cr). 

da5(statel ,state2):
keys(_), 

display _error(l ). 

da5(statel,state2):
display _error(2). 

da5 ( s tate2,state 1) :-
nkey _in, 
remove_error. 

dsO(start,statel):
nkey_in, 

remove_error. 

dsO( state 1,state2) :

keys(O ), 

display_error(3). 

schumacher 
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dsO(statel,exit):
keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 

dsO(statel,exit):-
keys( delcluster), 
assert(d_delcluster). 

dsO(statel,exit):
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

dsO(statel ,state2):
keys(cr), 
display _error(4). 

dsO(statel,exit):-
keys(D), 
write_digit(D), 
assert(d_digit(D)). 

ds0(statel,state2):- · 
display _error(2). 

ds0(state2,statel):-
nkey _in, 
remove_error. 

dsl(start,statel):
nkey_in, 
remove_error. 

dsl(statel,exit):
keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 

dsl (state 1,exit):-
keys( delcluster), 
assert(d_delcluster). 

schumacher 
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dsl(statel,exit):
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

dsl (statel,state2):
keys(cr), 
display_error(4). 

dsl (statel,exit):-
keys(D), 
write_digit(D), 
assert(d_digit(D)). 

dsl (state! ,state2):
display _error(2). 

dsl (state2,statel):-
nk:ey _in, 
remove_error. 

ds2(start,statel):-
nk:ey _in, 
remove_error. 

ds2(statel,exit):
keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 

ds2(statel,exit):-
keys( delcluster), 
assert( d_delcluster). 

ds2(statel,exit):
keys(delnumber), 
assert(d_delnumber). 

ds2(statel ,state2):-
keys(cr), 
display _error( 4 ). 

schumacher 
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ds2(statel,exit):-
keys(D), 
write_digit(D), 
assen( d_digit(D) ). 

ds2(statel ,state2):
display _error(2). 

ds2(state2,statel):
nkey_in, 
remove_error. 

ds3(start,statel):-
nkey _in, 
remove_error. 

ds3(statel,exit):
keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 

ds3(statel,exit):
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

ds3(statel,exit):
keys(delnumber), 
assert( d_delnumber ). 

ds3(statel,state2):-
keys(cr), 
display _error( 4 ). 

ds3(statel,exit):-
keys(D), 
write_digit(D), 
assert( d_digit(D) ). 

ds3(statel,state2):
display _error(2). 

schumacher 
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ds3(state2,statel):
nkey_in, 
remove_error. 

ds4(start,statel ):-
nkey _in, 
remove_error. 

ds4(statel,exit):
keys(deldigit), 
assert( d_deldigit). 

ds4(statel,exit):-
keys( delcluster), 
assert(d_delcluster). 

ds4(statel,exit):
keys(delnumber), 
assert( d_delnumber ). 

ds4(statel,exit):
keys(cr), 
assert(d_cr). 

ds4(state 1,exit):-
keys(D), 
write_digit(D), 
assert(d_digit(D)). 

ds4( state 1,state2) :
display _error(2). 

ds4( s tate2,state 1) :-
nkey _in, 
remove_error. 

ds5(start,statel):
nkey_in, 
remove_error. 

ds5(state l ,exit):
keys(deldigit), 
assert( d_deldigit). 

schumacher 
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ds5(state 1,exit):-
keys( delcluster), 
assert(d_delcluster). 

ds5(statel,exit):
keys(delnumber), 
assert( d_delnumber ). 

ds5(statel ,state2):-
keys(cr), 
display _error(4). 

ds5(statel,exit):-
keys(D), 
write_digit(D), 
assen( d_digit(D) ). 

ds5(statel ,state2):
display _error(2). 

ds5(state2,statel):
nkey_in, 
remove_error. 

ds6( start,s tate 1) :-
nkey _in, 
remove_error. 

ds6(statel,exit):
keys(deldigit), 
assert(d_deldigit). 

ds6(statel,exit):
keys(delcluster), 
assert(d_delcluster). 

ds6(statel,exit):-

keys(delnumber), 
assert( d_delnumber). 

schumacher 
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ds6(state l ,exit):
keys(cr), 
assen(d_cr). 

ds6( state 1,state2) :

keysL), 
display _error(4). 

ds6(statel ,state2):
display _error(2). 

ds6(state2,statel) :-
nk:ey _in, 
remove_error. 

schumacher 
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APPENDIX B: Training.pi 

Omdat in het programma Telnum gebruik wordt gemaakt van spraakinvoer, moet de 
spraakherkenner eerst vertrouwd gemaakt worden met de stem van de gebruiker. 
Met het programma Training kan men de spraakherkenner trainen op de stem van de 

gebruiker. De spraakherkenner hoeft niet steeds opnieuw getraind te worden bij elke 
uitvoering van het programma Telnum. Als de gebruiker de spraakherkenner getraind 
heeft dan hoeft hij er alleen maar voor te zorgen dat de file met zijn stemvoorbeelden de 
naam 'telnum.voc' heeft. Merk op dat in de code van training de woorden van 
verwijder_cijfer, verwijder_cluster en verwijder_nummer afgekort worden tot 

cijfer,cluster en nummer. De woorden die de spraakherkenner moet kunnen herkennen 
zijn ondergebracht in een menu. De woorden in het menu mogen niet te lang zijn: 
vandaar die afkortingen. De gebruiker zegt bijvoorbeeld het woord 'verwijder_cijfer' 
maar intern wordt 'cijfer' herkend. 
Deze code is voor de volledigheid opgenomen en maakt geen wezenlijk onderdeel van 
het ontwerp van de proefopzet uit. 

/* 
Copyright IPO 1990 

*/ 

run:-

graphics, 
init_srb, 

train(list), 
begin(tr,start), 

save_ vtf(telnum), 
bedankt, 

stop_srb, 
stop, 

halt. 

init_srb :-

displ(p _sunvoice ), 
connect_srb, 
remove(l), 

set_gain(3), 

read_ voc_sun('telnum.voc'), 
read_ voc_srb('r:telnum.voc'). 
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train(list) :-
display _help_page(i_recogl ), 
display _help_page(i_recog2), 
display _help_page(i_speakl ), 
display _help_page(i_speak2), 
display _help_page(i_train_list). 

bedankt:-
display _help_page(i_thanks). 

display_help_page(X) :
simulation_on, 
font(normal), 
displ(p_white), 
load_text(X), 
repeat, 

key_in, 
input(32), 

1 ., 
remove(l). 

tr(start,exit) :
open(recognition_results,append,Stream), 
write(Stream, '* * * train_list'),nl( S tream), 
write(Stream,'*** updating'),nl(Stream), 
close(Stream), 
font(large), 
displ(p_white), 
put_string('spreek in het woord',[300,300]), 
train_list, 
update_list, 
remove(l). 

train_list :-
train_ w(nul,nul), 
train_ w( een,een), 
train_w(twee,twee), 
train_ w( drie,drie ), 
train_ w(vier,vier), 
train_ w(vijf,vijf), 
train_w(zes,zes), 
train_ w(zeven,zeven), 
train_ w(acht,acht), 
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train_ w(negen,negen), 

train_ w( cijfer ,verwijder_cijfer), 
train_w(cluster,verwijder_cluster), 
train_ w(nummer, verwijder_nummer), 

train_ w( enter,enter). 

train_w(X,Y) :-

put_string(Y ,[300,400]), 
train(X, 1 ), 
put_string(' 

update_list :-
up(nul,nul), 
up(een,een), 
up(twee,twee), 
up(drie,drie), 
up(vier,vier), 
up(vijf, vijf), 
up(zes,zes), 

up(zeven,zeven), 
up(acht,acht), 
up(negen,negen), 

',[300,400]). 

up(cijfer,verwijder_cijfer), 
up(cluster,verwijder_cluster), 
up(nummer, verwijder_nummer), 

up( enter,enter). 

up(X,Y) :-
update _once(X, Y ,Res ), 

( Res = 1 
update_once(X,Y ,Res2), 
( Res2 = 1 

train(Y ,0), 

unix(system('sleep 1 ')), 

up(X) 
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) 

). 
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update_once(Word. Y,Result) :
put_string(Y,[300,400]), 
update_it(W ord,Result), 
put_string(' ',[300,400]). 

update_it(Word,Result) :-
update(W ord, 1,Pass,Score,Result), 
( Result = 0, 

). 

write('updating went wrong (no vocab. or unknown word)'), nl 
Result = 1, 
write('score = '),write(Score),write(' passes = '),write(Pass),nl, 

open(recognition_results,append,Stream), 
write(Stream,Word), write(Stream,' '), write(Stream,Score ),nl(Stream), 
close(S tream) 
Result = 2, 
write('maximum numbers of passes reached'), nl 
Result = 3, 
write('update score below threshold'), nl, 
open(recognition_results,append,Stream), 
write(Stream,Word),write(Stream,' -'),nl(Stream), 
close(Stream) 
Result = 4, 
write('update score below threshold'), nl, 
open(recognition_results,append,Stream), 
write(Stream, Word), write(Stream,' -'),nl(Stream), 
close(Stream) 
write('unknown result value: '),write(Result),nl 
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