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SAMENVATI1NG

Dit verslag bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over een nieuwe metbode voor
data-invoer in bet data-acquisitie en -displaysysteem ten beboeve van pati~ntbewaking.

Berst wordt een overzicbt gegeven over bet buidige systeem en de Manier waarop bet
gebruikt wordt door de anestbesist. Vervolgens komt een aantal data-invoermedia en
-metbodieken aan de orde. Een nieuw systeem voor data-invoer wordt behandeld. gebaseerd
op een aantal gescbikte invoermedia en -metbodieken. Tenslotte worden in bet kort de
methodes die we gebruiken bij de implementatie van een deel van dit nieuwe concept
besproken.

Het tweede deel gaat boofdzakelijk over enkele aspecten van de ergonomie van
datapresentatie. Ben aantal manieren om de leesbaarheid van karakters op CRT
beeldschermen te verhogen wordt naar voren gebracbt en het gebruik van kleur op dergelijke
beeldschermen wordt besproken. Het tweede deel eindigt met de beschrijving van een
schakeling die in staat is de 8 standaardkleuren (geproduceerd door digitale RGB-signalen) te
vertalen naar 8 willekeurige kleuren.

Het derde deel beschrijft de ontwerpoverwegingen bij bet ontwerpen van een nieuw
patientbewakingssysteem. Een ontwerp dat bestaande bewakingsapparatuur en
anesthesleapparatuur integreert met een nieuw data-acquisitie- en -displaysysteem wordt
naar voren gebracbt. Het geintegreerde systeem is duidelijk een compromis. maar dan weI
een verantwoord compromis.
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ABSTRACT

Improvements in the man-machine interaction
of a patient monitoring system:

data-entry. data-presentation and design.

This report consists of three parts. The first part deals with data-entry into the patient
monitoring system. First of all it gives an introduction to the existing system and the way it
is used by the anaesthetist. Next a number of data-entry devices and methods are discussed.
A new way of data-entry is proposed. based on a combination of several suitable devices
and techniques. Finally the methods used to implement part of this new scheme are briefly
described.

The second part is mainly on some aspects of the ergonomics of data-presentation. A
number of ways to improve the readability of displayed characters in CRT-displays and the
use of colour in such displays are discussed. The second part is terminated by the
description of a hardware circuit by which the 8 standard colours (produced by digital
RGB-signals) can be translated into 8 arbitrary colours.

The third and final part discusses the design considerations in designing a new patient
monitoring system. A system design is presented that integrates existing monitoring
equipment and anaesthetic instruments with a new data acquisition and display system. The
integrated system is clearly a compromise. but one that has been accounted for.
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INTRODUCITE

De vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) van de Technische Hogeschool Eindhoven
houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar de toepassing van de elektrotechniek in de
medische wetenschap en praktijk. Een van de poten waar dit onderzoek op steunt is het
servo-anesthesieprojekt. een samenwerkingsprojekt van EME en het academisch ziekenhuis te
Leiden (AZL). Het is gericht op de ontwikkeling van een patientbewakingssysteem ten
behoeve van de anesthesist.

In de loop der jaren heeft deze samenwerking geleid tot een data-acquisitie en
-displaysysteem (DADS) dat in staat is om gedurende operaties waarbij een hoge graad van
patientbewaking vereist is (bijvoorbeeld open-hartoperaties) de meeste fysiologische
variabelen waarmee de toestand van de patient in het algemeen gekarakteriseerd wordt
(zoals systolische en diastolische arteriele bloeddruk. cardiac output. hartslagfrekwentie.
expiratoire C02-fraktie enz.) automatisch te meten. De meetgegevens worden vervolgens
bewerkt. opgeslagen en op centrale wijze gepresenteerd. Dit in tegenstelling tot de
conventionele apparatuur. waarbij bewerking van data veel Minder intensief plaatsvindt.
waar opslag van gegevens een uitzondering is en waar van een centrale gegevenspresentatie
geen sprake is.

Het ontwikkelde systeem. DADS 1. is operationeel en wordt momenteel in het AZL in
de praktijk getest. Dit heeft geleid tot een voortdurende evaluatie van het systeem. zowel
wat betreft de techniek (betrouwbaarheid. snelheid. capaciteit enz.) als wat betreft de
klinische waarde (in hoeverre draagt DADS bij aan de kwaliteit van de anesthesie). Een
dergelijke evaluatie leidt steeds tot' verbeteringen of voorstellen tot verbeteringen aan het
systeem: vervanging van hardware met onvoldoende capaciteit. wijziging of vervanging van
software die onbetrouwbaar is gebleken. uitbreiding of inkrimping van functies als blijkt
dat dit klinisch gezien wenselijk of noodzakelijk is. Dergelijke evaluaties hebben inmiddels
geleid tot de ontwikkeling van een technisch betere versie van DADS 1: DADS 2. en tot
plannen voor een geheel nieuw ontwerp: DADS 4.

Behalve de technische en klinische aspecten is in dit cyclische proces van evaluatie en
aanpassing een derde aspekt steeds belangrijker geworden: de 'verstandhouding' tussen mens
en machine: de ergonomie. Immers. geen systeem. hoe technisch geavanceerd ook. hoe
functioneel waardevol ook. is een goed en bruikbaar systeem als het ontwerp niet is
afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van degenen die ermee moeten omgaan. de
gebruikers.

In dit licht moet men de oorsponkelijke formulering van mijn afstudeeropdracht zien.
die. samengevat. als voIgt luidde:
- Onderzoek welke media en methodieken geschikt zijn voor mens-machine-communicatie.
- Ontwerp. op basis van het gevondene. voor DADS een mens-machine-interactiesysteem dat
gekenmerkt wordt door gebruikersvriendelijkheid.
- Implementeer het ontwerp zodanig dat het resultaat efficient. modulair en flexibel is. Dat
laatste wi! zeggen dat wijziging van methodiek. van medium of applicatie geen al te grote
gevolgen mag hebben. Daarnaast zijn er nog een aantal randvoorwaarden geformuleerd:
programmatuur dient geschreven te worden in de programmeertaal Concurrent Euclid (CE)
en er dienen handleidingen geschreven te worden voor zowel de gebruikers als voor
programmeurs die veranderingen in het systeem willen aanbrengen.

Gedurende de afstudeerperiode werd een aantal malen een beroep op mij gedaan
wanneer uit het evaluatieproces bleek dat aanvullend onderzoek of aanvullende informatie
over aan mijn opdracht verwante gebieden nodig was. Hierbij ging het met name om de
volgende onderwerpen:
1. Ergonomische aspecten van het displaygedeelte van DADS 2.
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Op een gegeven moment kwam de vraag naar voren in boeverre de karakterweergave en de
kleuren op de monitors van DADS 2 bevredigend waren. Een onderzoek naar de
mogelijkbeden en onmogelijkbeden bleek noodzakelijk.
2. Het ontwerpen van een met bestaande operatiekamer apparatuur geintegreerd
bewakingssysteem: DADS 4.
Bij bet vaststellen van funktie- en ontwerpeisen van bet toekomstige DADS 4 systeem bleek
er een aantal dermate stringente randvoorwaarden te bestaan met betrekking tot de
plaatsing van bet systeem in de operatiekamer (OK) dat een onderzoek naar de
mogelijkbeden van integratie van DADS met andere OK-apparatuur noodzakelijk bleek.

Deze twee aanvullende opdracbten bebben meer tijd gevraagd dan aanvankelijk
verwacbt. Vandaar dat enerzijds de oorspronkelijke opdracbt in bet gebeel niet is afgerond.
en dat anderzijds uit de overige twee opdracbten zo veel informatie naar voren is gekomen
dat bet gerecbtvaardigd is ook daaraan in dit verslag aandacbt te besteden. Vandaar de
volgende opbouw van bet verslag:
- Deel 1: Naar een nieuw systeem van mens-macbine-interactie.
- Deel 2: Karakter- en kleurweergave op CRT-kleurenbeeldscbermen.
- Deel 3: Een ontwerp voor een nieuw. geintegreerd bewakingssysteem. DADS 4.
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DEEL 1

NAAR EEN NIEUW SYSTEEM VAN MENS-MACHINE-INTERACfIE
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1. Inleiding.

In de introductie hebben we in algemene bewoordingen het waarom van de opdracht
gegeven. Misschien dat we daarmee gesuggereerd hebben dat bij DADS 1 de mens- machine
interactie onbevredigend zou zijn. Dit is echter (nog) niet gebleken. Er zijn echter een drietal
redenen aan te voeren om toch te zoeken naar alternatieve systemen van mens-machine
interactie:
1. DADS 1 wordt op het moment klinisch getest, dat wi! zeggen gebruikt door anesthesisten
tijdens werkelijke operaties. Meestal is er echter sprake van passief gebruik. Een tweede
persoon (niet-anesthesist, vertrouwd met het systeem) bedient DADS terwijl de anesthesist
gebruik maakt van de door het systeem geboden informatie. Wanneer de tweede persoon niet
aanwezig is wordt DADS slechts weinig gebruikt. Hier zijn een aantal verklaringen voor
mogelijk:
- De nog geringe technische betrouwbaarheid. Het systeem gaat nog te vaak 'plat' waardoor
de anesthesist het vertrouwen in het systeem verliest.
- De trainingscursus in het gebruik van DADS is zolang geleden dat de anesthesist te weinig
kennis heeft van de bediening.

De bediening via alfanumeriek toetsenbord en funktietoetsen. waarmee
commandowoorden. soms met funktietoetsen maar meestalletter voor letter moeten worden
ingevoerd. vergt teveel vertrouwdheid en ervaring met het toetsenbord en teveel kennis van
lexicon. syntax en semantiek van de invoertaal.
- Er zijn nog teveel gegevens die de anesthesist met de hand moet invoeren terwijl
automatische invoer ervan door een aantal extra voorzieningen mogelijk is. Dit zorgt voor
een complexere invoerstructuur en en een zwaardere taakbelasting dan nodig is.
2. In de toekomst zuBen de nu al uitgebreide mogelijkheden nog ruimer worden. Daarmee
wordt de interactiestructuur nog ingewikkelder en de benodigde kennis en ervaring groter.
3. De technische ontwikkeling noopt eveneens de mogelijkheden opnieuw te bezien. De
laatste jaren verschijnen er de meest uiteenlopende nieuwe invoermedia: de lichtpen. de
'muis', het aanraakscherm. spraakherkenning. enzovoort. Op veel gebieden zijn deze
inderdaad superieur aan het aloude toetsenbord.

Voordat we verdergaan is een tweetal opmerkingen op zijn plaats:
Ten eerste. wanneer we het hebben over mens-machine-interactie dan houdt dit twee
richingverkeer in: in de ene richting de bediening van de machine door de gebruiker en de
invoer van gegevens. en in de andere richting de presentatie. de uitvoer van gegevens. In dit
deel van het verslag wordt voornamelijk aandacht besteed aan de bediening en de
gegevensinvoer. Dit omdat op het gebied van de uitvoermedia nauwelijks fundamentele
keuzes te maken zijn: echt nieuwe uitvoermedia ontbreken. De CRT-monitor is nog steeds
het onbetwiste uitvoermedium wanneer het gaat om grotere hoeveelheden veranderende
gegevens. En op het moment is voor het genereren van hard-copy (bijvoorbeeld het
anesthesieverslag) een kleurenplotter het meest bruikbaar (Cluitmans. (1983)). Overigens
komt gegevenspresentatie automatisch ter sprake wanneer we het hebben over invoer en
bediening. Tevens vindt u in deel 2 ook het een en ander hier over terug.
De tweede opmerking is de volgende: voor we invoermedia en -methodieken kunnen
beoordelen. kiezen en implementeren is het noodzakelijk eerst een goed beeld te hebben van
de toepassing van ons systeem: wat doet het systeem? waar en door wie wordt het
gebruikt? wat is de taak van die gebruiker? welke informatie moet worden overgedragen?
enzovoort. Deze toepassingsaspecten bepalen welk medium en welke methodiek in ons geval
het meest geschikt is. In het volgende hoofdstuk besteden we hieraan aandacht.



- 10-

2. DADS en zijn toepassing.

2.1. Beschrijving van DADS.

In deze paragraaf geven we een overzicht van de opbouw van DADS. de functionele
mogelijkheden en de gebruikte interactiemethodieken. In figuur 1 is schematisch de opbouw
van DADS weergegeven in een aantal blokken: twee blokken die de gegevensinvoer voor hun
rekening nemen. drie blokken voor gegevensverwerking en -opslagen twee blokken die de
gegevenspresentatie verzorgen. We zuBen ze achtereenvolgens beschrijven.

FLOPPY
DISC
DRIVES ,2)

- DATA PLOTTER f-ADC
PROCESSOR

TOETSEN DISPLAY r-- BORD PROCESSOR!S)
MONITORS 12)

Figzau 1: Schematische opbouw DADS.

De analoog-digitaal converter (AOCJ.
In de OK staat een groot aantal apparaten ter beschikking van de anesthesist en het overige
OK-personeel. Dit is meetapparatuur (zoals de bloeddrukmeters en de ECG-apparatuur ).
regelapparatuur (zoals de infuuspompen) of een combinatie van beide (zoals de ventilator).
Van veel apparatuur zijn de meet-en/of regelgrootheden in elektrische vorm beschikbaar of
beschikbaar te maken. In het algemeen zijn die signalen analoog. De ADC neemt gedurende
de operatie samples van die signalen en converteert ze naar een digitale representatie.
geschikt voor verwerking door de dataprocessor. De ADC staat onder besturing van die
processor.

H et toetsenbord.
Het toetsenbord is een combinatie van een alfanumeriek toetsenbord (zoals bij een
typemachine) en een serie funktietoetsen. Het toetsenbord stelt de gebruiker in staat om met
DADS te communiceren. Waarom is deze communicatie nog nodig als de gegevens al
automatisch worden verzameld? Daarvoor zijn twee redenen:

Ten eerste zijn niet aBe gegevens van de pati~nt in elektrische vorm beschikbaar. Ais
voorbeeld noemen we de statusgegevens van de pati~nt (naam. gewicht. lengte. diagnose.
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premedicaties. enzovoort) en de bioedsamenstelling die periodiek aan de hand van
bloedmonsters in het laboratorium wordt geanalyseerd. Deze gegevens zijn in beginsel nog
automatisch te verwerken. Maar er zijn ook gegevens die principieel niet automatisch in te
voeren zijn. Dat zijn de eigen waamemingen van de anesthesist (bijvoorbeeld een afwijkende
huidskleur van de pati~nt) en de ingrepen die hij of de chirurgen doen (het toedienen van
injecties. het nemen van bloedmonsters. het maken van een incisie enzovoort).

Ten tweede vergt DADS een zekere besturing. Enerzijds is dit noodzakelijk. anderzijds is
dit ook wenselijk. Verschillende soorten operaties of fasen in de operatie vergen
verschillende typen bewaking. De anesthesist moet het systeem bijvoorbeeld kenbaar maken
welke variabelen hij bewaakt wi! zien: acquisitie-controle. Daamaast kent DADS diverse
manieren van data-presentatie. De anesthesist kan daaruit een voor hem optimale keuze
maken. Ook hiervoor is besturing nodig: display-controle.

Om gegevens in te voeren en controle te verkrijgen over data-acquisitie en -presentatie
dient deanesthesist met behulp van het toetsenbord commando's aan DADS te geven. In
figuur 2 is een (onvolledig) overzicht gegeven van die commando's; ter illustratie zijn
bovendien 2 concrete commando's toegelicht. De commando's worden deels met
funktietoetsen. deels letter voor letter ingevoerd. De gebruiker dient in principe de
commandostructuur goed te kennen. aangezien het systeem aIleen foutloze commando's
uitvoert. Daarnaast bestaat nog het gevaar van syntactisch correcte commando's die een
andere dan de gewenste uitwerking hebben. Er is echter een mogelijkheid voor de gebruiker
om bij het invoeren hulp te vragen aan het systeem.

De dataprocessor.
De dataprocessor verwerkt de door de ADC binnengehaalde gegevens. Dit verwerken kan
van alles inhouden. Op het moment zijn deze bewerkingen bijvoorbeeld het herkennen van
bepaalde artefacten, het bepalen van 'lopende' gemiddelden en van afgeleide grootheden. het
detecteren van alarmcondities van de variabelen. zowel statische (waarbij de alarmcondities
uitgedrukt worden in overschrijding van de ingestelde grenswaarden voor de variabele) als
dynamische (waarbij de alarmcondities uitgedrukt worden in de maximaal aanvaardbare
stijging of daling per tijdseenheid). In de toekomst zullen nog complexere bewerkingen
plaatsvinden zoals het bepalen van trends in het variabeleverloop.

De dataprocessor interpreteert ook aIle commando's van de gebruiker en voert ze uit. Hij
bestuurt. al of niet rechtstreeks. de overige componenten.

De displayprocessor(sJ.
In DADS 1 zijn dit er twee (een voor iedere monitor). in DADS 2 slechts t!jn. De
displayprocessor verzorgt de directe besturing van de monitors en de eerste verwerking van
de toetsenbordinvoer.

De floppy-tiisc drives.
AIle informatie die DADS binnenkomt wordt opgeslagen op een floppy-disc. Hierdoor is het
na de operatie mogelijk om een overzicht te verkrijgen van het verloop van de toestand van
de pati~nt gedurende de operatie. AIle gegevens blijven dus beschikbaar voor analyse
achteraf.

Een tweede floppy disc bevat de systeemsoftware die nodig is voor het functioneren van
DADS.

De plotter.
De plotter is het uitvoermedium voor het automatisch gegenereerde anesthesieverslag. Werd
tot nu toe een anesthesieverslag uitsluitend met de hand geschreven. DADS is in staat om
tijdens de operatie een duidelijk leesbaar verslag te genereren.

De rrwnitors.
Het systeem bezit twee 8-kleurenmonitors (high resolution rasterscan CRT) voor
datapresentatie. Er zijn twee soorten presentatie beschikbaar: grafische en (alfa)numerieke
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Voorbeeld 1:

BAR SC PSYS 150 100 80
Commando waarmee in bet bardisplay in figuur 3 de bogere statiscbe alarmgrens van
de systoliscbe bloeddruk op 150mmHg wordt gesteld. de normwaarde op 100mmHg en
de lagere statiscbe alarmgrens op 80mmHg. AIleen BAR en SC worden in dit
commando altijd met bebulp van funktietoetsen ingevoerd.

Voorbeeld 2:

GR 2 U MPAP HRECG C02EX L PART
Commando waarmee bet in figuur 3 aangegeven grafiekenscberm kan worden
samengesteld. AIleen GR wordt in dit commando altijd met bebulp van funktietoetsen
ingevoerd.

Figuur 2: Commandostructuur van DADS en twee voorbeelden.
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presentatie.
Een monitor verzorgt de grafische presentatie. Ook hierbij zijn er twee mogelijkheden: een

grafiekendisplay en een balkendisplay. In figuur 3 vindt u voorbeelden van aIle soorten
presentatie. Een grafiekendisplay kent naar keuze een of twee grafieken waarbij in elk
maximaal vier variabelen tegen een lineaire tijdas zijn uitgezet. Een balkendisplay bestaat in
feite uit maximaal tien grafiekjes naast elkaar waarvan de horizontale tijdas 'pseudo
logarithmisch' is en sterk gecomprimeerd. Het balkendisplay maakt het de anesthesist
mogelijk in een oogopslag te zien of een variabele zich 'normaar gedraagt.

PSYS : 130 ~CORE : 35. U TINJ : 1.0

MAP : 100 TSKIN : 32.11 C021N : o.~ TPAUS : 1.0

PDIA 80 02EX :40.~ TEXP : 3.0--------- ---------
MPAP : 20 SV : 40 RRATE : 12.0
----- ___e.

MLAP : 10 PRMX :35.~ TIVOL : 800

PRMI : O.~ MIVOL : 7.2

~ 3 120

DISTURBANCES

10:01 HRECG IS RISING

09:58 MCVP IS FALLING

>0 FENTANYL INFUSION 50 CC/H
>BAR SC

ENTER THE NAME OF A VARIABLE
BAR SC>PSYS 90 130 150 MAP 80 100 110

107 (..,y~)

95 (l1ftP)

80 IPO, II)

1fT (lIll.E.tlo)

-----12.5 ~MPft'}

50 < PSYS < 200
50< MAP < 200
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Seide soorten displays zijn door de anesthesist zelf samen te stellen: hij kan de variabelen
kiezen (uit maximaal 64). de assen schalen en alarmgrenzen aangeven.

De tweede monitor verzorgt de (alfa)numerieke presentatie. Hij geeft tegelijk drie
displays boven elkaar weer:
- Het numerieke display.
Hierop staan van maximaal 40 variabelen de momentane waardes in numerieke vorm en
worden door middel van gekleurde achtergronden eventuele alarmcondities aangegeven.
- Het disturbance display.
Dit geeft de aard van de alarmcondities weer en het tijdstip van optreden ervan.
- Het communicatiedisplay.
Dit is een weergave van de (laatste) communicatie tussen gebruiker en DADS.

Het numerieke scherm kan worden afgewisseld met een ·help·-display. Dit display leidt
de gebruiker bij het invoeren van commando·s. Tevens zijn er uitgewerkte plannen om nog
andere typen displays te implementeren. zoals het chronologisch display dat een overzicht
geeft van bijvoorbeeld alle toegediende farmaca of alle notities van de anesthesist.

Tot zover de beschrijving van de opbouw van het systeem. De funktie van het systeem
is onder andere om. door zijn centrale en overzichtelijke manier van gegevenspresentatie en
door zijn ·intelligentie·. de anesthesist meer tijd te verschaffen om directe aandacht aan de
pati~nt te besteden en alarmsituaties sneller te onderkennen. In het volgende gaan we kijken
naar pati~nt en anesthesist.

2.2. De pati~nt.

De pati~nt is. letterlijk en figuurlijk. centraal in de operatiekamer. Vit de aard der zaak
is hij zwak: hij is niet gezond (anders werd hij niet geopereerd) en hij is (bij complexe
operaties) geheel of gedeeltelijk onder narcose. Toestandsveranderingen van de pati~nt

moeten daarom snel onderkend worden zodat ingrijpen door anesthesist. perfusionist of
chirurg snel en adequaat kan plaatsvinden. Daarom is het van levensbelang dat DADS
technisch betrouwbaar is en dat. vooral in dit kader van belang. ook de communicatie met
DADS betrouwbaar is. Invoermedia en -methodieken dienen onvoorwaardelijk aan deze eis te
voldoen en moeten bovendien zo eenvoudig mogelijk in gebruik zijn (gebruiksvriendelijk).
Ellenlange commandozinnen die letter voor letter ingetoetst moeten worden vragen. zeker bij
ongeoefende gebruikers van toetsenborden. waaronder we ook de anesthesist in het algemeen
moeten scharen. om typefouten. Zoiets moeten we dus absoluut vermijden. We zullen bij de
keuze van zowel invoer- als uitvoermedia en -methodieken dus terdege rekening moeten
houden met die criteria van betrouwbaarheid en eenvoud in gebruik.

2.3. De anesthesist.

De taak van de anesthesist is. algemeen gesproken. de volgende: hij moet de pati~nt in
een voor de chirurgen zo gunstig mogelijke toestand brengen en houden. en ervoor zorgen dat
de pati~nt zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de operatie. Aan de uitvoering van die
taak zitten drie kanten:
- Meten.
Het verzamelen van gegevens over de pati~nt en zijn toestand.
- Regelen.
Het veranderen of juist constant houden van de toestand van de pati~nt ( bijvoorbeeld door
toediening van farmaca).
- Verslagleggen.
Het vastleggen van belangrijke meet- en regelgegevens.

De taak van de anesthesist beperkt zich niet tot de duur en de plaats van de operatie.
In de pre-operatieve fase (voor de operatie) zal de anesthesist gegevens over de pati~nt
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verzamelen en aan de band daarvan een te volgen tberapie opstellen. Die tberapie begint
eveneens voor de operatie met bet toedienen van farmaca (avond- en premedicatie). Dit alles
speelt zicb af buiten de OK. Kort voor de operatie maakt de anestbesist in de OK zijn
apparatuur gereed.

De per-operatieve fase (in de OK) begint met de inleiding van de pati~nt. De anestbesist
dient de pati~nt farmaca toe waardoor de pati~nt 'in slaap' geraakt. Hij sluit de benodigde
meet- en regelapparatuur aan op de pati~nt, zoals katbeters voor invasieve
bloeddrukmetingen, infuuslijnen enzovoort. Tevens wordt de pati~nt aangesloten op de
ventilator (geihtubeerd). Daarna wordt de pati~nt met jodium 'gepoetst' en pas dan is bij
klaar voor de eigenlijke cbirurgiscbe ingreep. Deze periode rond de inleiding is voor de
anestbesist een drukke periode (tijdsduur ruim een uur). Vervolgens beginnen de cbirurgen
bun werkzaambeden. De taak van de anestbesist bestaat nu boofdzakelijk uit bet stabiel
bouden van de toestand van de pati~nt. De voornaamste bezigbeden zijn dan: bet observeren
van bet totale gebeuren. bet afiezen van meetinstrumenten, bet nemen van bloedmonsters
voor bepaling van de bloedstollingstijd, de bloedgaswaarden en -elektrolytwaarden, bet
toedienen van medicijnen en bet bijstellen van apparatuur zoals ventilator en infuuspompen.
Daaarnaast moet bij regelmatig bet anestbesieverslag bijbouden. In bet algemeen verloopt
deze fase van de operatie minder druk dan de inleiding. Overigens kan dit snel veranderen
wanneer de toestand van de pati~nt. onverboopt. snel mocbt veranderen (events). Nadat de
cbirurgen bun werk bebben beeindigd wordt de pati~nt weer 'wakker' gemaakt en de
apparatuur. bebalve de meest wezenlijke zoals ECG-apparatuur. door de anestbesist
verwijderd.

De pati~nt wordt vervolgens overgebracbt naar de intensive care. Dit is bet begin van de
post-operatieve fase. De directe zorg van de pati~nt wordt nu door ander mediscb personeel
overgenomen.

Het operatieverloop is voor ieder type operatie weI anders. Hierboven is bet verloop
van een open-bartoperatie gescbetst. Overigens werkt de anestbesist niet altijd alleen. Soms
zijn er gelijktijdig twee anestbesisten werkzaam.

Wat betreft de keuze van de invoermedia en -metbodieken voor DADS kunnen we nu
bet volgende afleiden:
- Niet alle informatie over de pati~nt wordt verzameld in de OK. de plaats waar DADS staat
opgesteld. Tijdens de pre- en postoperatieve fase wordt alle informatie buiten de OK
verzameld. Wanneer we alle of zoveel mogelijk informatie in DADS bescbikbaar willen
bebben dan dient ook invoer op afstand mogelijk te zijn.
- De inleiding is een drukke periode voor de anestbesist. De anestbesist is voortdurend bezig
met de pati~nt en is dan niet direct in de buurt van DADS. We zien dan ook dat
verslaglegging over deze periode pas acbteraf plaatsvindt. De informatie zal onvolledig of
mogelijk zelfs onjuist zijn. Het zou wenselijk zijn dat ook biervoor een bevredigende
oplossing gevonden werd.
- In feite bestaat er een omgekeerd evenredige relatie tussen de noodzaak tot communicatie
met DADS en de bescbikbare tijd ervoor. In kritieke situaties is goede en snelle
informatieverstrekking aan de anestbesist en veslaglegging door de anestbesist van groot
belang. Ecbter. bij beeft zijn banden dan ook vol aan de pati~nt. Juist in stillere periodes is
er meer tijd maar meestal ook minder noodzaak. Als oplossing voor dit conflict vaIt te
denken aan communicatie door spraak. We komen bier later nog op terug.
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2.4. De omgeving: operatiekamer en ziekenhuis.

Tijdens de operatie bevinden pati~nt. anesthesist en DADS zieh in de operatiekamer. De
specifieke situatie in OK en ziekenhuis heeft een aantal consequenties voor invoermedia en
-methodieken.

Figuur 4 geeft een schets van een OK waar thoraxoperaties worden uitgevoerd met
daarin aangegeven waar de verschillende mensen die bij de operatie betrokken zijn zich
normaliter bevinden. De voomaamste werkplek van de anesthesist is bij het hoofd van de
pati~nt. Dit is half-steriel gebied. Alleen in de periode rond de inleiding. wanneer de
chirurgen nog niet aanwezig zijn. werkt de anesthesist rondom de pati~nt. In rustige perioden
tijdens de operatie observeert hij het totale gebeuren dikwijls vanaf een plaats dieht bij de
perfusionisten.
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Figuur 4: Situatieschets thorax-oX.

Uit de figuur kunnen we afiezen dat de OK een complexe omgeving is: er werken
ongeveer 10 mensen. het staat vol met apparatuur die met een groot aantal vrijhangende
meetlijnen met de pati~nt verbonden is. er is een scheiding tussen steriel en half-steriel
gebied. Dit alles beperkt de bewegingsvrijheid van de anesthesist. Verder is het een ruimte
met een groot aantal geluidsbronnen: tien mensen. instrumentarium. intercom. spelende
radio. open- en dichtgaande deuren (bij aan- en afvoer van materiaaO.
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Dit alles impliceert het volgende:
- Invoermedia hoeven niet sterieI. maar weI goed schoon te zijn.
- Wanneer tijdens de inleiding de anesthesist met DADS communiceert dan moet de
apparatuur die hij daarvoor gebruikt weI steriel zijn.
- De anesthesist bevindt zich meestal in de buurt van DADS. invoer op afstand is daarom
wenselijk maar niet strikt noodzakelijk. Aangezien de anesthesist wanneer hij zich niet bij
DADS ophoudt voornamelijk observeert, is het weI noodzakelijk dat de gepresenteerde
informatie op afstand duidelijk leesbaar is.
- Het aanzienlijke geluidsnivo is van invloed op de mogelijkheid van communicatie door
middel van spraak.

Tenslotte legt de ziekenhuisomgeving beperkingen op aan de keuze van media voor
bijvoorbeeld de invoer van pati~ntengegevens en resultaten van laboratoriumonderzoek of
registratie van toegediende farmaca. Nu worden deze (althans in het AZL) via 'klassieke'
methoden doorgespeeld naar de anesthesist (intercom. briefjes). Wanneer we hiervoor
nieuwe methoden willen invoeren dan dienen die aan te sluiten op bestaande of in
ontwikkeling zijnde systemen van het ziekenhuis (ZIS). De consequenties voor de gang van
zaken in het ziekenhuis dienen ingeschat te worden en aanvaardbaar te zijn. Dit is overigens
een eis ten aanzien van het totale DADS-systeem en dus ook ten aanzien van invoermedia
en methodieken. Zij dienen door ieder die er mee te maken krijgt geaccepteerd te worden.

2.5. De inhoud van de communicatie.

De aard van de over te dragen informatie bepaalt voor een deel welke invoermedia en
-methodieken mogelijk en onmogelijk zijn. De inhoud van de communicatie tussen
anesthesist (gebruiker) en een systeem als DADS is weergegeven in figuur 5.

Een eerste onderverdeling is natuurlijk die tussen invoer en uitvoer. De invoer in
DADS kan worden onderverdeeld in data. gegevens van min of meer medische aard die de
anesthesist opgeslagen of bewerkt wi! hebben, en besturingsopdrachten waarmee hij de wijze
van functioneren van het systeem kan beinvloeden.

Bij 'data' kunnen we onderscheid maken tussen:
- Medical data.
Informatie van medische aard (over de pati~nt en het operatieverloop). Dit is enerzijds
numerieke informatie zoals de resultaten van bloedanalyses of zuiver tekstuele informatie
zoals observaties van de pati~nt door de anesthesist.
- Other data.
Hieronder kunnen we al het overige scharen. Bijvoorbeeld de invoer in een in het systeem
gesimuleerde zakrekenmachine. Maar ook informatie die bijvoorbeeld door programmeurs in
het systeem wordt ingebracht.

Bij 'control' kunnen we onderscheid maken tussen:
- Display control.
Opdrachten die de wijze van datapresentatie beinvloeden. Welk type display wi! men zien?
Met welke variabelen? enzovoort.
- Acquisition control.
Opdrachten die de wijze van dataverzameling beinvloeden. Welke variabelen worden
verzameld. met welke alarmgrenzen?
- Instrument control.
Opdrachten waarmee men andere anesthesieapparatuur kan regelen of instellen. zoals de
servoventilator. Deze funkties zijn in DADS nog nauwelijks gerealiseerd.
- Data management.
Opdrachten waarmee we toegang tot de verzamelde data krijgen op een wijze zoals
gebruikelijk is voor data bases (vooral bedoeld voor postoperatief gebruik, in DADS niet
gerealiseerd).
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Figuur 5: De inhoud van de communicatie.

In tegenstelling tot de data zijn de besturingsopdrachten niet gebonden aan een speciale
vorm (numeriek. tekstueel of anderszins). Ze kunnen in principe op velerlei manieren
worden overgebracht. door middel van tekst. draaiknoppen. druktoetsen enzovoort.

In de DADS-uitvoer hebben we als eerste een onderverdeling tussen ·displays· (met
vluchtige informatie) en ·plotter· (met hard-copy informatie). Ook hier is een verdere
onderverdeling mogelijk. Het schema spreekt echter voor zich. we gaan er hier verder niet op
in.
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Tenslotte is bier nog een opmerking op zijn plaats. AIle informatiecategorieen zijn
begrensd qua omvang. Een uitzondering bierop vormt de categorie "medical data".
Observaties van de anestbesist zijn niet te vangen in een begrensde keuze en bovendien zijn
ze gebonden aan de vorm tekst (of spraak). Dit beperkt de keuze van invoermedium en
-methodiek aanzienlijk.Een gedetailleerde opsomming van de inhoud van de invoer is
overigens te vinden bij Hees (1983).
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3. Invoermedia en methodieken.

3.1. Invoermedia; inventarisatie, voordelen en nadelen.

In deze sectie zullen we in het kort de voor- en nadelen opsommen van invoermedia
voorzover zij mogelijkerwijs in aanmerking komen voor toepassing in DADS. Voor een
uitgebreide bespreking daarvan en van de werkingsprincipes en uitvoeringsvormen van deze
media verwijzen we naar de litteratuur. Onder anderen Murray (1981). Meade (1983) en
Newman (1981) bieden een overzicht met name ook in relatie tot gebruikersvriendelijkheid.

Om enige ordening te scheppen in het 'woud' van invoermedia hebben we een indeling
gemaakt in 6 categorieen:
- pointing devices.
- positioning devices.
- keyboard devices.
- reading devices.
- speech recognizing devices en
- handwriting recognizing devices.

Pointing devices

Hieronder verstaan we die media waarbij data-invoer plaatsvindt door het aanwijzen
van voorgeprogrammeerde data-items, al of niet met een hulpmiddel. De belangrijkste
devices uit deze catagorie zijn: lichtpen. aanraakscherm (touch screen) en graphics tablet.

Algemeen:

- Met pointing devices kan in principe enkel voorgeprogrammeerde data worden ingevoerd
(aangewezen). Dit legt beperkingen op aan de methodiek (zie sectie 3.2): pointing devices
lenen zich met name voor menudialogen. Als de resolutie voldoende hoog is zijn ook
manipulatiedialogen mogelijk. Dit laatste is vooral van belang voor grafische toepassingen.
- Invoer door aanwijzen legt tevens beperkingen op aan de soorten data die we kunnen
invoeren. Bij dit soort invoer devices is vrije invoer van alfanumerieke data (getallen. 'vrije'
teks!) niet of praktisch niet mogelijk.
- Voor de meeste pointing devices is een hulpmiddel vereist waarmee wordt aangewezen. Het
hulpmiddel kan (al of niet tijdelijk) zoek raken waardoor snelle invoer van data niet meer
mogelijk is.
- Een belangrijk voordeel is de eenvoud en het gemak van bediening. Ze werken snel; met
een simpele aanwijzing kan een data-item worden ingevoerd waarvoor bij het klassieke
toetsenbord vele toetsaanslagen vereist zijn. WeI is het zo dat bij langdurig intensief gebruik
het aanwijzen als vervelend ervaren wordt.
- De pointing devices bieden geen oplossingen voor invoer op afstand of automatisering van
tot nu toe met de hand ingevoerde gegevens.
- Het interactiemodel is geheel in software vast te leggen en daarom erg flexibel te maken.

Specifieke voor- en nadelen.

De lichtpen.
- Behoorlijke resolutie waardoor manipulatietechnieken mogelijk zijn; vooral geschikt voor
grafische toepassingen.
- Een hulpmiddel is vereist; de lichtpen is verbonden met de computer door een glasvezel- of
elektrische kabel. Dit is in het algemeen een nadeel.

Het aanraakscherm (zie figuuur 6 en Sclwor (1984)).
- Er is geen hulpmiddel nodig maar meestal weI toegestaan: aanraken kan met de yinger of
een ander voorwerp (pen).
- De resolutie is afhankelijk van het gebruikte technische principe maar is in het algemeen
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vrij laag, zodat dan enkel aanwijzen van menu-items mogelijk is. Trispel (t982) heeft echter
met een IR-aanraakscherm met vrij hoge resolutie interessante manipulatietechnieken
ontworpen voor gebruik in een data-acquisitie en -display systeem.
- Bij ongunstige kijkhoeken kan de relatie tussen op het beeldscherm getoonde data-item en
daarmee overeenkomstig aanraakgevoelig gebied verloren gaan.

~~,,\
\~ .
'\ \ Screen

surface

"---Frame

Infra - red
sensors

Figuur 6: Optisch aanraakscherm met IR-LED's en -fotodetectors.

Het graphics tablet (zie bijvoorbeeld Newbower et ai. (J981)).
- Vergeleken met de overige pointing devices is een zeer hoge resolutie mogelijk (waardoor
zelfs handschrift- herkenning mogelijk is, maar daarover later).
- Er is weer een hulpmiddel vereist (vaak een speciale pen).
- Er is een (al of niet voorbedrukt) vel papier nodig. Er is ruimte nodig om dit neer te
leggen: de overige devices hebben deze ruimte niet nodig aangezien ze gecombineerd worden
met een (toch al aanwezig) beeldscherm.

Positioning devices (zie bijvoorbeeld Ca.rd(1983)).

Onder positioning devices verstaan we die media waarbij data-entry plaatsvindt door
een cursor op een beeldscherm door middel van die media te positioneren op een
voorgeprogrammeerd data-item. Als belangrijkste media uit deze categorie noemen we:
cursor control keys. joystick en 'mouse'.

Algemeen.

Dat wat we in algemene zin gezegd hebben over de pointing devices geldt in grote lijnen ook
voor de positioning devices. Het aanwijzen van data-items gebeurt nu indirect (door het
verplaatsen van de beeldschermcursor. Dit maakt de selectie trager maar ook precieser: het is
een proces met sterke visuele terugkoppeling waarbij eventuele niet-lineariteit van het device
en beeldschermparallax worden uitgeschakeld. Een nadeel is de extra regeltaak waarvoor de
gebruiker toch een zekere handigheid moet ontwikkelen.
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Specifieke voor- en nadelen.

De cursor control keys.
Hiermee bedoelen we de 4 toetsen van een keyboard waarmee de beeldschermcursor in ieder
van de 4 'windrichtingen' gemanoeuvreerd kan worden.
- Zeer eenvoudige constructie en bediening.
- Voor snelle invoer is enige handigheid/ervaring vereist.
- De cursorverplaatsingssnelheid is meestal constant, waardoor het positioneren moeizaam
kan verlopen.

De joystick.
Dit is het bekende 'knuppeltje' van onder andere de videospelletjes.
- Het manoeuvr~renvereist behoorlijke handigheid. Kleine bewegingen van de stuurknuppel
hebben (afhankelijk van de technische uitvoering) meestal grote cursorbewegingen tot
gevolg.

De 'mouse',
Dit is een nieuwer type positioning device. Het heeft de vorm van een pakje sigaretten en
kan in aIle richtingen over een vlak en horizontaal oppervlak geschoven worden. De
beeldschermcursor voIgt de bewegingen van de 'muis'.
- De muis werkt snel en precies.
Er is een vrij aanzienlijke horizontale vrije ruimte nodig waarin de muis ongehinderd moet
kunnen bewegen.
- De muis is met een kabeltje verbonden met de computer.

Keyboard devices

Hieronder verstaan we aIle soorten toetsenborden. Ais belangrijkste noemen we: het
QWERTY( -achtig) toetsenbord, funktie~oetsenborden en softkeytoetsenborden.

Specifieke voor- en nadelen.

Ret alfanumeriek toetsenbard (QWERIY).
Het van de typemachine bekende toetsenbord kent de volgende voor- en nadelen:
- Praktisch aIle informatie is in te voeren: bijna aIle gegevens. zowel de bedieningsgegevens
als bijvoorbeeld patientengegevens zijn uit te drukken in woorden en getallen.
- Het alfanumeriek toetsenbord laat dan ook andere dialoogvormen toe dan enkel menu
gebaseerde dialogen. Zelfs invoer door middel van natuurlijke taal is in principe mogelijk.
- Het aantal vereiste toetsaanslagen voor invoer van data is groot. Oak het aantal toetsen is
groot. Handigheid in het gebruik van toetsenborden is dan ook een vereiste. Bij de meeste
niet-professionele toetsenbordgebruikers is deze niet aanwezig. Bij hun verloopt invoer dan
ook traag en is bovendien doorspekt met te corrigeren fouten.
- Het toetsenbord is weinig geschikt voor manipulatietechnieken.
Meestal wordt het alfanumeriek toetsenbord gecombineerd met een aantal funktietoetsen.
Dit levert al een aanzienlijke verbetering maar leidt al gauw tot een (te) groot aantal
funktietoetsen.

Ret funktietoetsenbard.
Met funktietoetsenborden kunnen data-items worden ingevoerd waarvoor bij een
alfanumeriek toetsenbord enkele tot zeer vele toetsaanslagen zijn vereist. De betekenis of
funktie van een funktietoets ligt onveranderlijk vast.
- Funktietoetsenborden zijn eenvoudig en snel te bedienen.
- Ze vereisen nauwelijks speciale vaardigheid.
- Ze leggen (niet noodzakelijk) beslag op displayruimte in tegenstelling tot bijvoorbeeld het
alfanumerieke toetsenbord (echo).
- Bij complexe apparaten waarbij het aantal en soort in te voeren data groot zijn. zijn ook
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veel funktietoetsen nodig. De bediening wordt dan weer traag en moeizaam door de zoektaak
waarmee de gebruiker extra wordt belast.
- De toetsbetekenis ligt vast. Wijziging van funkties betekent ook wijziging van het
toetsenbord. Funktietoetsenborden zijn dus weinig flexibel.

H et softkeytoetsenbord.
Softkeys zijn eigenlijk funktietoetsenborden met een beperkt aantal toetsen. waarbij de
toetsbetekenis na iedere toetsaanslag gewijzigd wordt of kan worden. De momentane
toetsbetekenis wordt steeds afgebeeld op een direct boven of naast de toetsen aangebracht
display.
- Eenvoudig en snel te bedienen.
- Een beperkt aantal toetsen ook bij een groot aantal mogelijke funkties.
- Flexibel omdat het interactiemodel volledig in software is vastgelegd.
- Het tonen van de toetsbetekenis kost (schaarse) displayruimte.
- Data-invoer is dataselectie: er kan op een bepaald moment slechts gekozen worden uit een
beperkt aantal data-items. De interactiemethodiek is daarom sterk systeemgeleid, de
dialoogvorm meestal menuselectie. Invoer van numerieke waarden en vrije tekst is moeilijk
te realiseren.

Reading Devices.

Onder reading devices verstaan we hier invoermedia die eerder op een drager
vastgelegde. eventueel gecodeerde informatie invoeren. Als voor toepassing in DADS het
meest relevant noemen we bier de Bar Code Scanner en de Magnetic Card Reader.

Algemeen

Reading devices lezen van te voren vastgelegde informatie. Ze zijn daarom niet geschikt om
data in te voeren die geheel tijdens de operatie ·ontstaat'. WeI kunnen ze hun nut bewijzen
voor het praktisch geheel automatisch invoeren van nu 'met de hand' ingevoerde informatie.
met name pati~ntgegevens en aard en hoeveelheid van tijdens de operatie toegediende
farmaka. Vanwege de noodzaak om de informatie al van te voren vast te leggen op speciale
informatiedragers. hebben ze grote consequenties op de 'ziekenhuisomgeving'.

Specifieke voor- en nadelen.

De bar code scanner (zie bijvoarbeeld Chang et al. (J983)).
- Erg geschikt voor administratieve toepassingen, het bijhouden van voorraden e.d. De
hoeveelheid rechtstreeks in te voeren data is zeer beperkt. Meestal levert de bar code enkel
een referentienummer (bijvoorbeeld artikelnummer) waarmee de werkelijke data wordt
opgezocht. Zo zijn ook indirect grotere hoeveelheden data in te voeren.
- De invoer verloopt snel en redelijk betrouwbaar.
- De bar code scanner zou gebruikt kunnen worden voor invoer van farmakonnaam en
-dosis. Een bar code label kan op injectiespuit of verpakking worden aangebracht. Hier
Kleven echter ook bezwaren aan. Wat bijvoorbeeld als de injektiespuit niet geheel in de
pati~nt leeggespoten wordt. wat nogal eens voorkomt?
- De implicaties voor het ziekenhuis zijn groot: een nieuw systeem van medicijn labelling
moet in het ziekenhuis worden ingevoerd. Dit belast vooral de apotheek.

De bar code scanner is al eens toegepast in een pati~ntbewakingssysteem: het Duke
'DAME-systeem' (Block et al. (1985». De scanner werd daar gebruikt voor de invoer van
praktisch aIle niet-automatisch verzamelde gegevens: dus zowel voor bijvoorbeeld
'commentaar' als voor bijvoorbeeld het oproepen van displays. Toepassing van de bar code
scanner bleek hier geen succes. Er waren problemen met de invoer van met name langere bar
code labels: de voorgedrukte labels, aangebracht op het systeem zelf, raakten door veelvuldig
gebruik en door te hard drukken, beschadigd: de plaatsing van de voorgedrukte bar code
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labels bleef ondanks wijziging onbevredigend. De bar code scanner raakte beschadigd door
vallen en tens lotte bleek de invoer van gecompliceerde commando's te tijdrovend. In een
tweede systeem. de microDAME. werd daarom afgezien van het gebruik van de bar code
scanner.

Ondanks dit lijkt toepassing van de bar code scanner niet uitgesloten als:
- hij slechts als aanvullend medium wordt gebruikt of bij eenvoudige invoer.
- de bar code labels kort gehouden worden.
- de bar code labels in principe slechts eenmaal gelezen worden.
- en als de scanner robuust uitgevoerd wordt.

De magT1£etkcuzrtlezer.
- Geschikt voor snelle en betrouwbare invoer van vooraf vastgelegde data. Ook grotere
hoeveelheden data kunnen worden vastgelegd. De patientgegevens die nu op een briefje met
de patient worden meegevoerd om overgeschreven te worden in het anesthesieverslag kunnen
op een dergelijke Manier in DADS worden ingevoerd.
- De aangebrachte informatie kan ook gewijzigd worden indien gewenst.
- Ook de magneetkaartlezer heeft relatief grote invloed op het ziekenhuisgebeuren.
- De aangebrachte informatie is in principe niet leesbaar voor de gebruiker. Alleen als de
informatie ongewijzigd blijft kan net als bij de bar code labels de informatie in begrijpelijke
tekst worden aangebracht.

Speech recognizing devices.

Hieronder verstaan we systemen die in staat zijn (natuurlijke) spraak te herkennen en
(tot op zekere hoogte) te interpreteren. De kwaliteit van de beschikbare systemen varieert
sterk en is min of meer evenredig met de prijs. Men maakt onderscheid tussen systemen die
sprekerafhankelijk en sprekeronafhankelijk zijn. Sprekerafhankelijke systemen herkennen
allleen spraaksignalen van een bepaalde persoon: sprekeronafhankelijke systemen herkennen
spraaksignalen van willekeurige personen. Een tweede onderscheid wordt gemaakt tussen
systemen die alleen discrete spraak herkennen en systemen die ook continue spraak kunnnen
herkennen. Bij de eerste soort is het nodig dat de gebruiker de individuele herkenbare
spraakitems (meestal woorden) scheidt door een duidelijke pauze; bij de tweede soort kan de
spraak op de normale. vloeiende wijze worden uitgesproken.

Voor- en nadelen.

- Spraakherkenning laat invoer op afstand toe: de anesthesist hoeft zich niet in de directe
nabijheid van DADS te bevinden.
- Spraakherkenning zorgt voor een minimale extra taakbelasting: de anesthesist hoeft zijn
normaIe werkzaamheden niet te onderbreken. hij houdt zijn handen vrij.
- Spraakherkenningssystemen laten geen onbeperkte invoer van data toe: alle te herkennen
data-items moeten vooraf worden vastgelegd en opgeslagen. Hun aantal varieert van enkele
herkenbare items bij zeer eenvoudige en goedkope systemen tot meer dan duizend bij
complexe (en dus dure) systemen.
- Bij sprekerafhankelijke systemen moeten de herkenbare data-items periodiek opnieuw
worden ingesproken (hoewel er ook zelf-adapterende systemen bestaan). In principe
kunnnen niet twee of meer gebruikers tegelijk met het systeem communiceren.
- Discrete systemen leggen de gebruiker een onnatuurlijke wijze van spreken op (verplichte
pauzes tussen de woorden).
- Het herkenningspercentage is bij de meeste commercil!le systemen nog zo laag dat altijd
bevestiging van de invoer door het systeem nodig is (bijvoorbeeld door synthetische spraak).
- De systemen zijn gevoelig voor omgevingsgeluid (radio. slaande deuren. door elkaar
spreken). De signaal-ruisverhouding kan worden verbeterd door de gebruiker een
microfoon-zender te geven.
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Handwriting recognizing devices.

Bij de bespreking van het graphics tablet hebben we al de mogelijkheid geopperd om
handschriftherkenning te bedrijven. Een resolutie van ongeveer 0.1mm is met een graphics
tablet haalbaar. Patroonherkenningsalgorithmen gecombineerd met een dergelijke resolutie
maken handschriftherkenning in principe mogelijk.

Voor- en nadelen.

- In principe is het mogelijk onbeperkt data in te voeren. mits uit te drukken in
alfanumerieke of andere symbolen.
- De anesthesist is deze vorm van gegevens vastleggen gewend (anesthesieverslag) en hoeft
zich dus maar nauwelijks aan te passen. Gecombineerd met een gedeeltelijk gebruik van het
tablet als pointing device kan zo alle DADS-data worden ingevoerd.
- Bij de huidige stand van de techniek is persoonsafhankelijke handschriftherkenning nog
praktisch onmogelijk: de herkenningstijd is groot. de nauwkeurigheid laag en de software
overhead gigantisch. Zelfs bij persoonsafhankelijke herkenning of herkenning van slechts
enkele symbolen en 10 cijfers kan de herkenningstijd al oplopen tot een seconde per symbool
(Newbower et al. (1981)).
- Een alternatief is opslag. maar geen herkenning. van het handschrift. Dit is een alternatief
voor de invoer van 'vrije' data (commentaar) door de anesthesist. nu met het toetsenbord.
Nadelen hiervan zijn de grote claim op het systeemgeheugen. de geringe mogelijkheid om het
opgeslagen handschrift op een CRT-beeldscherm te tonen en het ontbreken van de
mogelijkheid dat het systeem 'reageert" op de inhoud van het geschrevene.
- Andere handschriftherkenningssystemen (bijvoorbeeld optische) gaan gebukt onder
overeenkomstige problemen.

Overige invoermedi.a..

In het voorgaande hebben we die invoermedia besproken die geschikt zijn voor data
invoer in de operatiekamer. We hebben al gezien dat bepaalde informatie buiten de OK
ontstaat: we noemen nogmaals de resultaten van bloedanalyses in het lab en de
pati~ntgegevens die deeIs op de verpleegafdeling verzameld worden. Dergelijke gegevens
zouden door middel van een met DADS verbonden terminal rechtstreeks ingevoerd kunnen
worden. Dit heeft echter aanzienlijke consequenties voor het ziekenhuis (andere Manier van
werken. aanschaf terminals. data-net). Dergelijke veranderingen zijn alleen verantwoord
indien passend in de ontwikkeling van datasystemen in het ziekenhuis (bijvoorbeeld ZIS. het
ziekenhuis informatiesysteem). Vanuit het oogpunt van data-invoer in DADS is het weI
wenselijk.

3.2. Invoermethodieken; inventarisatie, voordelen en nadelen.

De begrippen tao! en dialoog.

Zowel in de intermenselijke communicatie als in de mens-machinecommunicatie spelen
twee begrippen een belangrijke rol:
- TaaI. de aan de communicatie ten grondslag liggende individuele componenten. alsmede de
regels en procedures om ze te verbinden en te kunnen interpreteren.
- Dialoog. het interactief gebruik van wederzijds tussen communicators overeengekomen
taaI. met als doeI uitwisseling van informatie.
Communicatie tussen mens en machine kunnen we organiseren door taal en dialoogvorm
vast te leggen.
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Taal.

De verzameling van individuele componenten noemen we het lexicon (vocabulaire). de regels
en procedures om ze te verbinden noemen we de syntax en de regels en procedures om zo
ontstane taalconstructies te interpreteren noemen we de semantiek. £en taal is vast te leggen
(te formaliseren) door lexicon, syntax en semantiek te definieren.

De verzameling talen kunnen we onderverdelen in formele en niet-formele talen.
Formele talen zijn in lexicon. syntax en semantiek volledig en eenduidig gedefinieerd. Niet
formele talen missen die eenduidigheid of volledige beschrijving door regels. £en tweede
verdeling is die in natuurlijke en geconstrueerde talen. Natuurlijke talen (engels, spaans
enzovoort) zijn in de loop der tijd ontstaan met als doel allesomvattende intermenselijke
communicatie. Geconstrueerde talen (pascal, esperanto, verkeerstekens enzovoort) zijn
bewust door de mens gecreeerd, meestal met een specifiek communicatiedoel. Natuurlijke
talen zijn niet-formele talen: geconstrueerde talen zijn soms niet-formeel. meestal echter
formeel of geformaliseerd.

Betrekken we een en ander op mens-machinecommunicatie dan zien we enerzijds een
gebruiker die normaal gesproken communiceert in natuurlijke taal. anderzijds een machine
die per definitie opereert in een geconstrueerde, formeIe taal. Ais intermediair, interactietaal.
kunnen we kiezen tussen een van beide of kiezen voor een compromis.

Natuurlijke taal in mens-macmnecommunicatie.

Steeds vaker worden pogingen ondernomen als interactietaal de taal van de gebruiker te
kiezen. Hoewel op het eerste gezicht een aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke keuze,
kleven er ook grote nadelen aan (zie Huckle (1981)):
- Machines eisen eenduidige taaluitingen. De natuurlijke talen kennen echter vele
ambivalenties (wat betekent bijvoorbeeld: 'ik zit op de bank' of 'fruit flies like a banana' ?)
die mensen oplossen door voorkennis en context. Het 'inbouwen' van algorithmen in
computers om deze ambivalenties op bevredigende wijze op te lossen moet vooralsnog als
onmogelijk worden beschouwd: het is, zeker voor praktische toepassingen. nog te complex.
- Onervaren gebruikers kunnen bij gebruik van natuurlijke taal de 'intelligentie' van het
systeem te hoog gaan inschatten.
- Natuurlijke taal heeft een geringe informatiedichtheid.

Geconstrueerde taal in mens-machinecommunicatie.

De taal van de machine is het andere uiterste. In DADS is de machine een computer en de
taalconstructies zijn dus in feite aaneenschakelingen van nullen en enen. Deze taal is
volstrekt ongeschikt. Voor mens-machinecommunicatie is een formele. geconstrueerde taal
vereist, die:
- een klein lexicon heeft.
- een gering aantal. zo eenvoudig mogelijke syntaxregels kent,
- zoveel mogelijk aansluit. wat betreft lexicon, syntax en semantiek, bij de denkwereld van
de gebruiker.
Om deze reden is de taal van de computer ongeschikt. Om deze redenen ook moeten
verwarrende namen, cryptische afkoringen en ongrammaticale constructies (zoals 'unsave' in
plaats van 'delete') worden vermeden.

Dialoogvormen.

Dat wat we onder deze titel naar voren brengen is voor een groot deel ontleend aan het
standaardwerk van Martin (1973) op dit gebied. Wat dialoog is hebben we al besproken.
Net als bij intermenselijke communicatie is er ook bij mens-machinecommunicatie altijd van
een dialoogvorm sprake. In intermenselijke communicatie is dit bijvoorbeeld: interview.
discussie. briefwisseling enzovoort. Soms is de dialoogvorm ook totaal vrij (niet afgesproken
of niet volgens min of meer afgesproken regels verlopend). Een mens-machinesysteem kan
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een dergelijke dialoogvorm niet aan; er zal altijd een bepaalde dialoogvorm afgesproken
moeten worden.

Ben fundamentele keuze is die tussen systeemgeleide (system driven) en
gebruikergeleide (user driven) dialoogvormen (zie Kasuga (1982)). Bij een systeemgeleide
dialoog (zie figuur 7a) neemt het systeem steeds het initiatief voor een stukje dialoog. Bij de
gebruikergeleide (zie figuur 7b) doet de gebruiker dit.
De systeemgeleide dialoog is:
- eenvoudiger te leren.
- trager.
- relatief star (past zich slecht aan aan de denkwereld van de gebruiker).
- onderrichtend.
en om deze redenen geschikt voor beginnende. voor incidentele en voor niet-deskundige
gebruikers (naive users).
De gebruikergeleide dialoog is daarentegen:
- moeilijker te leren.
- sneller.
- flexibeler (voIgt beter het denkpatroon van de gebruiker).
- weinig onderrichtend.
en daarom meer geschikt voor ervaren. voor regelmatige en voor deskundige gebruikers
(expert users).

prompting
message

wait for
user renlv

( user reply )
I

execution

a)

Figuur 7a: Systeemgeleide dioloogvorm.
7b: Gebruikergeleide dialoogvonn.

wait for
user instructiol'1

( user )instruction

execution

b)
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Martin (1973) en andere auteurs gaan zover 20 of meer soorten dialogen te
onderscheiden. De meeste zijn echter terug te voeren tot een stuk of 6 grondvormen.
Combinaties en tussenvormen zijn natuurlijk altijd mogelijk. Net zoals bij de bespreking
van de invoermedia zuHen we van ieder van die dialoogvormen in het kort de voor- en
nadelen noemen. De bovenstaande algemene eigenschappen blijven natuurlijk gelden.

Gebruikergeleide dialoogvormen.

De commmulogebaseerde dialoog.

De naam is enigszins misleidend aangezien in andere dialoogvormen eveneens commando's
voorkomen. Bij deze dialoogvorm geeft de gebruiker (op eigen initiatieO een (meestal
enkelvoudige) opdracht aan het systeem, waarna deze door het systeem wordt uitgevoerd.
Een typisch voorbeeld van een dergelijke dialoogvorm is het volgende stukje dialoog tussen
gebruiker en het UNIX operating system, waarbij de gebruiker om een opgave van de in het
directory aanwezige files vraagt (S = system, U = user):

S: $
U: ls
S: READ_ME filet

file2 file3
$

(geeft aan dat S een commando verwacht)
(commando 'list')
(Iijst van gevonden filenamen)

(geeft aan dat S klaar is en
een nieuw commando verwacht)

Specifieke voor- en nadelen van deze dialoogvorm zijn:
- De gebruiker moet het vaak omvangrijke lexicon en de vaak ingewikkelde syntax en
semantiek vrij goed kennen.
- De commando's kunnen erg krachtig zijn.

De programmeertaalachtige dialoog.

Dit is eigenlijk een forse uitbreiding op de commandogebaseerde dialoog. Enkelvoudige
commando's worden aaneengeregen tot krachtigere commando's waarbij ook conditionele en
repeterende executie mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn programmeertalen. De genoemde
voor- en nadelen van de commandogebaseerde dialoog gelden in nog sterkere mate. Dit
maakt deze dialoogvorm absoluut ongeschikt voor 'naive users'.

De TTW.TLipulatiedialoog.

Dit is een dialoogvorm waarbij data-invoer en -bewerking plaatsvindt, weer op initiatief van
de gebruiker, door manipulatietechnieken, meestal op een beeldscherm en met specifieke
hulpmiddelen (zoals de lichtpen). De 'manipulatietechnieken' zijn bijvoorbeeld: tekenen,
verschuiven, roteren, wissen enzovoort. Als voor- en nadelen noemen we:
- krachtig en 'beeldend' (je ziet wat je doet),
- meestal weinig syntaxregels (vrij),
- weinig geschikt voor invoer van alfanumerieke gegevens,
- erg geschikt voor grafische toepassingen.

Systeemgeleide dialoogvormen.

De menu-gebaseerde dialoog.

Bij deze dialoogvorm biedt het systeem de gebruiker steeds een keuze uit een (beperkt)
aantal mogelijkheden: de keuzemogelijkheden worden meestal op een CRT-display getoond.
De gebruiker maakt opeenvolgende keuzes totdat het systeem zoveel informatie heeft
ingewonnen dat executie of opslag van informatie voIgt. Menu's zijn hierarchisch geordend
in een boomstructuur (zie figuur 8).
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Figuur 8: Boomstructuur van menu's.

De voor- en nadelen zijn:
- De gebruiker hoeft lexicon en syntax niet uit zijn boofd te kennen: deze worden steeds
door het systeem gegenereerd.
- De 'gebruikerseffort' is gering: de keuze wordt gemaakt door aanwijzen of intypen van een
nummer of letter.
- Bij complexe systemen kan de menustructuur erg diep worden (of erg breed) waardoor het
doorlopen van de boomstructuur erg omslachtig wordt.
- Vanwege de beperkte keuze is invoer van 'vrije data' niet goed mogelijk.
- Het samenstellen van individuele commando's tot een samengesteld commando is niet
mogelijk.

De vraag-en-antwoord dialoog.

Hierbij stelt bet systeem de gebruiker steeds een enkelvoudige vraag. waarna het systeem op
antwoord wacbt. Een typisch voorbeeld is tiet volgende stukje dialoog:

s: Tell me your birthday
U: 10-10-59
S: What's your name?
enzovoort.

OF Tell me your birthday (DD-MM-yy)
10-10-59
What's your name (firstname, surname)?

Voor- en nadelen zijn:
- De gebruiker moet op de hoogte zijn van lexicon en syntax hoewel die vaak zeer eenvoudig
zijn en hulp mogelijk is (zie de 'displayed format'-techniek in de rechterdialoog).
- De operator effort is groter dan bij menudialogen.
- Er zijn geen beperkingen aan de data die ingevoerd kan worden.
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CHANGE ANY FIGURES :
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Figuur 9: Form-filling door panel-modification.

De form-filling dialoog.

Dit is eigenlijk een meervoudige vraag-en-antwoorddialoog. De gebruiker krijgt een
'invulformulier' op een beeldscherm voorgeschoteld waarop hij gegevens kan invullen
(form-filling) of kan wijzigen (panel-modification). In figuur 9 vindt u een voorbeeld. De
voor- en nadelen zijn:
- Minder omslachtig dan menu's of vraag-en-antwoord dialogen.
- Eenvoudige of ontbrekende syntax.
- lets grotere operator-effort door de noodzaak tot cursormanipulatie.
- Vooral geschikt voor het invoeren van 'parameters' (bijvoorbeeld apparatuurinstelwaarden,
pati~ntgegevensenzovoort).
- Er zijn nauwelijks beperkingen aan de data die ingevoerd kan worden.

Adaptatie in de dialoog.

In het voorafgaande hebben we gezien dat globaal gesproken systeemgeleide dialogen
optimaal zijn voor 'naive users' en gebruikergeleide dialogen voor 'expert users'. Het komt
echter niet veel voor dat alle gebruikers van een systeem in een van beide categorieen onder
te brengen zijn. Vaak hebben we met een heel scala van gebruikers te maken die varieren
van 'naive' tot 'expert'. Keuze van hetzij een systeemgeleide, hetzij een gebruikergeleide
dialoog heeft dan tot gevolg dat er in beide gevallen een groep gebruikers is op wie het
systeem slecht is afgestemd.

Er zijn een aantal manieren om aan dit probleem tegemoet te komen:
- We kiezen een gebruikergeleide dialoog en selecteren en/of trainen de gebruikers.
- We ontwerpen een dialoog die zoveel mogelijk het midden houdt tussen systeemgeleid en
gebruikergeleid.
- We maken de dialoog adaptief. d.w.z. het systeem kent verschillende dialoogniveaus
waartussen omschakeling mogelijk is. Omschakeling vindt plaats hetzij doordat de gebruiker
dit zelf aangeeft (door bijvoorbeeld een hulpvraag aan het systeem), hetzij doordat het
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systeem zelf het 'niveau' van een bepaalde gebruiker vaststelt en de dialoog daaraan aanpast
(zelf-adaptatie). Hoewel dit laatste in principe mogelijk is door continue analyse van de
gevoerde dialoog tussen systeem en gebruiker is dit in de praktijk waarschijnlijk zeer
moeilijk te realiseren.

Adaptatie kan overigens ook plaatsvinden om een andere reden en weI om de dialoog zo
goed mogelijk af te stemmen op het feitelijk gebruik van het systeem.

3.3. Selectie van media en methodieken voor DADS.

Media

In sectie 3.1 hebben we een groot aantal invoermedia besproken en hun voor- en
nadelen opgesomd. Hoewel de overige media voor toepassing in DADS niet per definitie
ongeschikt zijn. hebben we gekozen voor de volgende invoermedia:
- softkeys en aanraakscherm.
- funktietoetsen.
- zuiver alfanumeriek toetsenbord.

Tot deze keuze zijn we gekomen op grond van de volgende overwegingen:
Spraak- en handschriftherkenning zijn technisch nog niet ver genoeg ontwikkeld om in

aanmerking te komen voor een zo kritische toepassing als in DADS. Mogelijk dat in de
toekomst deze twee technieken weI bruikbaar zullen worden. Dan kan opnieuw bekeken
worden of toepassing inmiddels verantwoord is. Spraakherkenning is immers erg
aantrekkelijk voor toepassing in DADS omdat het als enige medium werkelijk invoer op
afstand toelaat terwijl de anesthesist beide handen vrijhoudt om zijn normale
werkzaamheden te continueren. Dit is vooral van belang voor het vastleggen van gegevens in
drukke of kritieke omstandigheden: een oplossing dus voor het in sectie 2.3 geconstateerde
dilemma.

Evenmin moet toepassing van reading devices zoals bar code scanner en magneetkaartlezer
in de toekomst worden uitgesloten en hetzelfde geldt voot het gebruik van een terminal voor
de invoer van gegevens in DADS vanuit andere plaatsen in het ziekenhuis. Vooralsnog
moeten we er van af zien vanwege het feit dat dergelijke ingrepen in de ziekenhuisomgeving
nog niet geaccepteerd worden. WeI is het zinvol te onderzoeken of met de bar code scanner
betrouwbare invoer van dosis en naam van toegediende farmaca mogelijk is. Dit is niet
zozeer een technische kwestie als weI een gedragskwestie.

De resterende categorieen zijn: pointing devices. positioning devices en de diverse soorten
toetsenborden. Van de pointing devices is het aanraakscherm voor DADS het meest
aantrekkelijk: er zijn geen hulpmiddelen vereist, het vraagt geen extra ruimte in de OK. is
verkrijgbaar (produceerbaar) met een voldoend hoge resolutie om eenvoudige
manipulatietechnieken toe te laten en de interactiestructuur is volledig in software vast te
leggen zodat het erg fiexibel is.

Van de positioning devices is de 'mouse' het meest geschikt: met de overige positioning
devices verloopt de cursormanipulatie moeizamer. Toch zien we van het gebruik van de
'mouse' af vanwege de benodigde vrije tafelruimte.

Softkeys zijn eveneens een aantrekkelijk invoermedium voor wat Minder veeleisende
toepassingen. In zekere zin zijn zij gelijkwaardig aan het aanraakscherm. zij het dat
manipulatietechnieken uitgesloten zijn.

Softkeys of aanraakscherm impliceren invoermethodieken die gebruik maken van menu·s.
Om de nadelen van de hierarchische menustructuur enigszins te ondervangen kunnen
softkeys gecombineerd worden met een (gering) aantal funktietoetsen waardoor de
boomstructuur van menu's sneller kan worden doorlopen. De funktietoetsen eisen
bovendien geen displayruimte op.

Tenslotte hebben we een eenvoudig alfanumeriek toetsenbord nodig. dat aIleen gebruikt
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wordt wanneer zuiver alfanumerieke data moet worden ingevoerd, die niet via menu-selectie
kan worden ingevoerd: 'commentaar' van de anesthesist en eventueel de pati~ntgegevens.

Behalve het alfanumeriek toetsenbord zijn de gekozen invoermedia eenvoudig te
bedienen en vergen weinig 'gebruikers-effort'. Zowel softkeys, funktietoetsen als
alfanumerieke toetsenborden zijn in het algemeen betrouwbaar. De betrouwbaarheid wordt
eigenlijk vooral bepaald door de software. Wat betreft schoonhouden merken we op dat
toetsen in water- en vochtdichte uitvoeringen te krijgen zijn, waardoor 'nat poetsen'
toegestaan is. Het aanraakscherm dat werkt op het infraroodprincipe is door bepaalde
hardware-technieken (zie weer School' (1984)) ongevoelig te maken voor storingen door
omgevingsverlichting. Software-technieken kunnen de effekten van een uitgevallen
infraroodkanaal opvangen. Door uitvoering als gesloten rand die om het beeldscherm wordt
aangebracht blijft het beeldscherm 'poetsbaar'.

Methodieken

In sectie 3.2 hebben we aangegeven dat wanneer we te maken hebben met
uiteenlopende gebruikers we in principe 3 mogelijkheden hebben:
- selectie en/of training van gebruikers,
- kiezen van een dialoogvorm die het midden houdt tussen systeemgeleid en gebruikergeleid:
we noemen dit de bybride dialoog,
- kiezen voor een adaptieve dialoog.
Van de eerste en de laatste mogelijkheid zien we af: selectie is onmogelijk, (te vergaande)
training is ongewenst en de adaptieve dialoog is zo moeilijk te realiseren dat het verstandig is
er voorlopig van af te zien Cimplementatie is eventueel in een later stadium mogelijk). We
kiezen voor een hybride dialoogvorm die zowel aspecten heeft van een commandogebaseerde
dialoog (bij aanraakscherm ook: manipulatie-dialoog) als van een menugebaseerde dialoog (in
sommige gevallen gecombineerd met form-filling). Van programmataaldialoog en vraag-en
antwoord dialoog zien we af: de eerste is te complex voor een anesthesist, de tweede te traag.
Misschien is op dit moment nog vaag wat we bedoelen met hybride dialoogvormen. In het
volgende hoofdstuk, waarin we voor DADS het nieuwe interactiesysteem nader uiteenzetten
zal een en ander duidelijker worden.
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4. Opzet van een nieuw interactiesysteem.

4.1. Uitgangspunten voor het nieuwe systeem.

In het voorgaande hoofdstuk hebben we gekozen voor een aantal invoermedia en een
hybride invoermethodiek. Hoe gaan we die toepassen? Op deze vraag gaan we hier nader in.

Scheiding in 'functionele eenheden'.

In DADS 4 zijn 3 monitors voorzien (zie deel 3):
- een voor het tonen van de 'analoge signalen',
- een voor het tonen van bar- en graphdisplays,
- een voor het tonen van de overige displays.

De keuze van softkeys en aanraakscherm verplicht ons deze media direct bij,
respectievelijk op de monitor aan te brengen. We buiten deze verplichting echter uit. We
zouden 1 monitor kunnen aanwijzen via welke aIle gegevens moeten worden ingevoerd. Oat
doen we echter niet: in plaats daarvan voeren we zoveel mogelijk het ergonomische principe
van 'spatial compatibility' (McCormick (1982)) door, dat globaal zegt dat er, wat
ruimtelijke groepering betreft, overeenkomst moet zijn tussen bedieningsmiddelen en
bijbehorende displaymiddelen. We realiseren dit volledig door bij ieder van de drie
monitoren bedieningsmiddelen Cinvoermedia) aan te brengen die volledig en uitsluitend
verband houden met de op die monitors getoonde displays: we krijgen dan zowel ruimtelijk
als functioneel zelfstandige eenheden.

Dit heeft een aantal voordelen:
- Invoer en uitvoer vallen. ruimtelijk gezien, praktisch over elkaar: waar de gebruiker aktie
onderneemt is ook het effekt daarvan te verwachten.
- We verhogen voor de gebruiker de toegankelijkheid van het systeem: er zijn 3 eenheden die
onafhankelijk van elkaar invoer kunnen verwerken: parallelle invoer is mogelijk.
- de modulariteit van de hardware wordt bevorderd: besluiten we een monitor weg te laten
dan kunnen we ook de daarbij horende invoermiddelen weglaten.
- de modulariteit van de software wordt bevorderd: de programmatuur kan georganiseerd
worden in 3 praktisch onafhankelijke processen (ze opereren weI op deeIs
gemeenschappelijke data). De programmeertaal Concurrent Euclid laat een dergelijke aanpak
toe.

Hieronder ziet u hoe we die scheiding in functionele eenheden hebben georganiseerd (zie
sectie 2.5 voor de gebruikte symboliek bij 'data-invoer'):

monitor 1

funkties
data-invoer
media

funkties
data-invoer
media

: tonen van displays met 'analoge' signalen
:DC
:SK,FK

monitor 2

: tonen van bar- en graphdisplays
:DC
: SK (TS), FK
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monitor 3

funkties

data-invoer

media

: tonen van numerieke, dist urbance en chronologische displays
tonen van gegevens over acquisitie en instrumenten

:OC,AC,
IC.DM,
MD,OD.

: TS. FK en alfanumeriek toetsenbord

(Toelichting: TS -= touch screen; FK "" funktietoetsen; SK "" softkeys)

Monitor 3 lijkt nogal overbelast in vergelijking met de overige. Dit is maar ten dele waar: de
data-invoercategorie OC neemt bijvoorbeeld in het huidige DADS 2 al ongeveer de helft van
alle commando's in beslag en kan met het oog op de implementatie gezien worden als een
zwaar belastende funk tie. Overigens is het weI mogeIijk dat wanneer meer duidelijkheid
bestaat over wat in DADS 4 onder de overige categorieen gaat vallen, een of meerdere
funkties van monitor 3 naar monitor 2 verhuizen.

Bij monitors 1 en 2 is gekozen voor softkeys. We verwachten dat deze hier voldoende
mogelijkheden bieden voor een goede data-invoer. Voor monitor 2 kan evenwel ook voor een
touch screen gekozen worden. Dit heeft echter hier alleen echt zin als dit touch screen
voldoende resolutie heeft (in de orde van l-2mm) zodat manipulatietechnieken mogelijk
zijn.

Het alfanumeriek toetsenbord is ingedeeld bij monitor 3 waar hij het meest gebruikt
zal worden. In een enkel geval (hierop komen we nog terug) kunnen we er helaas niet
omheen om ook bij de andere monitors er op terug te vallen.

De hybride dialoog.

Een dergelijke dialoog kan op verschillende manieren worden bereikt:
- Volledige parallelliteit van systeemgeleide en gebruikergeleide dialoog. Schematisch hebben
we dit weergegeven in figuur lOa voor een commandogebaseerde en een menugebaseerde
dialoog.
- Splitsing van de dialoog in een gebruikergeleid deel en een syteemgeleid deel (figuur lOb).
- Een gebruikergeleide dialoog als toplaag boven een systeemgeleide dialoog (figuur lOe).

Onze dialoogstructuur is volgens deze laatste aanpak georganiseerd. Met de
funktietoetsen worden 'omgevingen' van commando's gekozen waarna commando's worden
ingevoerd met behulp van softkeymenu's. Deze structuur geldt voor iedere functionele
eenheid. Op ieder moment kan met een funktietoets een willekeurige andere omgeving
worden bereikt, zonder dat afmaken van softkeycommando's noodzakelijk is. Een deel van
de funktietoetsen maakt het mogeIijk de menustructuur in omgekeerde richting te doorlopen
('back-step'- en 'c1ear'-funktie). Deze structuur van de dialoog maakt. ondanks het gebruik
van menu's een snelle en flexibele invoer mogeIijk.

In figuur 11 geven we, samengevat, de organisatie van de interactie nogmaals aan. Voor
monitor 2 Cfunktionele eenheid 2). hebben we in de volgende sectie de interactietaal geheel
uitgewerkt.
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invoermedium

invoermedium

Q.)

commando's

b)

invoermedium

commando's

c)

Figuur 10: Hybride dialoogvonnen.
a) volledig parallel
b) gesplitst
c) gebruikergeleide toplaag, systeemgeleide onderlaag.

4.2. De invoerstructuur van de bar/graph monitor.

Wijzigingen in de bar en graph lay-outs.

Voor we de interactietaal en -dialoog geheel hebben vastgelegd hebben we eerst gekeken
naar mogelijke wijzigingen in de opzet van DADS 4 ten opzichte van DADS 2 wat betreft
deze displays. We hebben rekening gehouden met de mogelijkheid van de volgende
wijzigingen:

1. Er komt een display-type bij waarbij twee variabelen tegen elkaar (in plaats van tegen
de tijd) worden uitgezet. We noemen de display-types voortaan:
- BAR. gecomprimeerde weergave van het verloop van maximaall0 variabelen.



monitor 1: DC
analoog display

functietoetsen
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monitor 2: DC
bar/graph display

functietoetsen

...

~
Cl>
r-l
()

...

functietoetsen

Hro
Cl>
r-l
()

monitor 3: DC AC IC DM
MD OD

overige displays

Figuur 11: Organisatie van de interactie.

- GRAPH SINGLE. enkelvoudige grafiek met maximaal 4 variabelen uitgezet tegen een
horizontale tijdas (zie figuur 12).
- GRAPH DOUBLE. dubbele grafiek ieder met maximaal 4 variabelen.
- GRAPH VARIABLE. enkelvoudige grafiek waarin twee variabelen tegen elkaar worden
uitgezet.

2. Ieder display kan door een gebruiker worden gewijzigd of samengesteld naar zijn
persoonlijke voorkeur. Maximaal 10 van die zelf-gedefinieerde lay-outs kunnen op
achtergrondgeheugen worden opgeslagen. Verder zijn er een drietal door het systeem
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gegenereerde lay-outs die door de gebruiker niet kunnen worden veranderd.

3. Wijzigingen in de grondvorm van de display-typen.

BAR:
- Het aantal balken wordt teruggebracht van 10 naar 9.

GRAPH SINGLE:
- Onder de tijdas wordt een event-balk aangebracht.
- Zowel boven- als ondergrens van het tijdinterval zijn variabel.
- Een verticale cursorlijn wordt toegevoegd.

GRAPH DOUBLE:
- Het tijdinterval moet weer willekeurig gekozen kunnen worden.

GRAPH VARIABLE:
- lay-out ongeveer overeenkomstig GRAPH SINGLE.
- echter geen event-balk en cursor.
- een op te geven willekeurig tijdinterval: de relatie tussen twee variabelen is immers zelden
een funktie.

Aantal softkeys, aantal balken.

De keuze van 9 balken in het BAR-display is ingegeven door de volgende overwegingen:
- het aantal van 10 balken is al aan de hoge kant
- 9 balken kunnen worden geselecteerd door 9 softkeys die direct onder de balken staan en
een softkey voor bevestiging van de selectie. We hebben dan de beschikking over 10 softkeys
zodat indien gewenst ook invoer van cijfers mogelijk is met softkeys.
- Een aantal van tien softkeys is nog net aanvaardbaar. Hiervoor zijn een drietal redenen.
Ten eerste is de horizontale schermbreedte zodanig dat voor een snelle en nauwkeurige
bediening de steekafstand tussen de softkeys niet veel kleiner mag worden (aangezien de
breedte van een yinger ongeveer 1.5cm is). Ten tweede zal er ook voldoende ruimte moeten
overblijven voor het aanbrengen van tekst en symbolen in de softkeylabels. Ten derde zegt
de uitdrukking 'the magical number seven plus or minus two' dat we met een aantal van 10
softkeys al aan de hoge kant zitten.

Semantiek van de taal (gedefinieerde funkties).

We leggen hier vast welke DC-funkties mogelijk moeten zijn in funktionele eenheid 2.
Wat we dan doen is in feite het vastleggen van de semantiek van de interactietaal.

1. Funktietoetsen.
Proberen we ons te verplaatsen in de gebruiker dan ontdekken we de volgende

'basiswensen' ten aanzien van het manipuleren met bar- en graphdisplays:
- de gebruiker wil een ander display oproepen ('CALL'),
- de gebruiker wil de lay-out van het getoonde display wijzigen ('CHANGE'),
- de gebruiker wil een geheel nieuwe display lay-out samenstellen ('CREATE'),
- de gebruiker wil een (nuttige) display lay-out opslaan in het achtergrondgeheugen
('SAVE'),
- de gebruiker wil een (niet langer nuttige display lay-out) verwijderen van het
achtergrondgeheugen ('DELETE').

Bovenstaande 'funkties' worden gerealiseerd met de funktietoetsen. Door een van de
funktietoetsen in te drukken gaat de gebruiker de betreffende 'omgeving' binnen waarna
d.m.v. softkeys de 'basiswens' nader gespecificeerd kan worden. De omgeving wordt pas
verlaten wanneer dit door indrukken van een andere funktietoets wordt aangegeven.

Naast de al genoemde willen we nog beschikken over de volgende funk ties:
- de gebruiker heeft zich vergist / bedenkt zich en wenst een of meerdere stappen terug te
doen in de menudialoog ('BACK-STEP'),



- 38 -

- de gebruiker heeft zich vergist / bedenkt zich en wenst terug te gaan naar het uitgangspunt
van de betreffende omgeving ('CLEAR').
In totaal hebben we dus 7 funktietoetsen nodig.

2. Softkeys.
Met behulp van de softkeys worden binnen een omgeving de funkties gespecificeerd. Per

omgeving hebben we de volgende funkties gespecificeerd (de lettersymbolen geven aan dat de
gebruiker een variabele, een waarde of een naam moet specificeren):

CALL:
- laat de display lay-out 'x' op het scherm zien.

DELETE:
- verwijder de display lay-out 'x' uit het bestand.

SAVE:
- sla de lay-out van het getoonde display op onder de naam 'x' in de plaats van 'y'.

CREATE:
- maak een nog lege display lay-out (dus zonder variabelen) van het type 'x' (graph single,
double, variable of bar).
Het eigenlijke samenstellen van de lay-out Cinvullen van variabelen en schaalwaarden)
wordt verricht in de CHANGE-omgeving, die automatisch bereikt wordt nadat de
CREATE-aktie is uitgevoerd.

CHANGE:
De gedefinieerde funkties zijn afhankelijk van het type display dat momentaan getoond
wordt. Voordat de CHANGE-omgeving binnengegaan wordt, wordt automatisch uitgezocht
met welk type display we te maken hebben. Afhankelijk daarvan wordt een van de
volgende groepen funkties beschikbaar:

CHANGE BAR:
Hierbij zijn we uitgegaan van de elementaire operaties die ook al in DADS 2 beschikbaar zijn:
- verwijder een balk/variabele 'x' uit het display,
- vervang een balk/variabele 'x' in het display door de variabele 'y',
- verwissel de balk/variabele 'x' met de balk/variabele 'y' in het display,
- stel de alarmgrenzen en de normwaarde van balk/variabele 'x' in op T, 'n' en 'h'.
Opmerking: het instellen van de alarmgrenzen is meer dan alleen een schaling van de balk,
zoals gesuggereerd wordt door het DADS 2 commando BAR SC(ALE). Het is beter een
dergelijke funktie onder te brengen in een omgeving waar later ook andere alarmcondities
worden vastgelegd (bijvoorbeeld alarmering op trends in het variabeleverloop).

CHANGE GRAPH SINGLE:
Bij deze en de andere CHANGE GRAPH omgevingen hebben we zoveel mogelijk consistentie
met de CHANGE BAR funkties nagestreefd:
- verwijder de grafieklijn/variabele 'x' uit het display,
- vervang de grafieklijn/variabele 'x' in het display door de variabele 'y',
- vervang aIle grafieklijnen/variabelen door de variabelengroep 'x',
- stel de schaalwaarden van grafieklijn/variabele 'x' in op Ten 'h',
- stel de grenzen van het tijdinterval in op Ten 'h',
- verplaats de cursor naar links. naar rechts of uiterst rechts.

CHANGE GRAPH DOUBLE:
- verwijder de grafieklijn/variabele 'x' uit het display,
- vervang de grafieklijn/variabele 'x' in het display door de variabele 'y',

vervang alle grafieklijnen/variabelen in de bovenste/onderste graph door de
variabelengroep 'x',
- stel de schaalwaarden van grafieklijn/variabele 'x' in op T en 'h',
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Figuur 12: Voorbeeld van het GRAPH SINGLE DISPLAY en de erbij horende softkeys.

- stel de grenzen van het tijdinterval in op Ten 'h'.

CHANGE GRAPH VARIABLE:
- verwissel de beide variabelen in het display,
- vervang de getoonde variabele 'x' door de variabele 'y',
- stel de schaalwaarden van variabele 'x' in op Ten 'h',
- stel de grenzen van het tijdinterval in op T en 'h', Tot zover de semantiek van de taal: een
volledigere beschrijving vindt u in de bijlage bij dit verslag. .

In figuur 12 hebben we als voorbeeld getoond hoe op een bepaald moment het GRAPH
SINGLE DISPLAY eruit kan zien. U ziet de 7 funktietoetsen. de softkeys en de labels van de
aktieve softkeys voor het uitwisselen en schalen van variabelen en het verplaatsen van de
cursor.

Syntax van de taal.

De syntax van de taal gaan we hier niet uitputtend behandelen: de volledige
beschrijving van de syntax vindt u in de bijlage. We zullen hier slechts de ideeht noemen die
eraan ten grondslag liggen.

De syntax wordt volledig door het systeem gegenereerd. Met 'volledig' bedoelen we dat
de gebruiker uitsluitend die mogelijkheden worden geboden die een semantisch zinnige
constructie opleveren. Een voorbeeld: wanneer we in de 'CHANGE-omgeving' zijn gekomen
door bijvoorbeeld 'CREATE GRAPH SINGLE' dan is volgens de syntax het commando
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'ERASE < displayed variable> toegestaan. Semantisch is een dergelijk commando echter
zonder betekenis want er worden in het geheel nog geen variabelen getoond: zo is dan
bijvoorbeeld ook 'SCALE < displayed variable> ' zinloos. Het systeem doet op ieder moment
in de dialoog semantische tests om te achterhalen of een in principe geldige constructie ook
semantisch betekenis heeft. In feite wordt de syntax hiermee contextafhankelijk.

Oaar waar volgens de semantiek numerieke waarden moeten worden gespecificeerd,
hebben we gekozen voor een systeem waarbij die waarden worden gespecificeerd door het
verhogen of verlagen van een teller (zie figuur 13).

r HA: 140 --,

~~,
rNRM: 110 -.

~~
rLA: M t

~~
Figuur 13: Softkey-lahels behorende bij de softkeys voor het wijzigen van

numerieke waarden (voorbeeldJ.

Het selecteren van een niet-getoonde variabele (wanneer een getoonde variabele door een
andere moet worden vervangen) verloopt in twee stappen: in de eerste stap kiest de
gebruiker een 'variabelengroep'. Oit is een verzamelnaam voor variabelen die medisch gezien
een band met elkaar hebben (bijvoorbeeld 'bloeddr.' voor alle variabelen die een bloeddruk
representeren, of 'resp.' voor die variabelen die direct verband houden met de ademhaling. de
indeling moet overigens nog gemaakt worden). In de tweede stap verschijnt het menu van de
variabelen die bij de gekozen groep horen (bijvoorbeeld 'PSYS', 'POIA', 'MAP' enzovoort in
de groep 'bloeddr.'). De gebruiker kiest vervolgens de gewenste variabele.

Opdrachten aan het systeem met relatief geringe consequenties hoeven niet afgesloten te
worden met een bevestiging (het 'ENTER'-symbool uit de syntax). Dergelijke opdrachten,
zoals het verplaatsen van de cursor of het oproepen van een display kunnen op een
eenvoudige wijze ongedaan worden gemaakt omdat ook de inverse commando's beschikbaar
zijn.

Op ieder moment in de dialoog is het gebruik van een willekeurige funktietoets
toegestaan, is dus syntactisch en semantisch correct. Een neveneffekt van het gebruik van de
funktietoetsen is dat een niet afgesloten opdracht geheel wordt geannuleerd (behalve
natuurlijk in geval van de 'back-step'-funktietoets.

Lexicon van de taal.

Het lexicon van de interactietaal is nog niet vastgelegd. Hoewel de syntaxbomen en de
tot nu toe gehanteerde benamingen al een bepaald lexicon suggereren, is bij de implementatie
tot nu toe uitgegaan van taalsymbolen die in principe abstract zijn. Het uiteindelijke lexicon
van de interactietaal wordt bepaald door een vertaaltabel die een syntaxsymbool vertaalt
naar een uiteindelijk aan de gebruiker te presenteren lexicaal symbool (de inhoud van een
softkey of touch screen label). Een dergelijke aanpak staat ook borg voor flexibiliteit: een
dergelijke tabel is eenvoudig te wijzigen of te vervangen zodat de interactietaal makkelijk
aan te passen is aan bijvoorbeeld de moedertaaoorbeeld van de gebruiker.

Ais uitgangspunten voor een dergelijke transformatie geven we de volgende richtlijnen:
Zoveel mogelijk aansluiten bij de denkwereld van de gebruiker. In ons geval is de

gebruiker de anesthesist en staat aansluiting aan het medisch jargon voorop. Ais tweede
noemen we aansluiting bij de moedertaal van de gebruiker.

Het gebruik van symbolen is aan te bevelen. mits de gebruikte symboliek weer bekend is
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uit het jargon of vanzelfsprekend is ( ...... 'IIlI. ~ voor respectievelijk naar boven. beneden.
links. rechts).

Afkortingen dienen duidelijk te zijn; bij voorkeur gebeurt afkorten door het einde van
eeen woord weg te laten en niet door kryptische mnemonics. Hiervan kan men afwijken als
de duidelijkheid erom vraagt.
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5. Implementatie.

5.1. Inleiding.

In dit hoofdstuk gaan we in op de programmatuur voor de in bet voorgaande
hoofdstuk gepresenteerde interactiemethodiek. We zuBen aBeen de hoofdlijnen bespreken en
weI om de volgende redenen:
- de ontwikkelde programmatuur is nog dermate 'incompleet' dat een gedetailleerde
beschrijving voor de lezer hier niet zinvol is en eigenlijk ook niet goed mogelijk.
- een gedetailleerde beschrijving zou in het kader van dit verslag te uitgebreid zijn.
We beperken ons daarom tot de algemene ideeen en het algorithme die ten grondslag liggen
aan de programmatuur. Gedetailleerde informatie kunt u indien gewenst vinden in de
programmadocumentatie (Coolen (1985)).

5.2. Het algorithme.

In sectie 2.1 hebben we al vermeld dat de displayprocessor de verwerking van de
invoer door de gebruiker voor zijn rekening neemt en dat de executie van op die wijze
verkregen commando's wordt afgehandeld door de dataprocessor. Een dergelijke
taakverdeling zal ook voor DADS 4 gelden.

sor

uitvoer oinvoer':
0

SK (TS)

1i"K INTERACTIE- commando's
PROCES dataproces

keyboard

uitvoer naar ~ebrui ker
SK (TS) labels, kbrd-echo

Figuur 14: Eenvaudigste voorstelling van het interactieproces.

Het meest eenvoudige beeld van de invoerverwerking geeft figuur 14. Het geschetste
interactieproces vertaalt de abstracte data afkomstig van een van de 3 invoermedia tot
gecodeerde commando's die overgezonden worden naar de dataprocessor voor executie. Naast
deze uitvoer is er tevens uitvoer naar de gebruiker ten behoeve van het interactieproces zelf
CSK- of 1'5-Iabels en keyboardecho). Van buitenaf gezien heeft het interactieproces dus de
volgende taken:
1. Het herkennen en aksepteren van de invoersymbolen, Dit is voor SK en FK een of andere
numerieke waarde, voor 1'5 een coordinatenpaar en voor keyboard een ASCII-eode.
2. Het vertalen van de invoer naar een gecodeerd commando en het verzenden van een
dergelijk commando.
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3. Het genereren van uitvoer ten behoeve van het interactieproces.
Vooral de eerste twee taken doen sterk denken aan de taken van een compiler. Oak deze
herkent en accepteert (of verwerpt) een sequentie van invoersymbolen en codeert deze. Het
voor het interactieproces opgestelde algorithme kent dan ook onderdelen die bekend zijn van
compileralgorithmen. Compilers kennen (onder andere) de volgende elementen:

een 'lexical analyzer' die in de invoerstroom symbolen uit het lexicon van de
computertaal probeert te herkennen.
- een 'parser' die de invoerstroom vervolgens controleert op correcte syntax.

een semantische analyse waardoor gecontroleerd wordt of syntactisch correcte
constructies semantische inhoud hebben.
- een coder die tenslotte correct bevonden invoer transformeert naar de 'object code'.
Overigens zijn deze elementen zeker niet altijd zo strikt gescheiden als hier wordt
gesuggereerd.

In het voor ons interactieproces opgestelde algorithme zitten deze elementen eveneens
zij het dat we in ons algorithme 'preventief' werken. Bij compilers hebben we controle
achteraf. d.w.z.: blijkt de invoer lexicaal. syntactisch of semantisch niet geheel correct dan
kunnen we deze alleen verwerpen en hiervan melding maken. Met 'preventief' werken
bedoelen we dat we in ons interactieproces op ieder moment nagaan wat de syntactisch en
semantisch correcte vervolgstappen voor de gebruiker zijn. en dat we tevens de bijbehorende
lexicale symbolen produceren in de vorm van SK- of TS-Iabels op het monitor beeldscherm.

In figuur 13 hebben we het algorithme in de vorm van een N-S (Nassi-Shneiderman)
diagram weergegeven. Het is toegespitst op SK- of TS-invoer. FK-invoer past in dit
algorithme doordat de stappen 2,3,4 en 6 achterwege kunnen blijven. FK-invoer is immers
per definitie syntactisch en semantisch correct. Incidentele toetsenbordinvoer past in dit
algorithme doordat het in stap 8 is opgenomen. Daarop komen we nog terug.

Van de in het algorithme aangeduide stappen zijn de stappen 3 en 8 het meest
omvangrijk. Stap 3 houdt in dat voor alle vervolgmogelijkheden van de syntaxboom een of
meerdere tests ondernomen moeten worden. Zulke tests zijn bijvoorbeeld: is het aantal
getoonde variabelen in het gepresenteerde display nul? heeft een van de schaalwaarden zijn
uiterste waarde al bereikt?, bevindt de cursor zich al uiterst links of rechts?, enzovoort. Stap
8 legt de totale syntax vast en de mechanismen om deze te doorlopen. Tevens legt deze stap
speciale mechanismes vast zoals het schaalproces. invoer via het toetsenbord, het aksepteren
van invoer, het coderen van commando's enzovoort. Stap 8 is inmiddels gerealiseerd zij het
dat de programmatuur nog onvolkomenheden bevat.

De oorspronkelijke formulering van de opdracht kende als randvoorwaarde dat alle
programmatuur in Concurrent Euclid (CE) geschreven diende te worden. Daar zijn we
tegelijk weI en niet van afgeweken: stap 8 is gerealiseerd door programmatuur in S/SL
(Syntax/Semantic Language) in samenhang met programmatuur in CEo S/SL-programma's
worden echter door de S/SL-compiler weer vertaalt naar CE-tabellen en -declaraties zodat
we uiteindelijk weer pure CE-programmatuur krijgen. In de volgende sectie gaan we nader in
op S/SL en de samenwerking tussen S/SL en CE in onze programmatuur.

5.3. Het gebruik van S/SL en CE.

De redenen dat we een andere programmeertaal hebben gebruikt voor het vastleggen
van de syntax van de interactietaal zijn de volgende:

Syntax vastgelegd in CE is moeilijk leesbaar. In CE is de syntax bijvoorbeeld vast te
leggen in een soort toestandstransitietabellen die de lezer (programmeur) echter weinig
inzicht bieden in welke syntactische structuren nu eigenlijk toegelaten zijn.

S/SL daarentegen is juist bedoeld voor dit soort toepassingen (het schrijven van
compilerpasses). Syntax kan vastgelegd worden in een notatie die veel weg heeft van de BNF
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initialisatie (bij start operatie)

zolang de operatie duurt doe:

1 bepaal in het momentane knooppunt van de syntaxboom
de mogelijke vervolgsymbolen.

2 bepaal of deze vervolgsymbolen ook semantisch
betekenis hebben.

3 vertaal de semantisch zinvolle vervolgsymbolen naar
lexicale symbolen.

4 bepaal de bijbehorende SK-Iabeln~TImers of TS-coordina-
ten en bewaar ze met symbolen en eventuele parameter.

5 display de SK- of TS-Iabels.

6 zolang invoer geen geldig SK- of FK-nummer of TS-
coordinatenpaar doe:

I lees nieuwe gebruikersinvoer.

7 bepaal bij de nu geldige invoer het syntaxsymbool
en eventuele parameter.

8 voer deze toe aan het mechanisme dat de syntax
doorloopt; dit mechanisme genereert tevens de
commandostring en zonodig het verzenden ervan.
ook speciale operaties zoals het veranderen van
schaalwaarden moet dit mechanisme voar zijn rekening
nemen.

einde.

Figuur 15: N-S diagram van het algorithme.

(Backus-Naur Form) notatie.
- S/SL levert (in ieder geval volgens de ontwerpers) efliciente programmatuur.

S/SL is geen gewone hogere programmeertaal zoals bijvoorbeeld CE. in de zin dat.
wanneer gecompileerd. code verkregen wordt die uitgevoerd kan worden door een computer.
Figuur 16 geeft aan wat S/SL dan weI doet en hoe hij gebruikt wordt.

Voor een uitgebreide beschrijving van S/SL en CE en hun toepassingen verwijzen we
naar de litteratuur (Holt et al. (1980). Cordy en Holt (1980) en Holt (1983)). Hier vindt u
slechts een korte beschrijving van het samenspel tussen S/SL- en CE-programmatuur om
althans enig inzicht te geven in hoe we de syntax en het syntax-doorlopende mechanisme
voor onze interactietaal hebben vastgelegd respectievelijk gerealiseerd.
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uitvoer

TABLE WALKER=
INTERPRETER

( CE)

CE
COMPILER

EXECUTABLE
OBJECT
CODE

Figuur 16: Verwerking van (S)ISL-programma's tot uitvoerbare code.

S/SL is een uitbreiding op SL (Syntax Language) waarbij de uitbreidingen door de
gebruiker zelf worden gedefinieerd. SL is een taal waarmee men programma's kan schrijven
die niets meer doen dan een stroom van invoersymbolen vertalen naar een stroom
uitvoersymbolen. Daartoe kent zij een beperkt aantal taalconstructies waarvan de
belangrijkste zijn:
- input instructies voor het accepteren van invoersymbolen.
- een output instructie voor het uitvoeren van uitvoer- symbolen,
- flow instucties waarmee we conditioneel of repeterend een bepaald programmadeel kunnen
doorlopen (op basis van de momentane invoed.
- een error instructie waardoor we geconstateerde fouten in de invoer kunnen behandelen.
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In SL zijn operaties op datastructuren niet mogelijk. het is een zuivere 'flow language'.
Datastructuren kunnen we weI aan met S/SL. In S/SL kunnen we mechanismen definieren
die werken op datastructuren, zog. semantische mechanismen. De semantische operaties die
onderdeel uitmaken van dergelijke mechanismen alsmede de datastructuren zelf zullen we
echter moeten implementeren in een andere taal (CE).

Een S/SL-programma wordt door de S/SL-compiler vertaald naar een (CE-nabel van
symbolische instructies en een aantal dec1araties. De instructietabel gegenereerd door een
SL-programma kan door een standaard interpreter. geschreven in CE, worden uitgevoerd.
(S)/SL is dus eigenlijk een programmagenererende taal. Voor S/SL-programma's dient de
standaardinterpreter te worden uitgebreid met de CE-implementatie van de zelfgedefinieerde
semantische operaties. De instructietabel wordt samen met de eventueel uitgebreide CE
interpreter gecompileerd naar machinetaal.

Een voordeel van S/SL is dat wanneer eenmaal de benodigde semantische operaties zijn
gedefinieerd en geimplementeerd. de syntax van onze taal eenvoudig gewijzigd kan worden
omdat in veel gevallen alleen het goed leesbare S/SL-programma hoeft te worden gewijzigd

. (in sommige gevallen is ook weer wijziging van de interpreter 'lodig: toevoegen dec1araties.
implementatie van nieuwe semantische mechanismen).

S/SL is bedoeld om compilers te schrijven. De standaJrd interpreter (de 'tablewalker')
is hierop afgestemd: zonder onderbreking voert hij de mstructies uit de instructietabel C'ssl
table') uit en transformeert zo de invoerstroom in de uitvoerstroom.

In onze toepassing hebben we echter te maken met interactieve invoer, waarbij we naast
de uitvoerstroom nog een tweede uitvoerstroom naar de gebruiker hebben. Daarom zijn een
aantal wijzigingen aangebracht in de tablewalker. De meest ingrijpende is dat de tablewalker
voor iedere invoerinstructie wordt onderbroken. Volgens het algorithme moeten we op dat
moment nagaan wat de toegelaten invoer is en moeten we softkey labels op het scherm
zetten. Daarnaast hebben we wijzigingen aangebracht in de 'interfacing' met de buitenwereld
(invoer- en uitvoeroperaties) en in de foutafhandelingsmechanismen (die kunnen we in
principe achterwege laten omdat we enkel semantisch en syntactisch correcte invoer hoeven
te verwachten; andere mogelijkheden bieden we de gebruiker immers niet).
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6. Conclusies en aanbevelingen.

6.1. Gerealiseerde onderdelen van de opdracht.

Van de 3 hoofdonderdelen van de afstudeeropdracht is het eerste onderdeel. het
inventariseren van invoermedia en -methodieken gerealiseerd. Het tweede onderdeel. het
ontwerpen van een gebruikersvriendelijk mens-machine-interactiesysteem is ten dele
gerealiseerd. namelijk alleen voor dat deel van de interactie waarin het manipuleren van bar
en graphdisplays plaatsvindt. WeI hebben we voor het totaal een uitgewerkt kader gegeven
op basis waarvan verdere uitwerking mogelijk is. Tot het derde onderdeel. de implementatie
van het ontwerp. hebben we slechts een aanzet kunnen geven.

Vanzelfsprekend is de randvoorwaarde. het schrijven van een gebruikershandleiding
dan ook niet gerealiseerd. WeI gerealiseerd is een handleiding voor programmeurs. zij het dat
deze meer bedoeld is voor voortzetting van het nog onafgeronde programmeerwerk dan voor
het aanbrengen van wijzingen in het systeem.

Conc1uderend kunnen we stellen dat uit het onderzoek naar media en methodieken een
groot aantal bruikbare concepten. ideeen en richtlijnen naar voren zijn gekomen. Dat verder
het op basis daarvan ontworpen (deel)systeem voldoende vertrouwen biedt in de
gebruikersvriendelijkheid van de uiteindelijke realisatie. En tenslotte. dat de aanzet die we
gegeven hebben tot implementatie van het ontwerp vertrouwen geeft dat het ontworpen
systeem ook praktisch realiseerbaar is.

6.2. Aanbevelingen en aanwijzingen voor voortzetting.

Voor een eventueel vervolg van dit projekt stellen we de volgende globale aanpak voor:
Completering van de programmatuur ter realisatie van het ontworpen deelsysteem.
Wanneer dit technisch goed functioneert dient door middel van experimenten met

(potenti~le) gebruikers nagegaan te worden of het gerealiseerde systeem inderdaad aan de
verwachtingen beantwoordt.

Op basis hiervan zullen ongetwijfeld de gehanteerde concepten bijgesteld moeten worden.
Vervolgens kunnen de overige deelsystemen worden ontworpen en gei'mplementeerd

(daarvoor is weI nodig dat de funktionele specificatie van DADS 4 volledig vastligt).
- Het totaal weer ter beoordeling onderwerpen aan gebruikerstests.
- Aanbrengen van min of meer definitieve wijzigingen.

In een nog later stadium kan worden overwogen om een aantal van de id~n waarvan
we hier afgezien hebben vanwege de te verwachten implicaties te realiseren. en weI met
name:

Koppeling van DADS met ZIS of via terminal met het laboratorium.
Gebruik van aanvullende invoermedia die de invoer verder automatiseert (bar code

scanner en/of magneetkaartlezer) of die invoer op afstand mogelijk maakt
(spraakherkenning).

Gebruiken van een high-resolution touch-screen waardoor het concept 'visual language'
(Trispel (1982» in de praktijk kan worden gebracht: toepassing van een eenvoudige
manipulatiedialoog is dan mogelijk.

Implementatie van zelf-adaptatie in de dialoog. voor aanpassing aan het 'niveau' van de
gebruiker en/of het feitelijk gebruik van het systeem.
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DEEL2

KARAKTER- EN KLEURWEERGAVE OP CRT-KLEURENBEELDSCHERMEN
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7. Karakterweergave.

7.1. Inleiding.

DADS 1 bevat voor de datapresentatie 2 zogenaamde Compucolors. elk bestaande uit
een monitor gecombineerd met een displayprocessor. Deze Compucolors zijn onbetrouwbaar
gebleken. Bovendien is de weergavekwaliteit van de monitors slecht. Inmiddels worden de
Compucolors vervangen door een Eurocom 2 display processor en twee Barco CD 33 8
kleuren rasterscan CRT monitoren. Deze zijn kwalitatief beter dan de monitors van de
Compucolors. Ze bezitten high resolution maskers en schermen en dit wordt benut door de
display processor die 256 x 512 pixels kan aansturen.

Ondanks deze overduidelijke verbetering blijven er een aantal problemen bestaan. De
hoeveelheid getoonde informatie op het numerieke scherm is groot. de beschikbare ruimte
relatief klein. De lettergrootte is daarom beperkt en dus tevens de maximale leesafstand.
Daarom is de vraag gerezen aan welke eisen karakterweergave moet voldoen en wat. daarvan
uitgaande. de mogelijkheden zijn om er verbetering in te brengen. We zullen eerst kijken
naar de eisen die de ergonomie stelt aan karakterweergave op beeldschermen.

7.2. Eisen ten aanzien van karakterweergave.

De hierna volgende eisen zijn voornamelijk gebaseerd op het werk van Brliuninger
(1983). De door hem geformuleerde eisen zijn het resultaat van een inventarisatie van de
ergonomische litteratuur op dit gebied. Voor we een overzicht geven van deze eisen is het
eerst noodzakelijk een aantal definities te geven van de grootheden waardoor
karakterweergave op beeldschermen wordt gekenmerkt. Deze vindt u in figuur 17.

Letterhoogte (h)
De aanbevolen letterhoogte kan worden uitgedrukt in procenten van de gewenste
kijkafstand. Maatgevend is dus in feite de gezichtshoek a. Deze dient bij leestaken te liggen
tussen 20' en 25'. Bij zoektaken (tabellen. overzichtskaarten enz.) dient a groter te zijn. Als
a te groot wordt dan neemt de leesbaarheid overigens weer af. De genoemde maat luidt.
uitgedrukt in procenten van de kijkafstand:

IT] 0.58 -..,,. C:0ED
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M= (k l( r)

k

1_'_1 1
, r

j

I-'w-I

d kijkafstand lh lijndikte horizontale lijn
ll( · gezichtshoek Iv · lijndikte vertikale lijn· ·h · letterhoogte

?h
hartafs tand in hor. richting·

:&1 · lettertussenruimte · hartafstand in vert. richting· pv ·tw woordtussenruimte k aantal pixels in hor. richting
t r · regeltussenruimte r aantalwpixels in vert. richting·b letterbreedte M matrixdimensie l= k x r)

Figuur 17: Definities.
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Tekenbreedte (b)
De teken- of karakterbreedte moet in de juiste verhouding tot de karakterhoogte staan. De
tekenbreedte is als voIgt te classificeren:

70 - 100 '.l(, GOED

SO - 70 '.l(, VOLDOENDE
b
h

40 -so % ONVOLDOENDE

0-40 ~ SLECHT

Lijndikte (Ih' Iv)
De invIoed van de lijndikte op de herkenbaarheid is niet erg groot. De meeste beeldschermen
voldoen aan deze eis. die voor de horizontale en de vertikale Iijndikte Iuidt:

CEJL...-_7
_-2_0__,,·_....JIL...G_ OE

_
D

_

Letteraf$tand (t,)
Voor de Ietterafstand zijn 3 soorten maten in omloop:
- t, uitgedrukt in % van de Ietterhoogte
- t, uitgedrukt in % van de Ietterbreedte
- t, uitgedrukt in % van de lijndikte.
Voor de verschillende maten wordt de volgende classificatie gehanteerd. Een eindbeoordeling
van t, verkrijgt men door de afzonderIijke beoordelingen te 'middelen'.

>7 % > 20 % > 100% G,

t l 6-7 ./Q tl 10 - 20 Ofo t I 50-100,".. V,
h b I

<6 % < 10 % < so % o.

Regeltussenruimte (tr )

DikwijIs ten onrechte ook regelafstand genoemd. De regelafstand is echter geIijk aan h+tr.
Brimninger hanteert voor t r de volgende classificatie:

> 100 % G.

t r
80-100 % V,

-
h

°/050- 80 O.

< so % S.
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Woordafstand (tw )

Hiervoor geeft Brluninger geen maat. Den Buurman (1977) geeft weI een maat voor de
woordafstand:

[AANBEVOLEN

Lichtpuntafstand (t h.t y )
De hartafstand tussen tw~ lichtpunten in verhouding tot de diameter ervan bepaalt de mate
van 'gladheid' van de Hjnen waaruit een karakter is opgebouwd. Voor een goede
leesbaarheid dienen de lijnen voldoende 'glad' te zijn. De quoti~nten t h/ly en t /lh dienen
daarom voldoende klein te zijn en niet teveel van elkaar te verschillen. P P

00:::: 75 010 G.
tph

~ 75-100% v.

tpv 100- 150 % O.

Ih > 150 % S.

<20 % G.

20 - 40 "h v.

It-~ 40 - 60 'Y" o.

:> 60 "I. S,

Lichtpuntvorm
De vorm van de lichtpunten kan beter niet langwerpig zijn:

B,o., '" ';°"°·,1 G

Matrixdimensie (M=kxr)
Hiervoor geldt de volgend.e c1assificatie:

HoorDlETTERS

7x9 G.

H 5x7 6x9 7.7 V.

4" 7 O.

KLEINE LETTERS

t1 4X5 MINIM,
(l(.~

!'1
MINIM,

5101<11I+&1
4 x 9

Karakterset
De keuze van de karakterset (lettertype) is van invloed op de leesbaarheid. Voor een matrix
met M=7x9 blijkt de LINCOLN MITRE karakterset optimaal.

Overigens bepalen de bovenstaande maten. niet allUn de leesbaarheid. Factoren als
luminantiecontrast. beeldscherpte. tintcontrast. mate van beeldschermrefiectie en dergelijke
hebben eveneens een grote invloed. Hierover vindt men meer bij Van den Buys (1985).
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7.3. Toetsing.

In deze sectie bespreken we in hoeverre de karakterweergave op de BARCQ-monitoren.
die nu in DADS 2 worden toegepast. voldoet aan de in de vorige sectie vermelde criteria. In
eerste instantie werd bij deze monitoren uitgegaan van een display-formaat van 24 regels
van 73 karakters. Hetgeen voIgt is hierop gebaseerd. Metingen zijn verricht met een
schuifmaat en zijn dan ook niet bepaald nauwkeurig te noemen. Voor nauwkeurige metingen
is echter zeer geavanceerde apparatuur vereist (zie Brluninger (1983)). Voor ons doel. een
beoordeling van de karakterweergave. kunnen we volstaan met enigszins globale waarden.
Tussen de verschillende kwalificaties van een bepaalde karaktermaat zijn immers geen
scherpe grenzen te trekken.

1
1, l-

OJ
C1.I::: "t:J

- OJ -g'- OJ
o...x: >

.c. 0
C1.II -X V) -

..!. .i. ttl-0-_I
71

10 t-+-+--+-~--+---1

Figuur 18: MaJrixdiTT1£nsies.

Ais eerste merken we op dat de beoordeling van de karakterhoogte afhankelijk is van
de kijkafstand. Een toetsing is dus alleen mogelijk als de (gewenste) kijkafstand vastligt. Bij
DADS ligt deze echter niet vast; in principe zouden we de maximale kijkafstand zo groot
mogelijk willen hebben. We hebben daarom juist gekeken naar het bereik van de kijkafstand
waarover de karakterhoogte als goed gekwalificeerd kan worden. Figuur 19 vermeldt de
meetresultaten en kwalificaties voor de Barco-monitoren onder de genoemde condities. We
trekken de volgende conclusies:
- De lettergrootte is onvoldoende bij kijkafstanden groter dan 1 meter.
- De regeltussenruimte is slecht.
- De verhouding van verticale dotafstand en horizontale lijndikte is onvoldoende: de
verticale lijnen zijn gestippeld. Hier is in de praktijk weinig aan te doen. hoewel de monitor
theoretisch geschikt is voor halvering van de verticale dotafstand.
- de overige karakteristieken zijn voldoende of goed. Enkele eigenschappen konden beter: de
breedte/hoogteverhouding en de matrixdimensie van de karakters.

7.4. Mogelijk.e verbeteringen.

Regelafstand vergraen
We zagen dat de regeltussenruimte bij de oorspronkelijk gekozen afmetingen van het
karakterveld onvoldoende is. Om aan de eis te voldoen is het nodig dat t/h > 0.8 oftewel
een tussenruimte > 5.6 pixel. Bij 6 pixels kan echter het huidige aantal displayregels van 21
niet meer op het scherm. Kiezen we 5 pixels tussenruimte dan is dit nog weI mogelijk. Het
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grootheid absolute maat relatieve maat kwalifikatie

h 4,7 mm - goed
b 2,4 mm b/h -= 51 % Toldoende
Ih 0,6 mm Ih/h = 13 % goed
1." 0,5 mm l"/h = 11 r<> goed
tf. 1,0 mm t~/h = 21 ~; goed

t£/b = 42 % goed
till > 150 % goed

t", 4,3 mm tw/h = 91 % voldoende
t r 2,0 mm tr/h = 43 7b slecht
tpl, 0,48 mm tpk 11" ~ 96 % TOldoende
tpv 0,67 mm trY Ill-) £: 112 % onvoldoende

If:.p ...Hv -\v/lh \ 16 % - goed
vom. licht ovaal - voldoende

M 5x7 - voldoende

bij: 64 em < d < 81 em
totaal karakterveld = 7xl0

Figuur 19: Meetresul1aten en beoordeling van de BARCO-rrwnitoren.

totale karakterveld (zie figuur 18) wordt nu 7x12 pixels. Het maximaIe aantal te tonen
karakters wordt gereduceerd tot 1533 (84% van de oorspronkelijke 1825).

Regelafstand en letterafstand vergroten
Ofschoon de letterafstand al als goed gekwalificeerd is. is het mogelijk om zonder verlies aan
aantal karakters per regel ten opzichte van de huidige Compucolors (64 karakters per regel).
de lettertussenruimte nog met 1 pixel te vergroten. De nieuwe totale karaktercel wordt dan
8x12. Het maximale aantal te tonen karakters wordt dan 1344 (74%). De leesbaarheid
wordt zo weer iets verbeterd. Noodzakelijk is deze ingreep echter niet.

Letterhoogte vergroten.
De letterhoogte is nu bevredigend tot een kijkafstand van ongeveer 1 meter (ongeacht het
feit dat velen met een goede visus ook op grotere afstand de letters kunnen lezen). Eigenlijk
willen we dat de anesthesist ook op grotere afstand de (alfa)numerieke displays van DADS
goed kan lezen. Zouden we de karakterhoogte vergroten tot 6mm (9 pixels) dan worden
kijkafstanden mogelijk tot ong. 1,2 meter. Geen indrukwekkende verbetering! Maar weI een
met ingrijpende consequenties: de letterbreedte/-hoogteverhouding wordt nu slecht zodat k
aangepast moet worden tot 7. De letterafstand blijft voldoende maar de regelafstand zou tot
7 pixels moeten worden opgevoerd. Het totale veld wordt dus 9x16 pixels. Er zijn dan nog
maar 16 regels van 56 karakters mogelijk: 896 karakters (49%). Dit is een te hoge prijs voor
verhoging van de kijkafstand met slechts 20%.

Twee karaktergroates op het scherm.
Vergroting van de letterhoogte van aIle getoonde karakters heeft wemlg invloed op de
maximale kijkafstand maar aanzienlijke invloed op het maximale aantal te tonen karakters.
Kunnen we dan niet een deel van de informatie in een klein formaat letter weergeven en
aIleen die informatie waarvan het noodzakelijk is dat hij op grotere afstand leesbaar is (zoals
alarmboodschappen) in een groter formaat? Als we ons op het standpunt stellen dat deze
informatie goed leesbaar moet zijn op 1,5 meter afstand. en dus voldoende leesbaar tot op 2
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meter afstand. dan betekent dit voor het grote letterformaat:

h > 8.7
b > 4.35

0.6mm < I < 1.7

mm : minimaal
mm : minimaal
mm:

13 pixels
9 pixels
2 pixels

Omdat de lijndikte nu 2 pixels is kunnen we beter een even matrixdimensie kiezen:
M=10x14. Voor voldoende letter- en regelafstand komen we dan op een totaal karakterveld
van 12x24.

Bij gecombineerd gebruik van twee letterformaten is het echter verstandig beide op
elkaar af te stemmen:

klein formaat: M=5x7 in een veld van 7x12
groot formaat: M=10x14 in een veld van 14x24

Het maximale aantal te tonen karakters ligt nu tussen 200/0 en 84% van het oorspronkelijke
aantal. We dienen dus toch zo weinig mogelijk van dat grote formaat gebruik te maken.

Bij toepassing van twee letterformaten in DADS kunnen we het volgende opmerken:
- Communieatie met DADS gebeurt (tot nu toe) altijd op geringe afstand. In het
communieatiedisplay kunnen we ons dus beperken tot het kleine letterformaat.
- Ook help displays worden aIleen bij communicatie met DADS gebruikt. Ook hier volstaat
dus een klein letterformaat.
- Vermoedelijk zal ook het nog niet geiinplementeerde chronologische display aIleen gebruikt
worden als de anesthesist dieht bij DADS staat (wanneer hij het gebruikt zal hij er
waarschijnlijk zojuist om gevraagd hebben).
- In het numeriek display en het disturbance display heeft het grote letterformaat de meeste
funktie. Seide displays vervullen een belangrijke rol in de alarmering en van alarmering
verwachten we dat deze ook op afstand leesbaar is.

Het is onmogelijk beide displays volledig in grote letters weer te geven. Er zal
geselecteerd moeten worden. AIleen op het moment werkelijk belangrijke items komen
ervoor in aanmerking.

Overigens heeft het grote lettertype niet aIleen als funktie de leesbaarheid op
afstand te vergroten. De verdeling in groot en klein weergegeven items kan ook bij
waarneming op korte afstand een aandachttrekkende funktie hebben.

7.5. Conclusies en aanbevelingen.

Figuur 20 geeft een overzieht van de consequenties van ieder voorgestelde ingreep. De
voornaamste constatering is dat iedere verbetering van de leesbaarheid gepaard gaat met een
soms aanzienlijk verlies aan het maximale aantal te tonen karakters. Een afweging is
moeilijk te maken. met name omdat de mate van verbetering van de leesbaarheid niet goed
te voorspellen is (althans enige informatie hierover geeft de maximale kijkafstand uit figuur
20), en omdat ongeveer vast moet staan welk verlies aan informatie we hierbij acceptabel
achten. Hiermee rekening houdend zijn de volgende conclusies gerechtvaardigd:
- Het oorspronkelijke letterformaat mag niet worden gehandhaafd.
Vergroting van de regeltussenruimte op de manier zoals in figuur 20 is aangegeven is
minimaal noodzakelijk.

We verwachten slechts een geringe verbetering door het vergroten van de
lettertussenruimte. Deze tussenruimte mag aIleen vergroot worden als we zeker kunnen
volstaan met 64 karakters per regel.
- Het vergroten van de karakterhoogte van aIle karakters is af te raden: de prijs is hoog: de
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winst in leesbaarheid vermoedelijk gering.
- Het verdient aanbeveling het gebruik van twee letterformaten mogelijk te maken. Nader
onderzoek is nodig naar de toepassing ervan: welke items in welk formaat?
Een iets grotere regeltussenruimte is inmiddels al geimplementeerd.

M M aantal
omschrijving eel wId karakters % d (em)

oorspron- 5x7 7xl0 25x73=1825 100 64-81 max. 100
kelijk

t r groter 5x7 7X12 2lx73=1533 84- 04-81 max. 100

t r groter 5x7 ex12 2lx64=1344 74 64-81 max. 100
t 1 groter

h g-.coter 7x9 9x16 16x56= 896 49 82-103 max. 120

nee 5x7 7x12 2lx7S:c:1533 84- 64-81 max. 100
formaten lOx14 14x24 lOx36= 360 20 129-162 max. 190

Figuur 20: Samenvatting van mogelijke ingrepen.

Nog niet is gesproken over het gebruik van kleine letters of hoofdletters. Voor normale
tekst wordt het gebruik van kleine letters aanbevolen met het normale gebruik van
hoofdletters: de letterstokken leveren meer herkenningspunten op. Voor afkortingen en
dergelijke kunnen gerust hoofdletters worden gebruikt. Dat betekent voor de DADS
displays:
- Hoofdletters gebruiken in balkenscherm. grafiekenscherm en numeriek scherm.
- Kleine letters gebruiken in communicatiescherm. waarschuwingsscherm en hulpscherm.

Tenslotte geven we het volgende ter overweging in het geval dat voor DADS 4 nieuwe
monitoren moeten worden aangeschaft. Een I8-inch monitor bezit ongeveer evenveel
oppervlakte als twee I3-inch monitoren. De mogelijkheden voor het gebruik van twee
letterformaten. voor het toepassen van lay-out technieken en dergelijke is echterveel groter.
Wanneer een dergelijke monitor gevonden kan worden die ook technisch van goede kwaliteit
is en waarvan de prijs geen al te grote belemmering vormt dan moet daaraan de voorkeur
gegeven worden.
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8. Kleurweergave.

8.1. Inleiding.

Bij het toepassen van kleuren in CRT-displays voor het coderen en groeperen van weer
te geven informatie spelen een groot aantal factoren een rol. Een aantal komt voort uit de
optische en perceptieve eigenschappen van het menselijk visueel systeem. £en aantal andere
factoren komt voort uit de karakteristieken van een CRT-display en tenslotte wordt een
aantal factoren bepaald door de eisen die men stelt aan. en de verwachtingen die men heeft
ten aanzien van het mens-machine-systeem vanuit het oogpunt van de gewenste
taakuitvoering.

In hetgeen u hierna vindt belichten we slechts enkele van deze factoren en weI
voornamelijk:
- leesbaarheid van alfanumerieke informatie als funktie van het toegepaste kleurcontrast.
- enkele aspecten van kleurcodering.
Beide onderwerpen zijn toegespits op hun toepassing met betrekking tot DADS.

8.2. Standaardkleuren bij een 8-kleurenmonitor.

Bijna aIle kleurenmonitors bezitten 3 soorten fosfors: een fosfor die rood oplicht. een
die groen oplicht en een derde die blauw oplicht. Ofschoon de gebruikte fosfors van
beeldscherm tot beeldscherm kunnen verschillen zijn hun kleureigenschappen in het
algemeen bij benadering gelijk.

k1eur x '7 Lre1 perceived aktieve
brightness fosfors

wit 0,31 0,27 1,00 0,85 RGB

gee1 0,46 0,47 0,89 1,00 RG-

cyaan 0,20 0,25 0,70 0,81 -GB

groen. 0,29 0,60 0,59 0,71 -G-

magenta 0,31 0,15 0,41 0,95 R-B

rood 0,64 0,33 0,30 0,54 R-

b1auw 0,15 0,06 0,11 0,35 -B

zwart ? ? ? ? --
Figuur 21: Eigenschappen van de standaard monitorkleuren.

Bij een 8- kleurenmonitor kent ieder fosforpunt in principe slechts twee toestanden: weI of
niet licht uitstralend. Dat betekent dat we, zwart inbegrepen. 23_8 kleuren met zo'n monitor
kunnen maken. Ook de eigenschappen van de samengestelde kleuren liggen vast. In figuur 21
vindt u deze eigenschappen. Bij deze tabel moeten we de volgende opmerkingen maken:
- De waarden. in de tabel aangegeven onder 'x' en 'y' representeren de x- en y-col)rdinaten
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van de betreffende kleur in de CIE-kleurendriehoek. Deze driehoek vindt u in figuur 22. In
deze figuur hebben we de positie van de standaardkleuren aangegeven. De co()rdinaatwaarden
leggen. samen met de luminantie. een kleur volledig vast (afgezien van kleurattributen zoals
glans. transparantie enzovoort).
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Figuur 22: De CIE kl.eurendriehoek.

- De luminanties van de displaykleuren zijn hier niet absoluut uigedrukt. Ze hangen af van
de instelling van de monitor. WeI liggen de onderlinge verhoudingen van de luminanties
vast. Voor iedere kleur hebben we de relatieve luminantie ten opzichte van wit aangegeven.
- Hoewel in het begrip luminantie rekening is gehouden met de spectrale gevoeligheid van
het oog. blijkt in de praktijk toch dat de waargenomen helderheid van de displaykleuren
vanwege het feit dat het geen spectraIe kleuren zijn niet goed overeenstemt met de
(relatieve) luminantie. Murch (1983) heeft dit onderzocht en kwam tot de in de tabel
weergegeven 'perceived brightness·-schaal. Deze drukt beter de relatieve helderheid uit.
- De laatste kolom geeft aan welk type fosfor oplicht bij weergave van de betreffende kleur.
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Dit is van belang in verband met onscherpte in de karakterrepresentatie door kleurranden en
convergentiefouten.
- De berekening van de eigenschappen van samengestelde displaykleuren vindt plaats
volgens de wetten van de additieve kleurmenging:

met:

X1' X2' Xm: CIE-x-coordinaat van resp. 1ste
kleur, 2de kleur en mengkleur.

Y1 , Y2' Y3: CIE-y-coordinaat van resp. 1ste
kleur, 2de kleur en mengkleur.

L1, L2, L3: Luminantie van resp. 1ste kleur,
2de kleur en mengkleur.

- Bij de 'kleur' zwart hebben we diverse keren aangegeven: onbepaald. Zwart is op een
CRT-display het ontbreken van licht afkomstig van debeeldschermfosfors. Dat wil echter
niet zeggen dat er totaal geen licht vandaan komt. Ret beeldschermoppervlak is in meer of
mindere mate reflecterend. Er treedt zowel diffuse als speculaire (spiegelende) reflectie op.
Tengevolge van diffuse reflectie is de relatieve luminantie van zwart onbepaald, maar altijd
lager dan de relatieve luminantie van blauw.

8.3. Leesbaarheid van karakters in relatie tot het toegepaste kleurcontrast.

De perceptie van kleur is (hoofdzakelijk) een interpretatie in de volgende drie
dimensies: kleurtint, kleurverzadiging en helderheid (zie bijvoorbeeld Coolen (1983)). In
principe is aftekening van karakters op een CRT-display dan ook mogelijk als de
waargenomen karakterkleur in tenminste een van de dimensies verschilt van de
waargenomen achtergrondkleur. Een aantal onderzoekers heeft echter benadrukt dat voor
een goede leesbaarheid van (alfanumerieke) karakters niet zozeer verschillen in tint en/of
verzadiging van belang zijn, maar vooral verschillen in helderheid.

Relderheid wordt in eerste instantie veroorzaakt en bepaald door luminantie. Voor een
goede leesbaarheid moet de luminantieverhouding van karakter en achtergrond tussen 3 en
20 liggen. De verhouding moet minimaal 2 bedragen. Dit geldt zowel voor positief contrast
(helder karakter op donkere achtergrond) als voor negatief contrast (donker karakter op
heldere achtergrond). Aangezien de relatieve luminanties van de 8 standaardkleuren
vastliggen. liggen ook de luminantieverhoudingen vast bij weergave van gekleurde letters op
gekleurde achtergronden. Figuur 23 geeft de berekende waarden met de bijbehorende
beoordeling volgens het hierboven geformuleerde criterium. Van de 56 mogelijke contrasten
(wit op wit, geel op geel enzovoort zijn geen contrasten) zijn er dus op basis van dit
criterium 24 geschikt voor karakterweergave.
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Figuur 23: Contrastwaarden en hun beoordeling.

Bovenstaande richtlijn is echter niet voortgekomen uit concreet onderzoek naar
leesbaarheid van gekleurde CRT-displaykarakters op andersgekleurde achtergronden. Zulk
onderzoek is er nog nauwelijks geweest. Pas onlangs hebben Bruce & Foster (1982) en Colin
(1983) dergelijk onderzoek verricht. waarbij de eersten zich baseerden op de herkenningstijd
per karakter als maat voor de leesbaarheid en de Colin op het aantal correct gelezen
karakters. Daarnaast heeft Murch (1984) de (subjectieve) voorkeur van gebruikers
geinventariseerd. Een overzicht van de diverse resultaten vindt u in de figuren 24a tIm 24c.
Als vergelijking vindt u in figuur 24d mijn eigen (subjectieve) voorkeur voor
kleurcontrasten op de Barco monitor.

De kwaliteitsbeoordelingen uit de verschillende tabellen vallen niet geheel samen maar
verschillen toch zo weinig dat het gerechtvaardigd is er conc1usies uit te trekken, Figuur 25
geeft een 'gemiddelde' van de figuren 24a tIm 24d. Deze tabel blijkt in 3/4 van de gevallen
overeen te stemmen met tabel in figuur 21 (de beoordeling volgens het luminantiecriterium).
In de overige gevallen liggen de beoordelingen maximaal 1 trap uit elkaar. We conc1uderen
hieruit dat het gerechtvaardigd is het luminantiecriterium te generaliseren tot gekleurde
karakters op gekleurde achtergronden. Dit geeft ons de mogelijkheid ook voor andere dan de
standaardkleuren met behulp van het luminantiecriterium en de objectief berekenbare
luminanties voorspellingen te doen over de te verwachten leesbaarheid.

Wanneer we vasthouden aan het gebruik van standaardkleuren dan is het verstandig
alleen de in tabel 6 als goed aangegeven kleurcontrasten te gebruiken. Een aantal
opmerkingen is hierbij nog op zijn plaats:
- De combinaties die een negatief contrast opleveren mogen slechts gebruikt worden als de
oppervlakte van de achtergrond klein is. tenzij de verversingsfrequentie van het beeldscherm
hoven de 'critical fusion frequency' ligt. dan verdient het zelfs aanbeveling (zie bijvoorbeeld
Coolen (t 983)). Bij de Barco monitoren is dit niet het geval. Wordt bijvoorbeeld wit als
achtergrondkleur voor het hele scherm gekozen dan levert dit voor de gebruiker aanzienlijke
hinder op in de vorm van 'flicker',
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Figuur 24:Beoordeling contrasten voor karakterweergave.
a) volgens Colin,
b) volgens Bruce & Foster,
c) volgens Murch,
d) volgens eigen waarneming.

d)

- : slecht
± : matig
+ : goed

n.o. : niet onderzocht

- Zwart verdient de voorkeur als basisachtergrond om de volgende redenen. Er zlJn 4
karakterkleuren op toegestaan die gemakkelijker van elkaar te onderscheiden zijn dan
wanneer weergeven op een blauwe basisachtergrond. Nadelen van zwart zijn echter dat de
contrasten sterker afhankelijk zijn van de verlichtingsomstandigheden en dat de invloed van
spiegelende refiectie groter is.
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Figuur 25: Samenvattende beoordeling.

- Figuur 25 heeft uitsluitend betrekking op weergave van karakters. Voor bijvoorbeeld
presentatie van grafische informatie mogen we er geen conclusies aan verbinden.

Samenvattend kunnen we stellen dat voor normale karakterweergave aIleen wit. geel.
cyaan en groen op een zwarte basisachtergrond in aanmerking komen. Andere kleuren zijn
mogelijk als we plaatselijk een andere achtergrondkleur kiezen. Dit moeten we echter op
beperkte schaal doen vanwege mogelijke fiickerhinder en het sterk de aandacht trekkende
karakter van zulke combinaties op een zwarte achtergrond.

Andere contrasten voor karakterweergave kunnen bereikt worden door het systeem van
standaardkleuren te verlaten. We moeten dan de R-. G- en B-elektronenbundel afzonderlijk
kunnen regelen in intensiteit. Bij de Barco-monitoren is hiervoor een redelijk eenvoudige
elektronische schakeling te maken (zie hoofdstuk ~).

8.4. Enkele aspecten van kleurcodering.

Coolen (1983) heeft op basis van litteratuuronderzoek een aantal eisen geformuleerd
waaraan bij kleurgebruik en bij toepassing van kleur als codedimensie voldaan moet worden.

Ten aanzien van het kleurgebruik als zodanig moeten we ervoor zorgen dat:
- het aantal kleuren beperkt blijft tot ongeveer 4 kleuren voor tekstdisplays en ongeveer 7
voor grafische displays.
- er geen overbodige 'inkleuring' plaatsvindt: kleur moet een duidelijke funktie vervullen
(codering. groepering).
- bij karakterweergave het luminantiecriterium in acht wordt genomen.

Ten aanzien van de coderingsstrategie gelden de volgende uitgangspunten:
- de code dient eenduidig en consistent te zijn. dat wi! zeggen niet veranderen met tijd of
plaats.
- de code moet eenvoudig en overzichtelijk zijn, dus niet te veel categorieen kennen en
gemakkelijk te onthouden zijn.
- de hierarchie in de kleurcode moet de hierarchie in de informatiecategorieen weerspiegelen.
- de code moet redundant of minstens partieel redundant zijn. dat wi! zeggen dat kleur niet
de enige codedimensie moet zijn.
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Over die hierarchie in de kleurcodes kunnen we nog het volgende zeggen. Gaan we uit
van zwart als basisachtergrondkleur van het beeldscherm dan geldt globaal de volgende
hierarchie in de kleurcode:

j
-groen op zwart
- wit/cyaan op zwart
- geel op zwart
- kleur op kleur (geen zwart)
- geel op rood / rood op geel in het bijzonder.

Verder zijn er moeilijk richtlijnen te geven: een groot aantal factoren speelt hierbij een
roI. waaronder de oppervlakte van de items. de luminantieverhouding. het tintcontrast
enzovoort.

8.5. Toetsing aan de criteria en alternatieven.

In deze sectie gaan we per type display na in hoeverre er voldaan is aan de in het
voorgaande geformuleerde criteria.

Het balkendisplay (zie figuur 3).
- Het aantal gebruikte kleuren is 7 Cinclusief zwart). Voor een grafisch display zoals het
balkendisplay is dit niet teveel.
Met uitzondering van het gebruik van rood-op-zwart (voor 'HA' en 'LA') voldoen aIle
kleurencombinaties aan het luminantiecriterium.
- Het kleurgebruik is niet geheel consistent met gangbare kleurbegrippen. Het alarmgebied is
weliswaar in rood aangegeven, de normband (veilig) echter niet in groen. maar in
(donker)blauw. Met de standaardkleuren is een groene achtergrond echter niet te realiseren
(te helder). De 'present value' van iedere variabele is juist in groen aangegeven terwijl deze
waarde helemaal niet 'veilig' hoeft te zijn.
- De relatief grote blauwe en vooral de rode vlakken trekken sterk de aandacht en leiden
deze af van de eigenlijke grafiek. De rode balken suggereren ten onrechte dat de hoogte ervan
een betekenis heeft.

Het grafiekendisplay (zie figuur 3).
- Het aantal gebruikte kleuren is 5 of 6, voor een grafisch display wederom niet teveel.
- Er worden voor alfanumerieke items geen te geringe contrasten gebruikt: enkel geeI. wit,
groen en cyaan op een zwarte achtergrond.

Het numeriek, disturbance en communicatiedisplay (zie figuur 3).
- Het aantal kleuren is voor een numeriek display aan de hoge kant (6 inclusief zwart).
- Weer voldoet aIleen rood-op-zwart niet aan het luminantiecriterium.
- Hier en daar wordt kleur beslist niet zinvol gebruikt. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om
zoals nu tijdstip van optreden van een alarmboodschap en de aard ervan in verschillende
kleuren aan te geven. Een tweede voorbeeld is het gebruik van rood-op-zwart(l) voor het
aangeven van 'bad processing' (ondeugdelijke dataverwerking); dit kan beter op een andere
wijze worden aangeduid.

Concluderend kunnen we stellen dat:
- de alfanumerieke gegevens wat betreft leesbaarheid in goede kleurcontrasten zijn
weergegeven afgezien van het gebruik van rood-op-zwart.
- vooral voor de alfanumerieke displays weI zuiniger met het gebruik van kleur kan worden
omgesprongen.
- met name in het balkenscherm de toepassing van andere dan de standaardkleuren zinvol is.

Ook met de huidige kleurenset zou er een en ander verbeterd kunnen worden. Er is
echter besloten een kleurenconverter te bouwen (zie het volgende hoofdstuk) waarmee we de
beschikking krijgen over andere kleuren en de mogelijkheid ermee te experimenteren. Dit
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laatste is erg zinvol aangezien vantevoren niet met zekerbeid is te zeggen of een bepaalde
voorgestelde kleurenset ook in de praktijk zal voldoen. Experimenteren in bet wilde weg is
ecbter onbegonnen werk. Vandaar de volgende voorstellen.

Ben nieuwe kleurenset voor balken- en grafiekendisplay.
De nieuwe kleurenset is voor deze twee displays aangegeven in figuur 26.
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Figuur 26: Nieuwe kleurenset voor grafische displays.

In feite kunnen we deze set verdelen in 4 voorgrondkleuren (wit. geeL cyaan en groen:
standaardkleuren) en 4 acbtergrondkleuren (donkergroen. donkerrood. blauw en zwart).
Ieder voorgrondkleur is toegestaan op iedere acbtergrondkleur.

We passen de nieuwe kleurenset als voIgt toe. In bet grafiekendisplay is bet kleurgebruik
in overeenstemming met vroeger. AIleen bij de staafjesgrafiek verdient bet aanbeveling de
staafjes in donkerblauw aan te geven en de grafieklijnen zelf in cyaan.

In bet balkendisplay is de nieuwe kleurenset toe te passen als aangegeven in figuur 27. De
overbeersing door de sterk gekleurde vlakken van alarm- en normbanden is bier verdwenen
en bet kleurgebruik is consistenter.

Ben nieuwe kleurenset voor numeriek, disturbance en communicatiedisplay.
Deze set vindt u in figuur 28. U ziet dat bij maar uit 6 kleuren bestaat. Meer is ook niet
nodig voor een alfanumeriek display. AIleen oranje is verscbillend van de oorspronkelijke
set. Oranje beeft een waarschuwend karakter en kan gebruikt worden als boofdkleur in bet
disturbance display. Voor bet communicatiedisplay kiezen we een neutrale kleur (wit-op
zwart of cyaan op zwart). voor bet numerieke display geel-op-zwart. in overeenstemming
met bet gebruik biervan in bet balkenscberm. en geel-op-rood bij alarmgrensoverscbrijding.
Als slotopmerking: in deze displays gebruiken we kleur zo weinig mogelijk.



LA ~ wit
NRM - groen (veilig)
PRV ... geel (weer in overeenstemming met PRY)
VAR _ geel (weer in overeenstemming met PRY)

- 65-

~__ donkerrood (alarmgebied)

r+----- wit (neutraaI)

_--- donkergroen (veilig)
1t?77""T"1-r~I/

,.._--- geel (in overeenstemming met PRY in numeriek scherm)

I ...-------wit (neutraaI)
...--!----- zwart (achtergrond)

':.::: .....;"'-\l.'-----donkerrood (alarmgebied)
': .: .:.': .. ,
... ; ..
... ~~. ::~.

130
120
PSYS

Figzmr 27: Voorbeeld toepassing in het balkendisplay.
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Figuur 28: Nieuwe kleurenset voor alfanumerieke displays.
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9. De kleurenvertaler.

9.1. Inleiding.

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het een vooruitgang is wanneer we niet
meer gebonden zijn aan de 8 standaardkleuren. De Barco-monitoren bieden in principe deze
mogelijkheid want ze hebben analoge ingangen. Alle kleuren binnen de RGB-driehoek (zie
figuur 3) zijn mogelijk. De beperking ligt bij de displayprocessor. Deze levert voor iedere
monitor 3 digitale RGB-signalen af. Het vertalen van digitale RGB-signalen naar analoge is
mogelijk door een pure hardwareschakeling aan te brengen tussen de RGB-uitgangen van de
displayprocessor en de RGB-ingangen van de monitors. Zo'n uitvoering is echter minder
wenselijk:
- De nieuwe kleuren worden door de hardware bepaald. Door het niet-lineaire verband
tussen de luminantie en de spanning (L- U2,3) zijn de resulterende kle~ren moeilijk te
voorspellen. Experimenteren is noodzakelijk en dat is met hardware moeilijker.
- Een bijkomend voordeel van een door software te definieren kleurenset is dat de kleurenset
eventueel on-line te wijzigen is. Voor ieder type display kunnen we zo een optimale
kleurenset definieren. De vertaler hoeft enkel bij aanroep van het display opnieuw
geinitialiseerd te worden. In feite hebben we nu dus de beschikking over meer dan 8
kleuren, zij het voor ieder display maximaal 8.
Hierna vindt u de beschrijving van een dergelijke. software-matig bestuurde kleurenvertaler.

9.2. Principe van de schakeling.

In figuur 29 hebben we het principe van de schakeling getekend. Centraal staat een
RAM-geheugen. Het heeft 8 woorden van 12 bits. Ieder geheugenadres bevat de nieuwe
definitie van een van de standaardkleuren (zwart: adres 0: rood: adres 1: groen: adres 2 tot
wit: adres 7). Ieder 12-bits datawoord is verdeeld in 3 groepen van 4 bits. Iedere groep
definieert in digitale vorm de waarde die bij de herdefinitie van de betreffende
standaardkleur ieder van de (analoge) RGB-signalen moet gaan aannemen. Voor ieder
uitgangssignaal zijn dus 23=16 signa,al niveaus beschikbaar. Het kleurenpalet waaruit we
onze kleuren kunnen kiezen bestaat dus uit 164=4096 kleuren.

Voor het programmeren van de vertaler maakt de processor PROG = 1. De uitgang van
de multiplexer is nu verbonden met de drie programmeeradreslijnen. Deze zijn verbonden
met een paraIlelle poort van de displayprocessor. Oak de DATA IN bus is verbonden met
een paraIlelle poort van de processor. Geeft men nu een schrijfpuls (R/W wordt 0 en daarna
weer 1) dan wordt de informatie op de DATA IN bus in het RAM geschreven. Zo kunnen
aIle 8 adressen successievelijk worden geprogrammeerd (en de kleuren dus gewijzigd).

Bij het 'vertalen' is PROG = 0 zodat de uitgang van de multiplexer verbonden is met de
RGB-signalen afkomstig van de displayprocessor. De lijn R/W wordt continu op 1 gehouden.
De wisselende RGB-IN signalen zullen nu steeds een ander adres van het RAM selecteren. De
bijbehorende geprogrammeerde data verschijnt nu steeds op de uitgang van het RAM. Voor
iedere groep bits wordt de digitale waarde door een digitaal-analoog converter omgezet in de
juiste uitgangsspanning. De drie analoge signalen worden toegevoerd aan de RGB-ingangen
van de monitor.

9.3. Realisatie.

Hoewel uitvoering volgens het voorgaande goed mogelijk is. hebben we toch voor een
iets complexere uitvoering gekozen. Het principe blijft echter gelijk. De reden hiervoor is dat
we anders beslag moeten leggen op twee paraIlelle poorten van de display processor. Bij 1
programmeerstap moeten we beschikken over het programmeeradres (3 bits), de
programmeerdata (12 bits) en 2 besturingssignalen (PROG en R/W). In totaal dus 17 bits.
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Figuur 29: Principeschakeling van de kleurenvertaler

Daar komt nog bij dat we een dubbele uitvoering voor de kleurenvertaler wensen (voor
iedere monitor een). Hiervoor zou nog een selectiebit nodig zijn.

In figuur 30, die de uiteindelijke schakeling voorstelt. ziet u hoe we erin geslaagd zijn
om het programmeren toch slechts via 1 PIA van de displayprocessor te laten plaatsvinden.
Deze oplossing werd ingegeven door het feit dat 8x12 RAM's niet bestaan en dat we onze

. toevlucht moesten nemen tot 3 16x4 RAM's per vertaler. Het programmeertraject verloopt
nu als voIgt.

Iedere programmeerstap (voor het herdefini~ren van 1 kleur voor beide vertalers)
verloopt in 6 deelstappen: eerst wordt de nieuwe signaalwaarde voor R1-0UT in RAM 1
geprogrammeerd. vervolgens de G1-0UT waarde in RAM 2. de B1-GUT waarde in RAM 3 en
dan de nieuwe RGB waardes voor monitor 2 in RAM 4, 5 en 6. Daarna kan men een andere
standaardkleur herprogrammeren of overschakelen naar de vertaalmode.

De selectie van de juiste RAM wordt verricht door een ringregister waarin de waarde
'011111' wordt rondgeschoven. Het schuiven wordt geactiveerd door de write-puIs. Na het
schrijven in een RAM wordt dus automatisch de volgende geselecteerd. Ret ringregister is
opgebouwd rond 3 D-flip-flops. Wanneer overgegaan wordt van de vertaalmode op de
programmeermode wordt de inhoud van het ringregister automatisch geinitialiseerd op
'011111' zodat RAM 1 wordt geselecteerd.

MUX 1 en MUX 3 zorgen voor de keuze tussen adresselectie door de RGB-IN signalen
of het programmeeradres afkomstig van de PIA. MUX 2 en een kanaal van zowel MUX 1
als MUX 3 zorgen ervoor dat bij het programmeren een enkele RAM geselecteerd wordt
(bepaald door de ringteller) en dat in de vertaalmode alle RAMS geselecteerd worden.

De 2 6-voudige drivers zijn nodig omdat de fan-out van de processor PIA onvoldoende
is om rechtstreeks de overige chips te sturen.
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Tenslotte is voor de digitaal-analoog converters een zeer eenvoudige oplossing gekozen.
Iedere DAC bestaat gewoon uit 4 weerstanden. Hoewel hiermee, vanwege verschillen in
belasting en uitgangsniveaus van de RAM's, beslist geen zuiver lineaire DA-eonversie bereikt
kan worden, is deze oplossing voor ons ruim voldoende: we eisen immers ook geen
lineariteit: het verband tussen spanning en luminantie is al in hoge mate niet-lineair.

9.4. Timing en mogelijk.e problemen.

De kleurenvertaler is gebouwd en op 'statische' wijze uitgetest. Een dynamische test,
real-time en gekoppeld aan de display processor en de monitoren is nog niet uitgevoerd.
Hiervoor dient eerst de benodigde 6809-programmatuur geschreven te worden.

In figuur 31a en 3tb is de timing van de schakeling schematisch weergegeven. Deze is
nergens kritisch. Weliswaar zal er tussen RGB IN en RGB OUT een tijdvertraging van
maximaal 37nsec optreden (de maximale propagation delay time van de MUX en de
maximale access time van de RAM's) maar dit gegeven is niet zo belangrijk: het
monitorbeeld wordt iets naar rechts verschoven.

WeI kritisch is het volgende. Wat gebeurt er tijdens het access-interval met de
uitgangen van de RAM's? Staat de oude data er nog op en klapt de uitgangsdata na het
verstrijken van de access-tijd in een keer om, of beginnen er meteen na het wisselen van het
adres al enkele bits om te klappen om pas na de access-tijd stabiel te worden? Dit laatste is
onwenselijk aangezien de uitgang dan niet gedefinieerd is. Op de monitors uit zich dit door
kleurranden. Om a priori dit mogelijke effekt al zoveel mogelijk uit te sluiten is gekozen
voor RAM's met een zo klein mogelijke access-tijd. Voor de gebruikte RAM's wordt een
typische waarde gespecificeerd van 25nsec en een maximale van 35 nsec. Maar op een
dotperiode van ongeveer tOOnsec is dit nog altijd maximaal 35%. De praktijktest zal
uitwijzen of en in welke mate ongewenste kleurranden optreden. Is het resultaat niet
acceptabel dan zullen de uitgangen van de RAM's gelatchted moeten worden onder besturing
van de dot-clock van de display processor. Hiermee zou weI een voordeel van de schakeling,
namelijk dat hij geheel extern aan te sluiten is, komen te vervallen. Willen we die geheel
externe aansluitbaarheid behouden dan kunnen we het clocksignaal voor de latches afieiden
uit de RGB-signalen: we moeten 'latchen' 'even' nadat tenminste t van de 3 signalen van
niveau verandert.
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DEEL 3

EEN ONTWERP VOOR EEN NIEUW. GEINTEGREERD BEWAKINGSSYSTEEM
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10. Inleiding.

Zoals we in de introductie al schreven wordt het systeem DADS 1 nu al geruime tijd in
het AZL gebruikt. Al snel bleek dat het displaygedeelte (de beide Compucolors)
onbetrouwbaar was. Het ontwerp waarbij dit deel vervangen is door de Eurocom 2 display
processor en 2 Barco-monitoren. DADS 2. nadert nu zijn voltooiing. Oorspronkelijk was als
derde versie. DADS 3. een systeem voorzien waarbij ook de data processor vervangen zou
worden. Beide herziene ontwerpen zouden een functionele copie van DADS 1 worden. dat
wi! zeggen er zouden enkel qua hardware verschillen zijn. niet qua funkties. wijze van
bediening enzovoort.

Inmiddels is het plan voor DADS 3 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats kwam
het DADS 4 concept dat niet aIleen een totale vervanging van de hardware zou gaan
inhouden. maar tevens ook een volledige functionele herziening. Daartoe werd een werkgroep
'Ergonomie' ingesteld die de funktie-eisen en ergonomische eisen van dat systeem moest gaan
vastleggen.

Een van de eerste conclusies van de werkgroep was de volgende. DADS 4 mag niet meer
zoals zijn voorgangers een eigen plaats in de OK opeisen (zie voor deze plaats figuur 4). De
grootte van DADS 1 en de ruimte die het in de operatiekamer in beslag neemt worden als
bezwaarlijk ervaren. Bovendien beschouwde de werkgroep het als wenselijk dat de plaatsing
van DADS 4 dichter bij de pati~nt zou zijn.

Deze eisen iIPpliceren integratie van DADS 4 met bestaande en al in de OK aanwezige
anesthesie-apparatuur en/of monitoring-apparatuur. In het volgende beschrijven we hoe een
dergelijk systeem er uit kan gaan zien. De daarbij gemaakte keuzes zullen we zo goed
mogelijk motiveren. Daarbij zal duidelijk worden dat deze keuzes compromissen zijn tussen
enerzijds ergonomische eisen en aanbevelingen en anderzijds praktische beperkingen.
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11. Het ontwerpproces.

11.1. De plaats van DADS 4.

Het uitgangspunt dat DADS 4 niet meer op de plaats van DADS 1 'mag' staan en
dichter bij de patient 'moet' staan levert ons twee alternatieve plaatsingsmogelijkheden (zie
weer figuur 4). Links voor het hoofdeinde van de patient of rechts voor.

Het eerste impliceert integratie met het HP-rack of verplaatsing ervan. Integratie is
zogoed als onmogelijk (het rack is zo goed als vol met de monitor, de schrijver, de
transducerapparatuur) en verplaatsing is onwenselijk. Het HP-rack levert de bloeddruk- en
ECG-signalen die ook voor de chirurg een belangrijke informatiebron zijn. Het valt dan ook
onder verantwoordelijkheid van de afdeling chirurgie (in het AZL).

Het tweede impliceert integratie met de servoventilator of verplaatsing ervan.
Verplaatsing ervan is eehter onmogelijk omdat de afstand tussen ventilator en patient in
principe zo klein mogelijk moet zijn (vanwege de 'dode ruimte' die de slangen vormen als
verlengstuk van de longen) en hij er opgebouwd is om reehts van de patient te staan (de
slangen van en naar de patient moeten aan de linkerkant aangesloten worden). In het
ontwerp van DADS 4 is dan ook uitgegaan van integratie met de servoventilator en zoveel
mogelijk apparatuur die zich nu al op deze plaats in de OK bevindt.

11.2. Overige uitgangspunten.

Integratie van DADS 4 met de servoventilator houdt tevens in integratie met de overige
apparatuur die zich op die plaats bevindt. Dat is:
- de capnograaf.
- de cardiac output computer,
- de 02-analyzer (OK 3, AZL),
- de arteriosonde (OK 3, AZL).
Verder hebben we natuurlijk de DADS-apparatuur met de volgende door de werkgroep
vastgestelde componenten:
- een 12-inch monitor + bediening (SK of TS) voor presentatie van analoge signalen zoals
bloeddruksignalen en ECG-signalen,
- een 14-inch monitor en bediening (SK of TS) voor grafische displays.
- een 14-inch monitor + bediening (SK of TS) voor alfanumerieke displays,
- een keyboard voor de resterende niet-automatische input.
- een keypad voor het snel invoeren van de belangrijkste events.
- 2 floppy drives,
- de elektronische apparatuur (processors. geheugenkaarten. voeding enzovoort),
- een plotter.
Bij het ontwerp is er van uitgegaan dat op zijn minst de boven genoemde componenten met
uitzondering van de 02-analyzer. de arteriosonde en de plotter geintegreerd moesten worden.
Voor de plotter is dit niet per se noodzakelijk omdat de informatie van het anesthesieverslag
ook in de vorm van een chronologisch display + grafieken aanwezig is op de monitors. De
ruimte die de plotter vergt is zodanig dat integratie praktisch onmogelijk is. De plotter moet
een andere plaats in de OK vinden.

Bij de anesthesie-apparatuur is verder uitgegaan van 'losse' inbouw, dat wil zeggen de
apparatuur moet er eenvoudig in en uit te balen zijn. Dit is van belang voor bet onderhoud
en het schoonhouden van de apparatuur en voor de uitwisselbaarheid ervan. Bovendien kan
DADS dan ook. indien nodig, een plaats vinden in een andere OK.

Verdere 'uitgangspunten' zijneig~lijkpas tijdens het ontwerpproces aan het licht
gekomen. Diverse ontwerpen zijn in de werkgroep 'Ergonomie' en tijdens de 'servo
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werkbesprekingen' aan de orde geweest. Naar aanleiding daarvan zijn de volgende
uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld:
- De servoventilator moet in principe van aIle kanten gemakkelijk toegankelijk zijn. De
anesthesist wil aIle slangen van en naar de servoventilator kunnen bereiken. Hij wil de
servoventilator zelfs kunnen openen aan de bovenkant omdat er een enkele maal weI eens
een slang binnenin losschiet.
- Zo mogelijk moet er zowel staand als zittend aan DADS 4 gewerkt kunnen worden.
- Er moet voorzien zijn in schrijfruimte voor de anesthesist om bijvoorbeeld een
handgeschreven anesthesieverslag te kunnen bijhouden,

Voor het overige is er uitgegaan van algemene ergonomische criteria en richtlijnen die
bijvoorbeeld gelden voor het plaatsen van toetsenborden en andere bedieningsmiddelen. voor
de plaatsing van beeldschermen en dergelijke.

11.3. Het ontwerp.

Diverse voorafgaande schetsen, besprekingen van schetsen. metingen van bestaande
apparatuur in de OK en bestudering van ergonomische litteratuur en antropometrische
gegevens hebben uiteindelijk geleid tot het ontwerp van DADS 4 dat u kunt vinden in de
figuren 32a, 32b en 32c. Voorop moet staan dat dit ontwerp een compromis is. gezien de eis
dat er aIlerlei bestaande apparatuur in verwerkt moest worden.

Van doorslaggevende betekenis op het ontwerp zijn vooral de servoventilator. het
toetsenbord en het displaygedeelte geweest:

Door de eis dat de servoventilator met zijn toebehoren zoals verdamper. mixer. en
bevochtiger van praktisch aIle kanten toegankelijk moest zijn, is van inbouw of gedeeltelijke
inbouw hiervan in een kast afgezien. In het Warnsveld-ziekenhuis in Zutphen heeft men een
dergelijke poging weI ondernomen met als consequenties dat er ingrijpend aan de behuizing
van de ventilator 'gesleuteld' moest worden en dat de slangen niet goed bereikbaar zijn en
gedeeltelijk niet zichtbaar voor de anesthesist.
De servoventilator mag bovendien niet te hoog en niet te laag worden geplaatst. Hij is van
vitaal belang voor de pati~nt en de anesthesist moet er op kunnen terugvaIlen als uitlezing
of bediening via DADS gestoord is.

Het toetsenbord moet (binnen zekere grenzen) op een ergono~isch verantwoorde hoogte
komen. Het toetsenbord verdeelt het ontwerp vertikaal in twee delen. Het onderste deel
waar bediening en aflezing van apparatuur moeilijk is en het bovenste deel waar deze.
globaal gezien. goed is. Belangrijke apparatuur moet daarom boven het toetsenbord geplaatst
worden.

Het displaygedeelte is door de 3 monitoren die het herbergt nogal fors. Dit deel moet
uiteraard boven het toetsenbord geplaatst worden. Het 'gevaar' bestaat nu dat DADS te hoog
wordt. zeker wanneer nog andere apparatuur boven toetsenbordniveau geplaatst gaat
worden.

De oplossingen die we gekozen hebben voor deze 3 'probleemgevaIlen' zijn ingegeven
door de volgende overwegingen:

H et toetsenbord
Wat de plaatsingshoogte betreft hebben we gezocht naar normen voor het staand werken aan
toetsenborden (de anesthesist werkt overwegend staand). Dergelijke normen hebben we niet
gevonden; het is vrij ongebruikelijk om staande achter een toetsenbord te werken. Daarom
zijn we enerzijds nagegaan wat voor andersoortig licht. staand werk de aanbevolen
tafelhoogte is. Ook zijn we nagegaan wat voor zittend werk aan een toetsenbord de
aanbevolen tafelhoogte is om daaruit een maat te berekenen voor staand werken. Het eerste
resulteerde in een gemiddelde hoogte voor Mannen ·en vrouwen van ongeveer 94 cm
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Figuur 32a: Bet DADS 4 ontwerp, isometrische schets (schaal) :12,5J.
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Monitor analoge signalen
Softkeys
Funktietoetsen
Eventtoetsen
Floppy-drives
Schrijver CO-computer
Schrijftafel (A4)
Servoventilator (pneumatisch deel)
Bevochtiger
Capnograaf
02-analyser
Arteriosonde
Handbeademing
CO-computer en ballast (scheidingstrafo)
Rekje bij ACT-analyser
ACT-analyser
Mixer
Verdamper
Inschuifbaar blad
Keyboard
Servoventilator (elektrisch deel)
Monitor numeriek/chronologisch/disturbance
Monitor bar/graph display

display

Figuur 32c: Het DADS 4 antwerp, toelichting.

(Hettinger et al. (1976)), het tweede in een maat van ongeveer 99 em (Dreyfuss (1967)). Bij
het berekenen van deze laatste maat zijn we uitgegaan van de door Dreyfuss aanbevolen
hoogte voor de plaatsing van een toetsenbord (63,5em); daar hebben we het gemiddelde
versehil tussen de zit- en stahoogte van de 'gemiddelde' vrouw en de 'gemiddelde' man
bijgeteld. We kunnen deze maten alleen als een indieatie zien, omdat een werkelijk optimaIe
maat afhankelijk is van de grootte van de betrokken persoon. We zijn uitgegaan van een
vaste plaatsingshoogte van 90 em zodat ook kleine personen gemakkelijk aan het toetsenbord
kunnen werken. Een in hoogte verstelbaar toetsenbord kost teveel ruimte.

Om te voorkomen dat het toetsenbord de bediening en de toegankelijkheid van de eronder
geplaatste apparatuur (het pneumatiseh deel van de servoventilator) hindert. is het
toetsenbord op een insehuifbare lade geplaatst. Bediening van DADS gebeurt zoveel mogelijk
middels de bij de displays geplaatste bedieningsmiddelen zodat het toetsenbord maar relatief
weinig gebruikt zal worden. Het toetsenbord kan dan in de normale situatie ingesehoven
worden en alleen wanneer nodig te voorsehijn gehaald worden.

Overigens ziet het toetsen bord er in de tekening er zeer complex uit. Het is de bedoeling
dat wanneer bediening via softkeys en aanraakseherm gerealiseerd is, dit toetsenbord door
een veel eenvoudiger type vervangen wordt.

Links naast het toetsenbord is in een kleine sehrijfruimte voorzien. Deze schrijfruimte is,
ondanks de verhoging ten opziehte van het toetsenbord, nog te laag (optimale hoogte volgens
Dreyfuss ongeveer 107 em voor mannen en 99 em voor vrouwen). Wanneer een eenvoudiger
toetsenbord geplaatst wordt, wordt het sehrijfvlak natuurlijk iets ruimer. Overigens zijn
zowel het schrijfplateau als het toetsenbord losstaand zodat de gebruiker ze naar keuze kan
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omwisse1en.

De servoventilator
De servoventilator bestaat eigenlijk uit twee delen: een pneumatisch deel waarin de
eigenlijke regeling van de beademingsflows. -drukken en -intervallen plaatsvindt en het
elektrisch deel waar de elektronica en de regelknoppen en meters zich bevinden. Aan het
pneumatisch dee1 zitten bovendien rechts een mixer (voor het mengen van
beademingsgassen) en een verdamper (voor het verdampen van narcosevloeistoffen) en links
een bevochtiger (om het beademingsmengsel van waterdamp te voorzien). Het pneumatisch
en elektrisch deel zijn eenvoudig los te koppelen: er is uitsluitend een elektrische verbinding
tussen.

Voor deze oplossing hebben we ook gekozen. Het pneumatisch deel is beneden het
toetsenbord geplaatst. Het pneumatisch deel zelf vergt weinig aflezing en bediening. Het zijn
vooral de mixer. verdamper en bevochtiger die de aandacht vragen (voor bijstellen. bijvullen
en verwisselen). Deze zijn nog redelijk toegankelijk omdat ze naar de zijkant uitsteken.

Het elektrisch deel waarop de anesthesist de beademing regelt is. beter bereikbaar en
afleesbaar. boven het toetsenbord geplaatst. Oak deze plaats is weer niet echt optimaal:
volgens Dreyfuss moeten we dit gebied classificeren als 'geschikt voor niet-critische
bediening: zo mogelijk vermijden'. De reikafstand is namelijk nogal groot en de hoek
waaronder men het bedieningspaneel ziet vrij ongunstig. Deze plaats verdient echter de
voorkeur boven plaatsing onder het pneumatisch deel.

Het displaygedeelte
DADS 4 heeft 3 monitors: 2 14-inch kleurenmonitors voor de presentatie van de typische
DADS-displays (zie figuur 32) en 1 12-inch zwart-wit monitor voor presentatie van de
zogenaamde analoge signalen (golfvormen). Plaatsing van deze 3 monitoren boven elkaar is
overwogen maar zou tot een te hoge kast leiden: de bovenkant van het toetsenbord bevindt
zich op circa 95 em hoogte: voor de monitors is toch circa 30 em per monitor nodig. zodat de
totale hoogte ongeveer 185 em zou worden. Bovendien zou de kijkhoek voor de onderste
monitor zo ongunstig zijn dat deze schuin geplaatst moet worden waardoor nog meer
vertikale ruimte vereist is. Om deze reden en omdat de breedte van de ventilator toch al
ongeveer 80 em is, hebben we gekozen voor een kastbreedte van 1.5 x 19 inch en plaatsing
van de 12-inch monitor naast een van de 14-inch monitors. Het elektrisch deel van de
servoventilator kan zo ook een betere plaats vinden terwijl de totale hoogte beperkt blijft
tot circa 175 em.

Dreyfuss (1967) heeft zowel voor displays als bedieningsmiddelen een classificatieschema
opgesteld voor de plaatsingshoogte ervan (zie figuur 33). We hebben het ontwerp aan dit
schema getoetst en in figuur 34 vindt u de resultaten van deze toetsing. We zien dat er niet
voor alle componenten een optimale beoordeling geldt. Voor geen van de onderdelen geldt
echter de beoordeling 'slecht'.

Behalve de plaatsingshoogte is ook de bereikbaarheid in horizontale richting van belang.
Hierover vinden we informatie bij Hettinger et al. (1976). Volgens figuur 35 vallen alle
bedieningselementen van DADS 4 binnen het bereikbare front. gegeven de afstand van
gebruiker tot het bedienings- en displayvlak van ongeveer 50 em.

Deze afstand hebben we overigens bewust nagestreefd. Enerzijds zijn de
bedieningsmiddelen zo gemakkelijk bereikbaar. anderzijds is hiermee een voldoende grote
kijkafstand tot de displays gewaarborgd, Deze minimale afstand is vooral van belang voor
oudzienden en (andere) brildragers.

Met name de vrij hoge plaatsing van de bovenste monitors kan aanleiding geven tot
hinderlijke reflecties in het monitorbeeld. Of deze in de praktijk ook optreden is niet met
zekerheid te zeggen. maar weI waarschijnlijk. Het hangt af van de bolling van de
monitorbeeldbuis. de lengte en plaats van de gebruiker en van de lichtbronnen ten opzichte
van DADS. Weerspiegeling van ruiten is niet te verwachten (die zijn er althans in de AZL-
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geschiktheid Ill1aats inmhoorls
lbsplays bediening .annen wOU1l9n gemid sld

goad niet-critische 165 - 172cm 152 - 1730m 159 - 178cm
bediening

goad goad 140 - 165cm 130 - 1520m 135 - 159cm

niet-critische niet-critische 122 - 144am 114 - 1300m 118- 135cl1
displays bediening

sleaht niet-aritische lf11 - 122cm 99 - 1140m 103 - 118cm
bediening

Figuur 33: Classificatieschema volgens Dreyfuss.

p1aatsingshoogte beoorde1ing

displays ana100g

bar/graph

numeriek

150 - 1700m

150 - 1700m

120 - l40cm

goed

goed

voor niet-erit. disp1

bediening toetsen 14!5 - 1500m
anal. displ.
'toe1:8en 1145 - 1500m
bar/gr, disll
toetsen 115 - 1200m
num. displ.
touch screen 150 - 1700m
anal. dislll.
touch screen 150 - 1700m
bar/graph
touCh screen 1~0 - 1400m
numeriek

Figuur 34: Toelsing plaatsingslwogtes.

goed

goed

voor niet-crit. bedieI ing
goed door schuine p1e~tsing

niet-critische bedien Ing

niet-oritische bedien.ng

niet-critisahe bedien Ing

OKs praktisch niet). We hoeven aIleen rekening te hou( en met lichtbronnen aan bet
plafond. Het is verstandig maatregelen te nemen om reflec ies te voorkomen. Dit kan op
verschillende manieren: door het aanbrengen van anti-reflect ecoatings. door aanpassing van
verlichtings- armaturen Oamellen aanbrengen) of verplaatsFon ervan. door bet aanbrengen
van een klep bovenaan DADS. enzovoort.

Nu boogte en breedte vastliggen. en ook de plaatsing fv"an monitoren. toetsenbord en
elektriscb en pneumatisch deel van de servoventilator. blijft r weinig speelruimte over voor
de plaatsing van de overige componenten.

In de ruimte die over is in bet displaygedeelte zijn de floppydrives geplaatst en een
eventpad voor bet snel invoeren van events. De floppydrive~ zijn borizontaal geplaatst. De
gebruiker kan dan ook zonder indieatie gemakkelijker or thouden boe de floppies erin
gescboven moeten worden. Het eventpad is zoveel mogeli k links geplaats (dieht bij de
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Figuur 35: Bereikbaarheid in Jwrizontale richting.

pati~nt).

Naast het elektrisch deel van de servoventilator is het schrijvergedeelte van de cardiac
output computer geplaatst. Deze schrijver is normaal Cook constructief) verbonden met de
cardiac output computer zelf. De verbinding is echter eenvoudig los te halen zodat aIleen nog
een elektrische verbinding nodig is. De schrijver is zo redelijk goed af te lezen terwijl de
nogal logge afmetingen van de computer wat beperkt worden zodat plaatsing in de DADS
kast mogelijk is.

De capnograaf is geplaatst onder het pneumatisch deel van de servoventilator. Vanwege de
flexibiliteit en de bereikbaarheid van de capnograaf moet de brug waar de capnograaf onder
staat eenvoudig weggehaald kunnen worden.

De overige componenten: 02-analyzer, arteriosonde, CO-computer en ACf-analyzer zijn
aIle nog lager geplaatst. Dit is zowel voor bediening als aflezing een slecht gebied: de
anesthesist moet altijd bukken. Echter. dit is nu Chelaas) ook al het geval. Overigens is deze
apparatuur 'los' geplaatst zodat de anesthesist vrij is de apparatuur onderling uit te wisselen
of Cbeter) elders te plaatsen.

Tenslotte, de kast is geplaatst op wielen en dus relatief gemakkelijk verplaatsbaar. De
ongeveer 10 em tussenruimte tussen de onderkant van de kast en de vloer maakt het
mogelijk dat de gebruiker dicht genoeg bij het toetsenbord kan staan.

De overige apparatuur: de computers, de geheugenkaarten, de voeding enzovoort vindt
een plaats in de ruimte achter de capnograaf. Hoewel van de hardware op het moment geen
afmetingen bekend zijn is deze ruimte Congeveer 30 x 50 x 70 em) hoogstwaarschijnlijk
voldoende om aIle electronica onder te brengen.
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12. Conclusies en aanbevelingen.

Van de in sectie 11.2 geformuleerde uitgangspunten zijn bijna aIle ~tot op zekere hoogte)
gerealiseerd. Ais onbevredigende punten blijven eigenlijk aIleen de volgende over:
- De eis dat zowel staand als zittend aan DADS moet kunnen worden gewerkt komt in het
ontwerp niet tot uitdrukking. De voomaamste belemmering daarvoor is de plaatsing van
apparatuur beneden toetsenbordniveau. Was deze ruimte vrij dan zou een hoge draaibare
stoel ook zittend werken mogelijk maken. Een voetsteun aan de stoel of aan DADS zou
daarbij overigens niet vergeten mogen worden.
- Ook bij staand werken aan DADS is een dergelijke lage plaatsing van apparatuur eigenlijk
niet verantwoord: meters zijn moeilijk afleesbaar en de anesthesist moet altijd bukken of
knielen om erbij te kunnen.
- De schrijfruimte tenslotte is te laag en (vooralsnog) niet groot genoeg.

Tenslotte plaatsen we nog de volgende opmerkingen:
Voordat het ontwerp eventueel gerealiseerd wordt verdient het aanbeveling een 'mock up'
(of een model) te maken en deze 'voor te schotelen' aan de anesthesist,. Op die Manier kan
waardevolle 'feedback' verkregen worden op grond waarvan mogelijk aanpassing van het
ontwerp nodig is.
- Een dergelijke mock up geeft ook duidelijkheid over hoe het ontwerp ·oogt'. De
isometrische schets (figuur 32a) levert een nogal vertekend beeld van de werkelijkheid. Het
ontwerp komt in de schets waarschijnlijk als logger naar voren dan het in werkelijkheid is.
Ook dit aspect is van belang voor de acceptatie. Eerdere. elegantere ontwerpen hebben het
helaas moeten afleggen door praktische beperkingen.
Het is mogelijk dat vanwege de stabiliteit enige ballast onder in de kast moet worden
aangebracht (misschien is de toch al noodzakelijke zware scheidiqgstrafo hiervoor al
voldoende). De 3 monitors boven in de kast maken het geheel nogal topzwaar. Om deze
reden is het ook wenselijk dat het ontwerp door een constructeur wordtbekeken.
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BULAGE

SYNTAX EN SEMANTIEK (DC bar- en graphdisplays).

1. Syntax.

De volledige syntax vindt u aan het slot van deze bijlage. Hieronder vindt u een
toelichting noodzakelijk voor de interpretatie van de syntaxbomen.

De syntaxbomen geven aan hoe de lexicale elementen uit de interactietaal verbonden
kunnen worden. Het lexicon is echter nog niet vastgelegd. De gebruikte benamingen zijn dan
ook symbolische benamingen waaruit echter de betekenis van de syntactische structuren
globaal kan worden afgeleid. In het hoofdstukje 'semantiek' staat de betekenis precies
omschreven.

In hoofdletters zijn die taalsymbolen aangegeven die overeenstemmen met precies een
lexicaal symbool uit de interactietaal. Tussen '< >' staan symbolen die overeenkomen met
een groep lexicale symbolen. Deze symbolen hebben we hieronder beschreven.

<DispVar> ::=
naam van een op het scherm getoonde variabele.

<GroupVar> ::=
naam van een variabele uit een selectiegroep.

<LayoutEmpty> ::=
nummer van een niet gedefinieerd element uit de lijst van door de gebruiker samengestelde
lay-outs.

<ReIVarGroup> ::=
naam van een groep gerelateerde variabelen.

< StringFromKeyboard > ::=
naam waaronder een door de gebruiker samengestelde lay-out moet worden opgeslagen; in te
voeren via toetsenbordo

<Unused> ::=
nummer van een niet-gedefinieerd element in de lijst van op het scherm getoonde variabelen.

< UserLayout > ::=
naam van door de gebruiker samengestelde display lay-out.

<VarGroup> ::=
naam van een selectiegroep van variabelen.

Takken in de syntaxbomen die niet altijd open zijn. zijn aangeduid met een '*'. Dit
geeft aan dat de toegankelijkheid van de tak afhankelijk is van de toestand van de getoonde
lay-out of van de lijst van door de gebruiker samengestelde lay-outs. Een tak is gesloten als
hij (semantisch) niet zinvol is. Dit is bijvoorbeeld het geval als in een schalingscommando
een grenswaarde is bereikt, of als een verwisselcommando niet zinvol is omdat er (nog) geen
variabelen te verwisselen zijn. enzovoort.

Waar in een knooppunt naast de 'ENTER'-tak nog andere mogelijkheden zijn, zijn dit
takken waardoor de eerder gemaakte keuze gecorrigeerd kan worden (behalve in het geval
van een 'ERASE'-commando; daar kunnen met een commando verschillende variabelen
tegelijk worden gewist).

2. Semantiek.

Hieronder voIgt de beschrijving van het effekt (effekten) van de diverse commando's.

CALL:
ga naar de CALL-omgeving (en annuleer een eventueel nog onvolledig commando).
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DELETE:
ga naar de DELETE-omgeving (en annuleer een eventueel nog onvoltooid commando).

SAVE:
ga naar de SAVE-omgeving (en annuleer een eventueel nog onvolledig commando).

CREATE GRAPH SINGLE:
cr~r op bet scberm een (nog volledig te editen) GRAPH SINGLE display en ga meteen over
naar de GRAPH SINGLE-omgeving.

CREATE GRAPH OOUBLE:
cr~r op bet scberm een (nog volledig te editen) GRAPH OOUBLE display en ga meteen
over naar de GRAPH OOUBLE-omgeving.

CREATE GRAPH VARIABLE:
cr~r op bet scberm een (nog volledig te editen) GRAPH VARIABLE DISPLAY en ga meteen
over naar de GRAPH VARIABLE-omgeving.

CREATE BAR:
cr~r op bet scberm een (nog volledig te editen) BAR display en ga meteen over naar de
BAR-omgeving.

CHANGE:
ga naar de GRAPH SINGLE. GRAPH OOUBLE. GRAPH VARIABLE of BAR-omgeving
overeenkomstig bet type display dat momenteel op bet scberm vertoond wordt.

BACKSTEP:
doe een stap terug in de syntaxboom (de grootte van deze stap is door de programmeur vast
te leggen voor ieder individueel commando).

CLEAR:
annuleer een nog niet volledig ingevoerd commando.

CALL-omgeving

SYSBAR:
toon bet standaard bar display.

SYSGRAPHSINGLE:
toon bet standaard grapb single display.

SYSGRAPHDOUBLE:
toon bet standaard grapb double display.

USERBAR:
toon bet door de gebruiker samengestelde bar display met de naam gespecificeerd door
< UserLayout >.

USERGRAPH:
toon bet door de gebruiker samengestelde grapb display met de naam gespecificeerd door
<UserLayout> .

DELETE-omgeving

<UserLayout> :
verwijder de door de gebruiker samengestelde display layout met de naam gespecificeerd
door <UserLayout> uit bet gebeugen.
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SAVE-omgeving

<UserLayout>:
sla de momenteel getoonde display lay-out op in het geheugen op de plaats van de door
< UserLayout > gespecificeerde display lay-out (deze lay-out gaat hierdoor verloren) onder
de naam van de vernietigde lay-out (SAME NAME). onder een door het systeem
gegenereerde default naam (DEFAULT NAME) of onder een zelf via het toetsenbord in te
voeren naam (KEYBOARD INPUT <StringFromKeyboard».

< LayoutEmpty > :
sla de momenteel getoonde display lay-out op in het geheugen op een nog onbezette plaats
onder een door het systeem gegenereerde default naam (DEFAULT NAME) of onder een zelf
via het toetsenbord in te voeren naam (KEYBOARD INPUT <StringFromKeyboard».

GRAPH SINGLE - omgeving

CURSOR RIGHT:
verplaats de cursorlijn een stap naar rechts.

CURSOR LEFT:
verplaats de cursorlijn een stap naar links.

CURSOR HOME:
verplaats de cursor naar de meest rechtse positie in de grafiek.

ERASE:
wis een of een aantal door < DispVar > gespecificeerde variabele(n) van het scherm.

REPLACE:
vervang de door <DispVar> gespecificeerde variabele of de door <Unused> gespecificeerde
lege plaats door de variabele gespecificeerd door de sequentie < VarGroup> < GroupVar > .

REPLACE GROUP:
vervang aIle getoonde variabelen en lege plaatsen door de door < RelVarGroup>
gespecificeerde groep gerelateerde variabelen.

SCALE:
schaal de door < DispVar> gespecificeerde variabele of het tijdinterval (TIME WINOOW).
De grenzen (LB. HB) kunnen verhoogd of verlaagd worden (UP. OOWN) of men kan de
standaardschaling kiezen (STANDARD).

GRAPH OOUBLE - omgeving

ERASE:
wis een of een aantal door < DispVar> gespecificeerde variabele(n) van het scherm.

REPLACE:
vervang de door < DispVar> gespecificeerde variabele of de door <Unused> gespecificeerde
lege plaats door de variabele gespecificeerd door de sequentie < VarGroup> <GroupVar>.

REPLACE GROUP:
vervang aIle getoonde variabelen en lege plaatsen in de bovenste grafiek (UPGRAPH) of
onderste grafiek (DOWNGRAPH) door de door <ReIVarGroup> gespecificeerde groep
gerelateerde variabelen.

SCALE:
schaal de door < DispVar> gespecificeerde variabele of het tijdinterval (TIME WINOOW).
De grenzen (LB. HB) kunnen verhoogd of verlaagd worden (UP. OOWN) of men kan de
standaardschaling kiezen (STANDARD).
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GRAPH VARIABLE - omgeving

EXCHANGE:
verwissel de langs beide assen aangegeven variabelen (waarvan een eventueel niet
gedefinieerd is).

REPLACE:
vervang de door <DispVar> gespecificeerde variabele of de door <Unused> gespecificeerde
lege plaats door de variabele gespecificeerd door de sequentie < VarGroup> < GroupVar > .

SCALE:
schaal de door <DispVar> gespecificeerde variabele of het tijdinterval (TIME WINDOW).
De grenzen (LB. HB) kunnen verhoogd of verlaagd worden (UP. DOWN) of men kan de
standaardschaling kiezen (STANDARD).

BAR - omgeving

ERASE:
wis een of een aantal door < DispVar> gespecificeerde variabele(n) van het scherm.

EXCHANGE:
verwissel de 2 door < DispVar> of < Unused> gespecificeerde variabelen resp. lege
plaatsen.

REPLACE:
vervang de door <DispVar> gespecificeerde variabele of de door <Unused> gespecificeerde
lege plaats door de variabele gespecificeerd door de sequentie < VarGroup> < GroupVar > .

SCALE:
schaal de door < DispVar > gespecificeerde variabele. De grenzen (LB. HB) en de norm
(NRM) kunnen verhoogd of verlaagd worden (UP. DOWN) of men kan de
standaardschaling kiezen (STANDARD).
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FUNKTIETOETSEN (geldig in ieder knooppunt, naast de softkeys of touch screen input)

• 1. CALL - omgeving

12. DELETE - omgeving

'3. SAVE - omgeving

4. GRAPH SINGLE - omgeving

5. GRAPH DOUBLE - omgeving

6. GRAPH VARIABLE - omgeving

7. BAR - omgeving
-{

GRAPH SINGLE

GRAPH DOUBLE
CREATE

GRAPH VA...'iIABLE

BAR-----~

CHANGE oJ

BACKSTEP----~-------_+l' (executie)

CLEAR --------------.lexecutie}

SAVE --------------

CALL --------------+

DELETE -------------+

1. CALL - omgeving

SYSBAR - -..

SYSGRAPHSINGLE

SYSGRAPHl>OU8LE

USERBAR"

USERGRAPH~~<userLaYOut

'---------- (executie)

2. DELETE - omgeving

r NO

. <UserLayout~LYES

'----------\executie) ••---



3. SAVE - omgeving

r::::NAME------------""1

<UserLayout ')",IKEY;BOARD INPUT - <StringFromKeyboard ,._

r DEFAULT NAME

<LayeutEmptY5 KEYBOARD INPUT _<StringFromKeyboard,.---<

1..- (executie) --------'

4. GRAPH SINGLE - omgeving

CURSOR RIGHT...·--------------------------------.....,
CURSOR LEFT~Jr _oj

CURSOR HOME..~-------------------------------___fI

r;::<DispVar)~

ERASE"':....----_. <DispVar) ------ll. ENTER' --------------------1

[

<unused>* r-;~GrouPVar>J

REPLACE---- <DisPVar>~<varGroup>-<Groui:>Var>-ll ENTER -----41

I: <ReIVarGroup)]

REPLACE GROUP_ <ReIVarGroup> 11ENTER ------------------------1

[
<DisPvar>"

SCALE----.... TIME WINDOW

LBUP "1.::-----01

LBDOWN ..----<I

HBUP~'------t4

HBDOWN "''------01

STANDARD

ENTER ------------------4

......------------------------------ (executie) 4--_---'
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5. GRAPH DOUBLE - omgeving

~<DisPVar).:=:J
ERASEl'- • <DispVar> -llENTER ------ ......

[
<Unused ) ..------, ~<GroupVar>]

REPLACE --- <DispVar>*-L<VarGrouP> __ <GroupVar> ~ENTER---_~

RelVarGroup>

UPGRAPH --..... RelVarGroup>

DOWNGRAPH--........gNTER -----------~

~
UPGRAPH==:J

UPGRAPH DOWNGRAPH--------I

DO','iNGRAPH <ReIVarGroup >.....>-- ~

<ReIVarGroup>REPLACE GROUP

[

<DisPvar>*

SCALE ----. TIME WINDOW

LBUP -------i
LBDOWN ~'------"i

HBUP.:....------ti

HBDOWN -"---01

STANDARD

ENTER ---------------------01
L (executie)

6. ,GRAPH VARIABLE - omgeving

EXCHANGE ....~------------------------------~

[(UnUsed:~ ~<GroupVar>J

REPLACE ---- (DispVar>lt---L<. VarGroup >_<GroupVar"7 -.l.l.ENTER ------01

LBUP-""---..j

LBDOWN*

HBUP*-----.j

HBDOWN •

STANDARD

ENTER ---------------------1

. ..
[

< Dl.spVar >
CALE -----. TIME WINDOW

L (executie) 4-----'
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ERASE.-----..... <DispVar >--llENTER ---------------------....,
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7. BAR - omgeving

cUnused>~ <Unused>~

EXCHANGE _..--_....JC DispVar~<DispvarLENTER

<Unused>-

REPLACE -------'CDisPVar~c::varGrouP) _<. GroupVar >

STANDARD

< GroupVar>

ENTER ------I

SCALE -11------... < DispVar ') --.L...;L+.ENTER -----------------------0-1

L----------------------------------(executie) ---
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