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Samenvatting

De Tiepstem is een communicatie-hulpmiddel (met een onbeperkt vocabu
laire) voor spraakgehandicapten, dat op het Instituut voor Perceptie Onder
zoek (IPO) is ontwikkeld. Via een QWERTY-toetsenbord kunnen zinnen
worden ingetikt, die daarna in synthetische spraak kunnen worden omgezet.
Na het uitvoeren van een evaluatie met het eerste proefmodel is gebleken,
dat de Tiepstem een nuttig hulpmiddel kan zijn voor de communicatie
van spraakgehandicapten. De bediening van het hulpmiddel is voor veel
gebruikers echter te complex te gebleken: De tekst moet pseudo-fonetisch
worden ingetikt en enkele faciliteiten zijn niet gebruikers-vriendelijk genoeg
aangebracht.

In een ander projekt is het eerste probleem opgelost: Voor een nieuw
model kan de tekst volgens de normale Nederlandse spelling worden inge
voerd. Om het tweede probleem op te lossen, dat is het systeem gebruikers
vriendelijker maken, is de gebruikers-interface opnieuw onder de loep geno
men. Ret gekozen systeem kan worden opgevat als een boekje met verschil
lende pagina's. Een van de pagina's kan worden beschouwd als een kladblok
en de andere als pagina's van een zinnenboekje. Op het kladblok worden
nieuwe zinnen, die geen standaard-opmerkingen van de gebruiker hoeven te
zijn, volledig ingetikt. De op een pagina van het zinnenboekje ingetikte zin
nen kunnen tot dezelfde categorie behoren (b.v. telefoon beantwoorden) .
Vaak gebruikte zinnen kunnen worden teruggevonden via het bladeren door
het boekje. Nu hoeven die zinnen niet telkens te worden ingetikt.

Het bedienings-systeem van invoeren, editten en terugvinden van zin
nen in het kladblok-zinnenboek is geimplementeerd op een VAX/VMS
computer en een 68000-systeem met een VT220-terminal. Door middel van
een beperkte evaluatie is een eerste indruk verkregen van de gebruikers
vriendelijkheid van dit systeem. Uit deze evaluatie kan worden gekon
kludeerd, dat het kladblok-zinnenboek systeem als gemakkelijk te bedienen
kan worden aangemerkt. Ais er enkele aanvullingen worden aangebracht
is het systeem geschikt om in de nieuw te ontwerpen Tiepstem gebruikt te
gaan worden.



Summary

The Tiepstem (Type-voice) is a communication aid with an unlimited vo
cabulary for the speech impaired; it is developed at the Institute for Percep
tion Research (IPO). Sentences are input via a QWERTY-keyboard after
which they can be converted into synthetic speech.

Evaluation of the first prototype indicates that the Tiepstem can be a
useful communication aid for the speech-impaired. Its operation, however,
has appeared to be too complex for many users: The text has to be typed
in a pseudo-phonetic way and some properties are not user-friendly enough.

The first problem is solved in another project: In the new model the
input of text will be in normal Dutch spelling.

In order to solve the second problem, i.e. make the system more user
friendly the user-interface is subjected to a close scrutiny. The system
chosen resembles a book with several pages. One of the pages is regarded
as a scratchbook and the rest as pages of a little sentence-book. In the
scratchbook new sentences, which need not be the standard utterances
of the user, are typed in full. The sentences, typed on one page of the
sentence-book may cover the same subject (e.g. answering the telephone).
Often-used sentences can be retrieved by turning over the pages of the
book. Consequently those sentences need not be typed again.

The operating system of input, editing and retrieving of sentences in the
scratchbook-sentencebook system has been implemented on a VAX/VMS
computer and a 6800o-system with a VT220-terminal. A first impression
of the user-friendliness of this system is obtained by means of a limited
evaluation. The conclusion may be drawn that it is easy to operate. When
some additions are realized this system will be suitable for use in the new
Tiepstem now under development.
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1 Inleiding

In de interfaculteitswerkgroep "Communicatiehulpmiddelen voor gehandi
capten", gevormd door de vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) van
de TUE en het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO), is in deze af
studeerperiode gewerkt aan een systeem voor het bedienings-gedeelte van
de nieuw te ontwerpen Tiepstem-2.

De Tiepstem is een communicatie-hulpmiddel, waarmee het voor een spraak
gehandicapte mogelijk is om een gesprek te voeren: Na het intikken van een
zin op het toetsenbord kan deze worden omgezet in synthetische spraak.
Ten gevolge van de evaluatie-resultaten met het eerste proefmodel en de
nieuwe stand van de techniek is besloten om een nieuwe Tiepstem te ont
wikkelen.
Dit nieuw te ontwikkelen proefmodel wordt in dit verslag de Tiepstem-2
genoemd. Het eerste proefmodel van de Tiepstem heeft geen volgnummer,
het heet simpelweg Tiepstem. In dit verslag zal het voor aIle duidelijkheid
als Tiepstem-1 worden aangeduid.

In dit hoofdstuk zal eerst een kort overzicht worden gegeven van de geschiede
nis van de Tiepstem-1: Op welke manier het hulpmiddel werkt en voor wie
het bedoeld is. Er wordt eveneens ingegaan op de resultaten van de veld
evaluatie, die is uitgevoerd met dit eerste proefmodel.
Vervolgens wordt er ingegaan op de gevolgde werkwijze, waarvoor in deze
afstudeerperiode is gekozen bij het ontwerpen van het bedienings-gedeelte
van de nieuwe Tiepstem-2.
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk tenslotte wordt uiteengezet waar
de verschillende aspekten van deze werkwijze zijn terug te vinden in dit
verslag.

1.1 Tiepstem-1

In deze paragraaf wordt een korte uiteenzetting gegeven over de bediening
van de Tiepstem-1 (zie figuur 1.1). Tevens voIgt er een korte beschrijving
van de resultaten van de eerste veldevaluatie.
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Figuur 1.1: De Tiepstem-l, een hulpmiddel voor
spraakgehandicapten, waarbij synthetische
spraak wordt gebruikt.

Voor een uitgebreide functionele beschrijving kan [Deliege, 1989] worden
geraadpleegd.
Op een technische beschrijving zal in dit verslag niet worden ingegaan, maar
een uitgebreide technische beschrijving van de Tiepstem-1 is te vinden in
[Deliege, 1986b].
De resultaten van de uitgevoerde veldevaluatie, tenslotte, worden uitvoerig
behandeld in [Speth-Lemmens, 1987].

1.1.1 Functionele beschrijving van de Tiepstem-1

De Tiepstem-1 is een hulpmiddel van het formaat van een homecomputer
(380x240x60 mm3 ) waarmee ingetikte zinnen kunnen worden omgezet in
synthetische spraak.
Het omzetten van een zin in synthetische spraak kan worden onderverdeeld
in 2 fasen: (Zie figuur 1.2)

1. Invoer van een zin via het toetsenbord.

2. Het omzetten van de geselekteerde tekst tot synthetische spraak.
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Figuur 1.2: Het proces van invoer via het toetsenbord
tot spraakuitvoer.

Bij de Tiepstem-1 is een bedienings-interface toegevoegd aan het 'speech
board', dat de eigenlijke spraakproduktie verzorgd.
Aangezien in deze afstudeerperiode slechts aan het bedienings-gedeelte is
gewerkt, wordt er niet verder ingegaan op het spraakgenererende gedeelte.
Dit speech-board, de OM8002, staat uitvoerig beschreven in [Scheffers, 19851.

Ret bedienings-gedeelte verzorgt dus de interface tussen de gebruiker en
het 'speech-board'. Via een QWERTY-toetsenbord kan iedere willekeurige
zin worden ingetikt en die zin wordt op het LCD-display (8 regels van ieder
40 karakters) weergegeven.
Ret streven is om een onbeperkt vocabulair te kunnen genereren. Daarom
gebeurt dit intikken van zinnen op de meest rechtstreekse manier nl. via
een QWERTY-toetsenbord. Een andere manier zou kunnen zijn via het
gebruik van toetsen, die een symbolentaal representeren (b.v. Bliss).
Via het aanslaan van de toets 'spreek' wordt een geselekteerde zin daarna
aan het spraakgenererende gedeelte toegevoerd.

Voor een goede omzetting moet een zin door de gebruiker 'pseudo-fonetisch'
worden ingetikt. Dit komt, omdat in het spraakgenererende gedeelte slechts
een omzetting in synthetische spraak kan plaatsvinden, indien een ingetikte
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zin word aangeboden in een vorm, zoals deze wordt uitgesproken.
(Fonetische spelling wi! zeggen dat de woorden moeten worden ingetikt
zoals ze worden uitgesproken en niet zoals ze volgens de taalkundige regels
moeten worden geformuleerd. B.v. 'sjookoolaa' Lp.v. 'chocola'.
In enkele gevallen wordt de geschreven Nederlandse tekst al automatisch
omgezet naar de fonetische tekst, vandaar de term 'pseudo-fonetisch'.)
Om een zin niet te monotoon te laten klinken kunnen er tijdens het in
tikken leestekens (', 'en I?') in de zin worden geplaatst. Bovendien kan
de gebruiker via de toets 'accent' accenten plaatsen. Wordt een zin niet
beeindigd met een vraagteken, dan wordt na het aanslaan van de 'spreek'
toets aangenomen, dat de zin geen vraag is en eindigt op een '.'
Na het toevoeren, van de aldus ingetikte zin, aan de spraakgenererende
module, komt de gewenste intonatie in de synthetische spraak tot uiting.

Voor het gebruik van dit hulpmiddel dient de gebruiker minstens over enkele
vaardigheden te beschikken: De spraakgehandicapte moet over een dermate
goed taalbesef beschikken, dat zinnen korrekt (pseudo-fonetisch) kunnen
worden ingetikt. Bovendien moeten er geen al te grote motorische storin
gen aanwezig zijn bij het bedienen van het toetsenbord, anders vormen deze
een te grote belemmering voor de communicatie-snelheid.
Om toch een zo groot mogelijke groep potentiele gebruikers te kunnen
bereiken zal de bediening daarom zo eenvoudig mogeUjk moeten worden
gehouden.

Bij het invoeren van een zin kunnen uiteraard (tik)fouten worden gemaakt.
Daarom is er een editor aanwezig, waarmee deze fouten kunnen worden
weggewerkt.
Via de toetsen 'i', 'L', 'f-' en '---+' kan de cursor op elke gewenste positie van
het scherm worden geplaatst. Op die positie kan het bestaande karakter
worden overschreven of er kan een karakter worden ingevoegd resp. uit
gewist via de toetsen 'invoegen' resp. 'uitwissen'.

Om de communicatie-snelheid via dit hulpmiddel te verhogen is het mo
gelijk om eerder ingevoerde zinnen op een snelle manier weer op te roepen.
Dit kan gebeuren op 2 manieren:
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1. Reeds ingevoerde zinnen kunnen opnieuw geselekteerd worden door
de cursor in de gewenste zin op het display te plaatsen en deze weer
te laten uitspreken via de toets 'spreek'.
Ais het scherm vol is geraakt, dan wordt echter automatisch de eerste
regel van het scherm gescrold en ook uit het geheugen verwijderd.

2. Om vaak gebruikte zinnen altijd snel voorhanden te hebben, is er een
opslag-faciliteit voor deze zinnen aangebracht. Deze zinnen kunnen,
na te zijn ingevoerd, onder een door de gebruiker gekozen afkorting
weer snel worden opgeroepen om te worden uitgesproken.
Het invoeren, oproepen, verwijderen en het geven van een overzicht
van de op deze manier ingevoerde zinnen is uitvoerig beschreven in
[Deliege, 1986a]. Hier voIgt slechts een korte beschrijving van het ge
bruik ervan.
Ais een zin is ingetikt en deze staat op het display afgebeeld, dan kan
een geselekteerde zin (die zin waarin de cursor op dat moment staat)
worden opgeslagen na het aanslaan van de kommando-toets 'opslaan'.
Op het display verschijnt nu een tekst, die vertelt dat er een afkor
ting kan worden ingevoerd en dat het invoeren van de afkorting wordt
beeindigd door het aanslaan van de toets 'afkorting'.
Na de invoering van de afkorting en het intikken van 'afkorting' ver
schijnt de oorspronkelijke tekst van het display weer, echter de gese
lekteerde zin is nu ook in het afkortingen-bestand opgenomen. Dit
bestand is op het display zichtbaar te maken via de kommando-toets
'inhoud'.
Het laten uitspreken van een ingevoerde zin verloopt alsvolgt: Na het
aanslaan van de toets 'afkorting' verschijnt er een tekst op het display,
die mededeelt dat er een afkorting kan worden ingetikt. Na het in
tikken van de afkorting wordt, via de toets 'afkorting', de volledige zin
op het display afgebeeld en via de toets 'spreek' kan de zin tenslotte
worden omgezet in synthetische spraak.
Ais een opgeslagen zin verwijderd moet worden uit het bestand, dan
gebeurt dit door achtereenvolgens in te tikken: De toets 'wis alk', de
afkorting zelf en tenslotte de toets 'alkorting'.
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1.1.2 Evaluatie-resultaten

Om een indruk te krijgen van de acceptatie van synthetische spraak in een
communicatie-hulpmiddel voor spraakgehandicapten is een veldevaluatie
uitgevoerd met de Tiepstem-1. Bovendien zijn hierbij diverse ergonomi
sche aspekten geevalueerd.
Bij de evaluatie is een proefmodel van de Tiepstem-1 voor een bepaalde
periode (1 tot 3 maanden) door een spraak-gehandicapte in de praktijk
gebruikt. Na afloop is een vragenlijst ingevuld door de gebruiker, zijn
omgeving (b.v. partner) en de begeleidende therapeut.

Voor wat het bedienings-gedeelte betreft is uit deze evaluatie is gebleken,
dat de meeste gebruikers de invoer van zinnen in het systeem als te moeilijk
beoordelen: De pseudo-fonetische invoer leidt tot veel problemen en ook de
ekstra intonatie-mogelijkheden zijn vaak niet goed gebruikt. Deze, niet
korrekte, pseudo-fonetische spelling heeft geleid tot een slechte beoordeling
van de spraak-kwaliteit.
De faciliteiten van de editor (invoeren, veranderen, uitwissen van tekst
en de cursor-bewegingen) zijn door de meeste gehandicapten gebruikt en
gewaardeerd.
Echter de opslag- en terugzoek-mogelijkheid van vaak gebruikte zinnen is
nauwelijks gebruikt, omdat de bediening ervan als te complex is ervaren.
Zoals reeds in het begin van deze paragraaf is opgemerkt, is een uitvoerige
beschrijving van de evaluatie gegeven in [Speth-Lemmens, 1987]. Daarin
komen ook andere ergonomische aspekten (b.v. transporteerbaarheid, lees
baarheid van het gebruikte display e.d.) naar voren, die uit de evaluatie
zijn gebleken.

1.2 Een systeemopzet voor de Tiepstem-2

Ten gevolge van de ontwikkeling van nieuwe elektronische componenten,
het beschikbaar komen van nieuwe programmatuur en de bovenvermelde
evaluatie-resultaten is besloten om een nieuw model te gaan ontwerpen.
Hierin moet de bedienings-interface (zie figuur 1.2) zodanig worden uit
gebreid, dat een gehandicapte zonder veel problemen dit hulpmiddel kan
gebruiken.
Op de ontwikkeling van nieuwe electronische componenten, waarmee de
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hardware kan worden uitgerust, zal hier niet nader worden ingegaan, om
dat dit pas in een later stadium aan de orde komt en niet meer tijdens deze
afstudeerperiode.
Over het beschikbaar komen van nieuwe programmatuur kan het volgende
worden opgemerkt: Door de ontwikkeling van een programma hoeft de
tekst nu nlet meer pseudo-fonetisch te worden ingevoerd !
Via dit programma nl. kan tekst, die in de Nederlandse spelling is inge
voerd, worden omgezet in fonetische spelling. Ook wordt de intonatie van
een zin automatisch door dit programma tot stand gebracht.
Door deze ontwikkeling wordt de tekst, die volgens de Nederlandse spelling
is ingevoerd, als tussenstap tussen bedienings-interface en spraak-generator,
aangeboden aan deze zgn. grafeem-foneem omzetter. De uitvoer van
dit programma kan daarna worden verwerkt door het spraakgenererende
gedeelte. (Zie figuur 1.2)
Voor de invoer van tekst is in het bedienings-gedeelte aileen van belang, dat
de tekst niet meer pseudo-fonetisch hoeft te worden ingevoerd. De werking
en opzet van de grafeem-foneem omzetter worden hier daarom niet verder
behandeld, maar deze zijn weI te vinden in [Kerkhoff e.a., 1984].

In deze paragraaf wordt de gekozen strategie voor het ontwerp van de be
diening van de Tiepstem-2 uiteengezet en komt aan de orde waaraan tijdens
deze afstudeerperiode is gewerkt. Tenslotte wordt vermeld waar de diverse
onderdelen van dit geleverde werk zijn terug te vinden in dit verslag.

1.2.1 De werkwijze voor het ontwerpen van de Tiepstem-2

Uitgaande van de kennis, die o.a. is vergaard via de veldevaluatie van de
Tiepstem-1, is voor de volgende strategie gekozen voor het ontwerpen van
het bedienings-gedeelte van de Tiepstem-2:

1. Inventariseren van de vergaarde kennis.

2. Brainstormen over een nieuwe opzet voor de bediening en het gebruik
van het hulpmiddel.

3. Ret realiseren van de gekozen bedienings-opzet.

4. Ret uitvoeren van een beperkte evaluatie naar de bruikbaarheid van
het gerealiseerde bedienings-systeem.
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Uit de inventarisatie- en de brainstorm-fase is een verzameling van ideeen
gekomen over de mogelijke manieren van bediening en gebruik van de
Tiepstem-2. Uitgaande van dit ideeenblad (zie [Verhoeven, 1988]) is gekozen
voor een bepaalde systeemopzet voor de bediening en dit gedeelte is daarna
gerealiseerd.
Tenslotte is er een beperkte evaluatie uitgevoerd van het gerealiseerde sys
teem met niet-gehandicapte proefpersonen. Deze evaluatie heeft tot doeI
om een eerste indruk te krijgen van de gebruikers-vriendelijkheid van het
gerealiseerde bedienings-systeem.

1.2.2 Indeling van het verslag

In deze afstudeerperiode is aIleen het bedienings-gedeelte (zie figuur 1.2)
van de Tiepstem-2 aan de orde geweest. Ret spraakgenererende gedeelte,
de hardware configuratie en de behuizing van de Tiepstem-2 komen niet
tijdens deze afstudeerperiode aan de orde, maar in een later stadium van
dit project.

Uitgaande van het ideeenblad is voor een bepaalde bedieningsopzet gekozen.
De ontwerp-ideeen voor de functionele opzet en de bediening van het uitein
delijk gekozen systeem worden in hoofdstuk 2 beschreven. In dit hoofdstuk
wordt het systeem steeds vanuit gebruikers-oogpunt bekeken.
In hoofdstuk 3 komt de implementatie van dit systeem aan de orde, zoals
dit is uitgevoerd (in Pascal) op een VAX/VMS-computer met een VT220
terminal.
In een later stadium moet de programmatuur kunnen werken op eigen hard
ware voor de Tiepstem-2. Allerlei speciale systeem-routines van een VAX
computer kunnen dus uiteindelijk niet worden gebruikt en er moet bij het
programmeren van Standaard-Pascal worden uitgegaan.
In hoofdstuk 4 wordt de software-implementatie op een onafhankelijk sys
teem met een 68000 microprocessor uiteengezet. Ais de software hierop
functioneert, dan kan deze later worden gebruikt op speciaal te ontwerpen
hardware, die ook uitgaat van een 68000-systeem.
In hoofdstuk 5 worden de opzet en de resultaten van een beperkte evaluatie
van het gerealiseerde bedienings-systeem uiteengezet. Via deze evaluatie is
een eerste indruk opgedaan van de gebruikers-vriendelijkheid van het gere-
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aliseerde systeem.
In hoofdstuk 6 komen de konklusies aan de orde en er worden enkele aan
bevelingen gedaan t.a.v. het vervolg van het Tiepstem-2 project.

In de bijlagen tenslotte zijn de instruktie van de uitgevoerde evaluatie en
het verloop ervan opgenomen.
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2 De functionele systeemopzet voor de Tiepstem-2

In deze afstudeerperiode is gewerkt aan een systeem voor het bedienings
gedeelte van de nieuw te ontwerpen Tiepstem-2.
Ais resultaat van de opgedane kennis, via het eerste proefmodel en de
ideeen, die een brainstorm-fase heeft opgeleverd, is er voor een bepaald
bedieningssysteem gekozen.
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en enkele mogelijkheden voor
de functionele bedieningsopzet van het systeem beschreven.
Vervolgens wordt er een beschrijving gegeven van het uiteindelijk gekozen
systeem en de manier waarop het bediend kan worden. Hierbij wordt het
systeem steeds vanuit gebruikers-oogpunt wordt bekeken.

2.1 Uitgangspunten

In de Tiepstem-2 moeten nieuwe zinnen via een toetsenbord kunnen wor
den ingevoerd en daarna ten gehore gebracht kunnen worden. Voor het
veranderen van zinnen en het verwijderen van typefouten moeten die zin
nen geedit kunnen worden.
Naast het invoeren en editten van zinnen moet ook de mogelijkheid bestaan
om vaak gebruikte zinnen te kunnen opbergen. Later moet het mogelijk
zijn om deze zinnen op een snelle en gemakkelijke manier terug te vinden
en eventueel ten gehore te brengen.
Dit kan de communicatie-snelheid aanzienlijk doen toenemen.

Uit de evaluatie van de Tiepstem-1 is gebleken, dat de pseudo-fonetische
invoer van tekst grote problemen heeft opgeleverd. Ook de opslag- en
terugzoek-mogelijkheid is als te ingewikkeld ervaren.
Het probleem van het pseudo-fonetisch invoeren van tekst is door de ontwik
keling van de grafeem-foneem omzet programmatuur uit de wereld geholpen.
De tekst kan nu worden ingevoerd volgens de Nederlandse spelling. Ook de
intonatie van een zin wordt hierbij automatisch door deze programmatuur
verzorgd.
De bediening van de nieuwe versie moet echter zodanig eenvoudiger worden,
dat naast het invoeren van nieuwe zinnen het gebruik (invoer, editten, op
bergen en terugvinden) van standaardzinnen nu ook geen problemen meer
opleverd.
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In deze paragraaf worden enkele alternatieve bedienings-mogelijkheden opge
somd. Uit deze mogelijkheden is een keuze gemaakt voor de manier, waarop
de Tiepstem-2 in de afstudeer-periode ge·implementeerd gaat worden. (Deze
keuze wordt in de volgende paragraaf gemotiveerd en beschreven.)
De functionele opzet voor het ontwerp van de Tiepstem-2 kan worden on
derverdeeld in 2 hoofdzaken: De software en hardware.
Eerst worden mogelijke software aspekten opgesomd en daarna komt ter
sprake hoe deze software in de hardware gerealiseerd kan worden.

2.1.1 Software aspekten

Wat de software betreft kan het gebruik van de Tiepstem-2 worden on
derverdeeld in de 3 hieronder beschreven toestanden:

1. Invoer, editten en laten uitspreken van nieuwe zinnen, die volledig
moeten worden ingetikt. De in deze toestand ingevoerde zinnen zijn
geen vaak gebruikte standaardzinnen voor de gebruiker. Ze worden
in een speciaal buffer geplaatst en als dit buffer vol is, dan wordt
de eerste zin verwijderd uit dit buffer, zodat er automatisch ruimte
ontstaat voor de nieuw in te voeren karakters.
Na het invoeren van een zin kan met een speciaal daarvoor bestemde
toets 'spreek' de zin, waarin de cursor staat, in synthetische spraak
worden omgezet.
(De toets met de naam 'spreek' heeft de functie 'spreek-cursor': De
zin, waarin de cursor staat, wordt omgezet in spraak.)

2. Invoer, editten en opbergen van vaak gebruikte standaardzinnen, die
later via enkele simpele handelingen weer snel kunnen worden opge
haald en ten gehore gebracht kunnen worden.
Ret invoeren en editten van deze standaard-zinnen verloopt op dezelfde
manier als bij nieuw in te voeren zinnen.
Ret terugvinden en laten uitspreken kan op diverse manieren tot stand
komen. Er voIgt nu een opsomming van enkele mogelijke manieren.
Uit deze alternatieven kan een manier worden gekozen, waarmee de
Tiepstem-2 uiteindelijk wordt uitgerust.

(a) Zinnen, die reeds door de gebruiker zijn ingevoerd, kunnen door
het intikken van een kort kommando weer worden opgeroepen
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en uitgesproken.
Dit kommando kan b.v. een afkorting zijn zoals bU de Tiepstem-l.

(b) Er kunnen door het syteem aparte toetsen zijn gereserveerd, die
elk een regel van het tekst-scherm selekteren.
Deze toetsen hebben de functie 'spreek-regel' en het opschrift
van deze toetsen kan b.v. zijn 'spreek-l', 'spreek-2' enz. De zin,
die geheel of gedeeltelijk (als de zin langer is dan de lengte van
de scherm-regel) op die regel staat, wordt hierdoor meteen in
een spraak-uiting omgezet.
Er kunnen nu door het systeem een aantal tekstbuffers worden
gemaakt, die even groot zijn als het tekst-scherm. Nu hoeft er
aIleen van buffer te worden gewisseld en iedere zin van het op
het scherm afgebeelde buffer kan in een handeling in een spraak
uiting worden omgezet.
Een gebruiker hoeft nu aIleen te onthouden in welk buffer de be
treffende zin zich bevindt. Dit buffer moet dan op een gemakke
lijke, snelle manier op het tekst-scherm kunnen worden afgebeeld
om de gewenste zin in spraak om te kunnen zetten via de daar
voor bestemde toets.
In tegenstelling tot (a) hoeft een gebruiker nu geen afkortingen
in te voeren en te onthouden. Er kan op ieder buffer met dezelfde
editor worden gewerkt en er hoeven geen speciale handelingen te
worden uitgevoerd om een afkorting in te voeren, op te roepen
en te editten.

(c) Eerder ingevoerde zinnen kunnen door de gebruiker worden op
geroepen via de toetsen van een apart daarvoor gereserveerd
toetsenbord-gedeelte. Iedere toets-aanslag, op dit toetsenbord
gedeelte, zorgt ervoor, dat de bijbehorende zin in synthetische
spraak wordt uitgesproken.
Het aantal snel op te roepen zinnen blijft beperkt tot het aantal
speciale toetsen. Dit gedeelte van de bediening werkt op een
manier zoals de Pocketstem nu werkt.
De Pocketstem is ook een communicatie-hulpmiddel op basis van
synthetische spraak, echter hier kan slechts gekozen worden uit
een beperkte verzameling zinnen. Een zin wordt geselekteerd
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en meteen uitgesproken na het aanslaan van de gewenste toets.
[Waterham, Verhoeven 1987]

3. Ret geven van kommando's, dit kan b.v. via een menu.
Met een menu kan een gebruiker b.v. kiezen voor een eigen instelling,
die meer mogelijkheden biedt dan er op het (eenvoudige) basis-nivo
beschikbaar zijn.

2.1.2 Hardware aspekten

In figuur 2.1 wordt in een schematisch aanzicht gegeven hoe de bediening
gerealiseerd kan worden in de behuizing van de Tiepstem-2.

Kommando-toetsen

'Pockelstem' 
toetsenbord

Status
scherm

Teksl-scherm

QWERTY
toelsenbord

'spreek- regel'
toetsen

Figuur 2.1: Een schematisch aanzicht van een
mogelijke behuizing van de Tiepstem-2.

Voor het gebruik van de Tiepstem-2 zijn de volgende punten op hardware
gebied van belang:

1. De bediening geschiedt, zoals al is opgemerkt, via een toetsenbord.
Naast de gewone karakter- en getal-toetsen, komma-toets en spatie
toets (waarmee tekst automatisch wordt ingevoegd) worden ook enkele
speciale kommando-toetsen gebruikt voor de edit-kommando's (cursor
bewegingen en uitwissen van tekst), de spreek-kommando's (de toet-
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sen met de spreek-regel en de spreek-cursor funetie) en het menu
kommando, waarmee een menu kan worden opgeroepen.
Bovendien kunnen er nog ekstra toetsen bijkomen voor het "Pocketstem"
toetsenbord.

2. De tekst van de ingevoerde zinnen kan worden weergegeven via een
tekst-scherm.
Via een status-scherm kunnen er mededelingen worden gedaan (b.v.
in welke toestand de Tiepstem-2 zich bevindt). Er kunnen ook waar
schuwingen worden gegeven via het status-scherm (b.v. batterij-Ieeg
indicatie of er wordt een mededeling gegeven, dat er een niet toege
stane toets is aangeslagen).
Functioneel gezien zijn het status-scherm en het tekst-scherm 2 ver
schillende displays. Om praktische redenen kunnen ze fysiek op het
zelfde display worden ondergebracht. Een display minder op de be
huizing bespaart ruimte en het werkt uiteraard ook kostenbesparend.
Het verschil in functie kan dan b.v. aangegeven worden door de
mededelingen en/ofwaarschuwingen van het status-scherm in inverse
video weer te geven.

2.2 Beschrijving van het gekozen systeem

Omdat de invoer van tekst via een toetsenbord tot stand komt, moet een
toekomstige gebruiker een toetsenbord kunnen bedienen. Voorts is een
goede taalbeheersing van het Nederlands onontbeerlijk.
Bij spraak-gehandicapten is een motorische handicap is niet uitgesloten,
daarnaast moeten ze in het algemeen niet als ervaren computer-gebruikers
worden beschouwd.
Om deze redenen moet voor een systeem worden gekozen, dat zodanig
gemakkelijk werkt en aanspreekt dat het zonder al te grote problemen door
een zo groot mogelijke groep spraak-gehandicapten kan worden gebruikt.
In deze paragraaf wordt de opzet van het in eerste instantie gekozen sys
teem uiteengezet en gemotiveerd. Vervolgens wordt verteld hoe het sys
teem gebruikt kan worden, nadat het programma is geimplementeerd op
een VAX/VMS-computer met een VT220-terminal.
Uit een eerste beperkte evaluatie, die wordt uitgevoerd om een indruk
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te krijgen van de gebruikers-vriendelijkheid van deze gerealiseerde basis
versie, zal blijken welke veranderingen en toevoegingen aangebracht moeten
worden alvorens dit bedienings-gedeelte gebruikt kan gaan worden in het
nieuwe proefmodel, de Tiepstem-2.

2.2.1 De opzet van het gekozen systeem

Er bestaat in de praktijk een grote diversiteit aan communicatie-hulpmiddelen.
De communicatie met de omgeving door spraakgehandicapten kan o.a. op
de volgende eenvoudige manieren tot stand worden gebracht:
Gehandicapten, die geen motorische problemen hebben bij het schrijven en
die de Nederlandse taal goed beheersen, gebruiken vaak een notitieblokje
waarin aBe zinnen worden opgeschreven. De communicatie komt tot stand,
doordat de opgeschreven zin tijdens het gesprek wordt getoond aan de
gesprekspartner.
Spraak-gehandicapten, die schrijfproblemen hebben of die te veel moeite
hebben met de taal, kunnen gebruik maken van een taalzakboekje. Dit
zakboekje bevat aBerlei zinnen, die tijdens een gesprek worden aangewezen
om de inhoud ervan duidelijk te maken.

Er is besloten om die aspekten in een systeem te integreren: Een kladblok
en een zinnenboek.
Zinnen, die men wil bewaren, kunnen in het zinnenboek worden geplaatst
en voor zinnen, die niet bewaard hoeven te worden, is het kladblok gere
serveerd. (Zie figuur 2.2.)
Bij het te ontwerpen bedienings-systeem is getracht om de metafoor met de
kombinatie van de opschrijf- en aanwijsmethode in kladblok en zinnenboek,
zoveel mogelijk in stand te houden.
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PAGINA/KLADBLOK
WISSELEN

TEKSTSCHERM
GROOTTE

Figuur 2.2: De indeling in kladblok en
zinnenboek.

Het KLADBLOK-buffer (pagina 0) heeft een lengte van meerdere zinnenboek
pagina's. Indien men een eerder gebruikte zin, die niet meer op het scherm
voorkomt, wil terughalen dan kan er terug worden gegaan tot vooraan het
kladblokvel, want er worden meer zinnen bewaard dan er op het scherm
kunnen.
Het ZINNENBOEK bevat 9 pagina's (pagina 1 tim 9).
Iedere pagina (het nummer kan via een toets-aanslag worden gekozen)
wordt opgeborgen in een apart buffer en een pagina heeft de grootte van
het tekst-beeldscherm. Op elke pagina kunnen zinnen, die op een bepaald
onderwerp slaan (b.v. telefoonbeantwoorden of een boodschappenlijst),
worden ingevoerd, verwijderd en veranderd.

Het invoeren en editten van zinnen gebeurt voor aIle, door het systeem
gedefinieerde, buffers (pagina's) met dezelfde editor.
Tussen de pagina's van het zinnenboek onderling en tussen het kladblok en
een pagina van het zinnenboek kan door de gebruiker op een eenvoudige
manier worden gewisseld. Dit "bladeren door het boekwerk" gebeurt door
het achtereenvolgens aanslaan van de speciaal hiervoor gereserveerde 'pagina'
toets en het gewenste pagina-nummer.
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Naast iedere regel van het tekst-scherm of op het toetsenbord van de
Tiepstem-2 kunnen later eventueel toetsen worden gemonteerd, waarmee
de bijbehorende zin kan worden uitgesproken. Deze toetsen hebben dus
een spreek-regel functie (zie 2.1.1). Op deze manier wordt de metafoor
met het aanwijzen van zinnen op het kladblok en in het zinnenboek verder
doorgetrokken.

2.2.2 De ontwikkeling op een VAX/VMS-systeem

Ret in de vorige paragraaf beschreven systeem is in eerste instantie geimple
menteerd (in Pascal) op een VAX/VMS-computer met een VT220-terminal.
Ret uiteindelijke doeI is om het programma zelfstandig te laten werken op
speciaal voor dit systeem te ontwerpen hardware. Aangezien de software
van de grafeem-foneem omzetter in Pascal is geschreven en er reeds enige
ervaring is opgedaan met het schrijven van programma's in deze taal is voor
de bedienings-software ook Pascal gekozen.
Ret programma is ontwikkeld op het VAX/VMS-systeem van het IPO,
omdat dit een uitstekende ontwikkel-omgeving is gebleken voor een Pascal
programma. (Onder het ontwikkelen van een programma wordt verstaan
het editten, debuggen, compileren en opdelen in modules.)

Ais het programma via een VAX/VMS-systeem wordt ontwikkeld, dan
moet (vanuit gebruikers-oogpunt bekeken) de invoer en het op het tekst
en statusscherm verschijnen van tekst en mededelingen worden gesimuleerd
via het toetsenbord en het beeldscherm van een VT220-terminal. (Dit is
van belang om het gebruik van het systeem te kunnen evalueren.)

1. Over het gebruik van het toetsenbord van de terminal bij bedienings
programmatuur kan het volgende worden opgemerkt:
Bij invoer van tekst en kommando's in het programma wordt bij
een toets-aktie door middel van een vertaal-tabel de gewenste aktie
uitgevoerd binnen het bedienings-programma.
Niet aIle toetsen van het toetsenbord van de VT220-terminal worden
gebruikt binnen het bedienings-programma.
Binnen het programma hebben de volgende terminal-toetsen
(zie [DEC, 1983a]) een functie:
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• Van het 'main-keypad' mogen de karakter-toetsen A tim Z, de
getal-toetsen 0 tim 9, de leestekens '.', '1' en ',', de spatie- en
return-toets worden gebruikt.
De 'delete'-toets (rechts boven) krijgt de functie 'uitwi88en' bin
nen het bedienings-programma.

• Van het 'editing keypad' worden de cursor-beweging toetsen
('+-', '-t', 'j'en 'f) gebruikt.

• Van het 'auxiliary keypad' wordt aIleen de toets '0' (links onder)
gebruikt. Deze toets heeft de functie 'pagina' gekregen, waarmee
het menu wordt aangeroepen om het bladeren door de pagina's
van het boekwerk uit te voeren.

Bij aanslag van een niet toegestane toets wordt een piep-signaal als
waarschuwing gegeven.

2. De tekstuitvoer van het tekst- en het status-scherm gebeurt door
deze 2 schermen software-matig te definieren op het VT220-terminal
scherm. (Zie figuur 2.3)
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TEKST: I
1
2
3
4
5
6
7
B

STATUS: I

Figuur 2.3: De simulatie van het tekst- en
status-scherm op het scherm van
een VT220-terminal.

In deze simulatie-omgeving is er voor fysiek aparte schermen gekozen.
Later in de praktijk zal blijken in hoeverre deze verschillende functies
op een display moeten worden verwezenlijkt.

2.2.3 De werking van het systeem

In deze paragraaf wordt de werking van het systeem uiteengezet, zoals dat
door een gebruiker, die een VT220-terminal van een VAX/VMS-systeem
bedient, wordt ervaren.
In het gerealiseerde systeem is aIleen het kladblok-zinnenboek gedeelte
uitgewerkt. Ret snel kunnen selekteren van zinnen via een apart daar
voor gereserveerd toetsenbord-gedeelte (de Pocketstem-functie) is weI als
ontwerp-mogelijkheid in de beschouwingen opgenomen, in deze afstudeer
periode is dit nog niet verder uitgewerkt.
Ret bladeren tussen pagina's verloopt via de toets I pagina', zoals in de
vorige paragraaf is beschreven.
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Een edit-aktie kan tot stand komen door het aanslaan van een karakter
toets, een cijfer-toets, een leesteken ('.', I?' of' ,'), de spatie-toets, de return
toets, een cursor-verplaatsing toets of de andere specifieke kommand~toets,
de toets 'uitwissen'.
Voor wat de bediening betreft kunnen voor de editor de volgende mogelijk
heden worden opgesomd:

1. Om de werking zo eenvoudig mogelijk te houden zijn enkel kom
mando's met een enkelvoudige toets-aanslag gerealiseerd. Iedere toets
heeft slechts een functie. Er wordt om die reden ook slechts gewerkt
met kleine letters en hoofdletters kunnen nlet worden ingetikt. (Op
een normale typemachine worden hoofdletters gevormd door ook de
'shift'-toets ingedrukt te houden bij het aanslaan van de gewenste let
ter.)
Er is gekozen voor kleine letters omdat deze verschillend zijn in letter
hoogte (b.v. k,o,d). Dit verschil is er niet bij hoofdletters (b.v. K,O,
D). Uit de ergonomie is bekend, dat deze ekstra contour-informatie
minder problemen bij het lezen veroorzaakt.

2. Het is niet meer nodig om de tekst pseud~fonetisch in te tikken en
er hoeven ook geen accent-tekens te worden geplaatst.
De tekst wordt zin voor zin ingevoerd en een zin kan uit meerdere
regels bestaan, als zo'n zin een grotere lengte heeft dan een regel van
het display.
Ais een zin langer is dan een regel, dan begint het eerste woord van
die nieuwe regel op tweede positie en wordt de eerste positie leeg
gehouden. Een volgende nieuwe zin begint pas weer op de eerste
positie (zie figuur 2.4).
Op deze manier is in de layout duidelijk aangegeven dat een regel een
vervolgregel is van een bepaalde zin. Het einde van een zin wordt
aangegeven door een zgn. zinafsluiter ('.' of I?').
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TEKST:
1 dit is een voorbeeld van de manier.
2 waarop de tekst eruit ziet.
3 is de regel langer dan de regellengte.
4 dan wordt er een positie ingesprongen.
6 een vraag afsluiten met?
6 let ook op de komma in de tekst.
7 0
8 '--------------------'

Figuur 2.4: Voorbeeld van de layout van het tekst-scherm.
(De cursor staat vooraan regel 7.)

3. Invoer van nieuwe tekst-zinnen:

• Ais het laatste woord op een regel te lang wordt om in zijn geheel
op die regel te passen, dan verspringt het hele woord automa
tisch naar positie 2 van de volgende regel. Er wordt dus enkel
met heIe woorden gewerkt, ook bij een regelovergang. (Door het
programma wordt achter het laatste karakter op de regel, als er
nog ruimte over is, een <ret> als regelafsluiter in het tekstbuffer
geplaatst. Dit <ret>-karakter is uiteraard niet op het scherm te
zien.)

• De 'return'-toets blijft nog weI gehandhaafd op het toetsenbord.
Door het aanslaan van deze toets, wordt door de gebruiker een
<ret>-karakter in het tekstbuffer geplaatst.
Op deze manier kan een gebruiker nog steeds zelf de layout van
zijn tekst bepalen: Er kan al op de vervolgregel worden verder
gegaan, ook al past het volgend in te tikken woord nog op de
huidige regel.

• Ais er een nieuwe zin wordt toegevoegd en het buffer (kladblok
of pagina-grootte) is al vol, dan zal de eerste zin automatisch uit
het buffer worden gescrold.
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4. Editten van bestaande zinnen:

• De cursor-bewegingen.
Om op een willekeurige plaats in de tekst te kunnen editten zijn
de volgende 4 cursor-bewegingen ge'implementeerd, nl. -, -, i
en L.
Hiermee kan met de cursor resp. een plaats naar links of naar
rechts worden gesprongen en een regel omhoog of omlaag. De
cursor kan niet op de eerste positie van een vervolgregel van een
zin terechtkomen. Op het einde van een regel komt de cursor
maximaal op de zinafsluiter of op de regelafsluiter (dus tot een
positie voorbij het laatst op het scherm afgebeelde karakter, als
de regel niet de maximale regellengte lang is).

• Het tussenvoegen van karakters in de tekst.
Voor het tussenvoegen van een of meer karakters in de tekst
is geen aparte kommando-toets gereserveerd. De cursor moet
via een van de cursor-beweging toetsen naar de gewenste positie
worden verplaatst en daarna kan het in te voegen karakter wor
den ingetikt. De rest van de tekst schuift dan door.
Er is geen 'overstrike'-faciliteit aangebracht.
Indien door dit invoegen van een karakter een regel-overflow
optreedt, dan worden weer heIe woorden op de volgende regel
geplaatst.
Het tussenvoegen van een return zorgt ervoor, dat de cursor naar
de tweede positie van de vervolgregel springt. Indien de 'return'
toets ergens midden in een zin of in een woord wordt aangesla
gen, dan wordt de rest van de zin, vanaf de cursor, meegenomen
naar de nieuwe regel.
Voor het invoegen van een zinafsluiter ('.' of '?') geldt dezelfde
redenering met aIleen dit verschil, dat de cursor nu naar de eerste
positie van de volgende regel springt.

• Het verwijderen van karakters of regel- en zinafsluiters gebeurt
met de kommando-toets 'uitwissen' Hier is er een verschil tussen
het verwijderen van karakters op het einde van de tekst en ergens
in de tekst.
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Ais de cursor net voorbij het einde van de tekst staat (achter
het laatst ingevoerde karakter), dan wordt het karakter v66r
de cursor verwijderd. Het laatste (verkeerd) ingetikte karak
ter wordt nu via een toets-aanslag van 'uitwissen' gewist.

Ais de cursor in de tekst staat, dan wordt het karakter onder
de cursor gewist.

Voor het verwijderen van regel- en zinafsluiters geldt het vol
gende:

- Zin-afsluiters ('.' of I?'): De erop volgende regel wordt een
vervolgregel en de zinafsluiter wordt overschreven door een
regelafsluiter, een 'ret'-karakter. (Tenzij die zinafsluiter het
allerlaatste karakter in de tekst was, dan wordt de zinafslui
ter aIleen gewist en komt er niks voor in de plaats.)

Regelafsluiters: Het 'ret'-karakter wordt (evenals een spatie)
beschouwd als een woordscheider, dus het eerste woord van
de volgende regel wordt achter het laatste woord van de
huidige regel geplaatst. (Als er op de huidige regel niet vol
doende plaats is, dan wordt dat grotere woord doorgeschoven
naar de volgende regel.)

5. Scroll mogelijkheden.
Ais een buffer vol raakt dan wordt automatisch, zonder waarschuwing,
de eerste zin verwijderd om plaats te maken voor de nieuw in te voeren
zin. Wordt echter, tijdens het editten in de eerste zin, die zin te lang,
zodat het buffer op het einde volloopt, dan wordt de laatste zin uit
het buffer verwijderd.
Er wordt dus automatisch een keuze opgelegd en er kan niet door de
gebruiker zelf gekozen worden welke zin er verwijderd moet worden.

6. Tussenvoegen van zinnen tussen reeds ingevoerde tekst.
Nieuwe zinnen kunnen worden tussengevoegd door de cursor op de
gewenste positie de plaatsen en daarna de nieuwe tekst in te tikken.
De tussengevoegde zin moet worden afgesloten met een zin-afsluiter.
Door het invoegen van een zinafsluiter wordt de nog op die regel
aanwezige zin doorgeschoven naar de volgende regel.

25



7. Verwijderen van zinnen uit de tekst.
Het verwijderen van heIe zinnen gaat via het achtereenvolgens ver
wijderen van aIle afzonderlijke karakters van die zin.
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3 De software implementatie op een VAX/VMS
systeem

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op welke manier het gerealiseerde
bedienings-systeem software-matig is geimplementeerd, in Pascal, op een
VAX/VMS-systeem en een VT220-terminal.
Ais eerste komen de konstanten, types en variabelen van het programma
aan de orde, die belangrijk zijn voor de software definitie van het tekst
scherm, het status-scherm, het kladblok en de pagina's van het zinnen
boek. In die zelfde paragraaf wordt ook uitleg gegeven over de opbouw van
de tekst in een tekstbuffer.
Daarna wordt het verloop van het hoofdprogramma uiteengezet. In dit
hoofdprogramma wordt globaal het programma-verloop geschetst.
Vervolgens wordt de werking van de diverse blokken van het hoofdpro
gramma uitgelegd: Eerst komt de manier waarop het 'bladeren' is gere
aliseerd aan de orde en als volgende hoofdblok wordt de editor behandeld.
Om de leesbaarheid van het programma te laten aansluiten bij de inter
nationaal gangbare gewoonte, zijn voor aIle gebruikte variabelen en kon
stanten in het programma Engelse namen gekozen. Ook het toegevoegde
kommentaar is in het Engels geschreven.

3.1 De software struktuur van het kladblok-zinnenboek
systeem

Zoals uit voorgaande beschouwingen al vaker is gebleken, bestaat de kern
van het systeem uit de kombinatie kladblok-zinnenboek. De inhoud van
een bepaalde pagina of een gedeelte van het kladblok wordt afgebeeld op
het tekst-scherm gedeelte van het VT220-beeldscherm. Hierop worden de
diverse edit-bewerkingen uitgevoerd door de gebruiker.

Omdat nu nog niet bekend is wat voor een display er in toekornstige behui
zing van de Tiepstem-2 gebruikt gaat worden, is het ook nog niet bekend
hoe groot het tekst-scherm in werkelijkheid gaat worden.
De grootte van het tekst-scherm hangt rechtstreeks samen met de grootte
van een pagina van het zinnenboek. Er wordt daarom gekozen voor kon
stanten in de 'constant-declaration' van het Pascal-programma om de waar
den vast te leggen, waarmee de grootte van het tekst-scherm wordt bepaald.
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Een pagina van het kladblok en het zinnenboek wordt opgebouwd uit regels,
die een bepaalde lengte hebben. De lengte van een pagina wordt bepaald
door het aantal regels, dat die pagina bevat.
De lengte van de kladblok-pagina is groter dan die van een zinnenboek
pagina en het display. Voor deze lengte is momenteel vrij willekeurig
een lengte van 3 keer een zinnenboek-pagina gekozen. Om deze waarde
gemakkelijk te kunnen veranderen wordt deze ook opgenomen in de constant
declaration van het programma.
De grootte van het status-display tenslotte, is eveneens nog niet definitief
vastgesteld en wordt daarom ook via konstanten gedefinieerd in dit pro
gramma.

De op bovenstaande grootheden betrekking hebbende constant-declaration
bestaat uit de volgende konstanten:

const
line_len • 41;
page_len = 8;
pages • Q;

statline len· 25;
stat_len = 5;
scratch_len • 24;

{Line length of the text-display}
{Lines/page of the text-display}
{Number of pages in the sentence-book}
{line-length status-display}
{lines of status-display}
{lines in the scratchpad buffer}

Om met de editor te kunnen werken op verschillende tekstbuffers (het klad
blok en de zinnenboek-pagina's) zijn per buffer een aantal variabelen nodig
om de aktuele toestand van een buffer te beschrijven. Deze verzameling
variabelen wordt in het vervolg aangeduid met de naam 'buffer-variabelen'
en ze vertegenwoordigen:

• De tekst van het tekstbuffer in een text-array.

• De cursor-positie: De koordinaten (rij,kolom) van het regelnummer
en de plaats van de cursor op die regel.

• De koordinaten van het einde van de tekst (eindrij,eindkolom).

• De venster-variabele: Dit is de eerste regel van het buffer-gedeelte,
dat op het tekst-scherm wordt afgebeeld.
Het op het scherm afgebeelde gedeelte van het tekstbuffer, wordt het
'window' (venster) genoemd in het programma.
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(Ret venster van het kladblok bestaat dus uit een gedeelte van het
buffer en het afgebeelde gedeelte wordt bepaald door de cursor-positie,
want de cursor wordt altijd afgebeeld. Voor een zinnenboek-pagina
is het venster de gehele pagina, want een pagina is even groot als het
tekst-scherm.)

Ais de editor op een tekstbuffer werkt, dan veranderen de buffer-variabelen
door akties van de gebruiker en daarom moeten de buffer-variabelen als
'variable parameters' aan deze procedure worden meegegeven.
AIle buffers werken via dezelfde procedure EDIT. Om deze reden moeten
aIle buffer-variabelen van hetzelfde type zijn. Dit geldt ook voor aIle vari
abelen, echter de pagina van het kladblok is langer dan een pagina van het
zinnenboek.
Omdat de tekstbuffers van hetzelfde type zijn gehouden, is er een ekstra
globale parameter 'buflen' geintroduceerd, die aangeeft welk gedeelte van
het buffer daadwerkelijk wordt gebruikt door de editor.
Voor het kladblok geldt 'buflen = scratchJen' en voor een pagina van het
zinnenboek geldt 'buflen = pageJen'.

Ret gebruik van bovengenoemde konstanten, types en variabelen van het
software kladblok-zinnenboek systeem wordt in figuur 3.1 verduidelijkt.
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--------- ( scr window

einde- tekst:
(p_endrow[ 9] ,p_endcol[ 9])

einde-tekst:
(scr_endrow,scr_endcol)

cursor- positie: (scr_row.scr_col)

(line len)

page_~_r_~~ [9]""" page 1page_len= buflen

cursor- positie:
(p_roW{ 9] ,p_col[ 9])

c::
Il.>_

~1
0.-

c::
Il.>-I
.c

II ~
C::cU
Il.> ...
-()
'SUl
.D

Figuur 3.1: Een schematisch overzicht van de
software definitie van het systeem.
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In de declaratie van het programma is de exacte type- en variabele-declaratie
ervan ais voIgt terug te vinden:

type
mode .,
line .,
txt_buffer .,

book •
page_data •

(scratch_mode, book_mode);
packed array[l .. line_len] of char:
packed array[l .. scratch_len] of line;

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

array[l .. pages] of txt_buffer:
array[l .. pages] of integer;

scr_endrow,scr_endcol: integer:

integer;

var
curmode
scratchbuf
scr_row, scr_col

mode: {current mode}
txt_buffer:{text array scratchpad}
integer; {cursor position in

scratch-buffer}
{linenumber of scratch-buffer,

which is the topline of window}
{endposition of text in
scratchbuf}

page

page_nr
p_row, p_col

p_window
p-endrow, p_endcol
buflen

book;

integer;
page_data;

page_data;
page_data;
integer;
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{p_row[l] ,p_col[l] is the
cursor-position of the
first page}
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Het onderstaande voorbeeld geeft aan, op welke manier tekst door het
programma wordt opgeslagen in een tekstbuffer en welke kontrole-karakters
hierbij gebruikt worden.

dit is een voorbeeld van de manier.<ret><lf>
waarop tekst in een buffer zit. < >

een vervolgregel begint op positie 2. < >
indien de regel vol is op het einde, dan<lf>
wordt er geen return geplaatst. < >

wel een linefeed. < >

Over het gebruik van de kontrole-karakters, de toegestane cursor-posities en
de bepaling van het einde-tekst koordinatenpaar kan het volgende worden
opgemerkt:

• Gebruik van < return >-karakters:
Een niet op het tekst-scherm zichtbaar karakter van een tekstbuffer
is het <ret>-karakter. Hiermee wordt een regel afgesloten, als de zin
op de volgende regel verder gaat (vanaf positie 2).
Dit <ret>-karakter wordt door een gebruiker ingetikt 6f het wordt
door het programma achter het laatste woord op de regel geplaatst,
als een regel-overflow optreedt.
Indien er echter geen ruimte meer is op de regel, b.v. na het tussen
voegen van een of meerdere karakters door een gebruiker, dan vervalt
het <ret>-karakter en wordt de regel volgeschreven met de weI afge
beelde cijfer- of letter-karakters .

• Gebruik van <linefeed>-karakters:
Om aan te geven dat een zin niet is beeindigd, maar wordt vervolgd
op de volgende regel, wordt daarom op 'regel-positie = line_len' van
het tekstbuffer een <linefeed>-karakter (ASCII-nr 10) geplaatst door
het programma.
Is het weI de laatste regel van een zin, dan wordt die zin afgesloten
met een zinafsluiter ('.' of '?') en dan staat er op die positie een
spatie (ASCII-nr 32).
In ieder tekstbuffer wordt de laatste positie van een regel dus n{et
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gebruikt voor tekst, die op het tekstscherm wordt afgebeeld, maar
voor een kontrole-karakter. Op deze manier kan er software-matig
gemakkelijk gekontroleerd worden of de zin een vervolgregel heeft.

• Toegestane cursor-posities:
Via de cursor-verplaatsing toetsen en het invoeren van karakters in
de tekst wordt de cursor verplaatst. Na het invoeren van een karakter
op een bepaalde plaats, springt de cursor naar de positie achter het
ingevoerde karakter.
De cursor mag in de tekst op aIle posities komen waar door de ge
bruiker ingetikte karakters staan afgebeeld (dus niet op de eerste posi
tie van een vervolgregel). Op die posities, waar een <ret>-karakter
in het tekstbuffer staat, mag de cursor ook geplaatst worden.
Op een regel mag de cursor nooit op een positie rechts van een '.', I?'
of <ret> komen.
Op het einde van de tekst mag de cursor tot een plaats voorbij het
einde-tekst koordinatenpaar staan. Op deze manier kan er nieuwe
tekst worden toegevoegd door de gebruiker.

• Bepaling van de einde-tekst koordinaten:
Het einde van de tekst wordt bepaald door de koordinaten van het
laatste karakter (regelnummer en plaats van het karakter op die regel).
In !k.H editor komen echter enkele karakters voor met speciale eigen
schappen. Dit zijn de regel- en zinafsluiters «ret>, '.' en I?').
Indien een '.' of een I?' het laatst ingetikte karakter van de tekst is,
dan is een volgend nieuw in te voeren karakter het eerste van een zin.
Deze begint op positie 1 van de volgende regel. In dit geval wordt het
einde van de tekst aangegeven met de koordinaten van het regelnum
mer (van de ingetikte zinsafsluiter) en de positie 'lineJen-l' (dit is de
laatste plaats, waar tekst mag staan op een regel).
Indien het laatst ingetikte karakter een <ret> is, dan kan de ge
bruiker het volgende karakter pas op positie=2 van de volgende regel
intikken. In dit geval wordt als einde van de tekst de eerste positie
van de regel, na de regel van de ingetikte <ret>, genomen.
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3.2 Het hoofdprogramma

In het hoofdprogramma (zie figuur 3.2) wordt de globale werking van het
programma beschreven.

WACHT OP
TO ETS- AKTIE
EN DETEKTEER

VIA TABEL

Verander van
PAGINA-TOETS >--~--1 pagina en herinil

? aktueIe buffer.

J Editor-aktie
>--~--1 op aktuele

buffer.

TOETS
IS

CTRL/Z
?

N Foutmelding.

Figuur 3.2: Stroomdiagram van het hoofdprogramma.
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In de initialisatie van het programma worden de volgende handelingen ver
richt:

1. De terminal wordt in de goede mode gezet, zodat deze door het pro
gramma op de gewenste manier kan worden aangestuurd.

2. Het tekst-scherm en het status-scherm worden op het terminal-scherm
afgebeeld zoals dat in figuur 2.3 is weergegeven.

3. De initialisatie van de variabelen van de tekstbuffers, zowel van het
kladblok als van het zinnenboek, wordt als voIgt uitgevoerd:

(a) De tekstbuffers worden gevuld met spaties (geen tekst).

(b) De cursors van het kladblok en de zinnenboek-pagina's worden
op de eerste kolom van de eerste regel geplaatst: Koordinaten
positie (1,1).

(c) De koordinaten van de variabelen, die het einde van de tekst
aangeven krijgen voor aIle tekstbuffers de waarde (0,0). Op deze
manier wordt aangegeven, dat de buffers leeg zijn.

(d) De window-variabelen, die de regel aangeven waarmee een 'win
dow' wordt bepaald, krijgen de waarde 1.

Ais een tekstbuffer leeg is, dan begint een 'window' uiteraard
op de eerste regel. Omdat het gedeelte van een tekstbuffer, dat
bij een zinnenboek-pagina wordt gebruikt, even groot is als het
'window', blijft hier de waarde altijd 1. Bij het kladblok kan het
'window' weI verschuiven, dus kan de window-variabele van het
kladblok weI veranderen tijdens het gebruik van het programma.

4. Ais laatste handeling van de initialisatie wordt een pagina van het
kladblok-zinnenboek systeem aktueel gemaakt.
Om een bepaalde pagina te kunnen kiezen werkt het programma in
2 verschillende modes: Scratch_mode (modenum = 1) en
book_mode (modenum = 2).
In de procedure INIT_GEN(modenum: integer) worden de diverse
variabelen van een bepaalde mode geinitialiseerd:
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(a) De globale variabele 'buRen' krijgt de gewenste waarde: 'scratch_len'
bij het kladblok en 'pageJen' bij een zinnenboek-pagina
'page[page_nr]' .

(b) Op het status-scherm verschijnt een mededeling, dat het klad
blok is gekozen of dat zinnenboek-pagina 'page_nr' is gekozen.

Het nog lege kladblok-buffer wordt als eerste aktuele tekstbuffer voor
de editor genomen en op het tekst-scherm afgebeeld.
Indien de gebruiker met een edit-aktie op een zinnenboek-pagina wil
beginnen, dan moet in de huidige versie eerst nog naar die pagina
worden 'gebladerd'.

Na het initialisatie-blok komt het programma in een wacht-toestand terecht.
Er wordt gewacht op een toets-aanslag door een gebruiker. Afhankelijk van
de gedetekteerde toets wordt tot een bepaalde aktie overgegaan.

• Indien de 'pagina'-toets wordt aangeslagen, dan wordt er het keuze
menu van het 'bladeren' gegeven en wordt er eventueel naar een an
dere pagina van het zinnenboek of naar het kladblok 'gebladerd'.

• Als er een 'edit'-toets (karakter, cijfer, cursor-beweging of 'uitwissen')
wordt aangeslagen, dan voIgt er een edit-handeling op de aktuele pag
ina van het kladblok-zinnenboek systeem. Door deze edit-handeling
kan er op dat tekstbuffer een karakter worden ingevoerd of uitgewist.
Er kan eventueel ook een cursor-verplaatsing hebben plaatsgevonden.

• Als er een toets wordt aangeslagen, die niet toegestaan is, dan voIgt
er een waarschuwings-piep.

• Om het programma op een nette manier te verIaten moet een ctrLz
kommando worden gegeven. Het VAX/VMS-systeem en de VT220
terminal worden nu terug gezet in de mode, waarin die voor initiali
satie van dit programma al stonden.

3.3 Bet gebruik van "direct_io"

Binnen het programma wordt gewerkt met zgn. "direct_io". Dat wil zeggen,
dat een op het toetsenbord aangeslagen karakter-toets direkt wordt in
gelezen zonder dat er een <ret> hoeft te worden aangeslagen om het einde
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aan te geven.
Niet aIleen het inlezen, maar ook het wegschrijven van een karakter vanuit
het programma kan direkt tot stand komen.
Het lezen van een karakter komt tot stand via een VAX/VMS systeem
procedure SYS$QIOW (zie [DEC, 1986] pag SYS-334). In het programma
komt deze systeem-procedure (met de gewenste parameters) voor in de pro
cedures D_READ(var ch : char) en D_WRITE(ch : char).
In D_READ(var ch : char) wordt een karakter gelezen zonder het te echoen
op het scherm.
Door het karakter direkt in te lezen wordt het meteen aan een variabiale
van het type char gekoppeld.
Pas na het uitvoeren van de procedure D_WRITE(ch : char) wordt een
karakter (als het geen deel uitmaakt van een "control-sequence") naar het
beeldscherm van de VT220-terminal verstuurd om daar te worden afge
beeld. De cursor wordt hierbij achter dit karakter op het scherm afgebeeld.
Het is mogelijk om de cursor, via de in het programma aanwezige procedure
CURSOR_POS(row, column: integer), op iedere positie van het VT220
scherm te plaatsen door een bepaalde command-sequence naar de terminal
te versturen. (Zie [DEC, 1983b] pag 32.)
Op deze manier kunnen karakters naar de gewenste positie van het tekst
en status-scherm worden gestuurd.

Door het gebruikmaken van "direct_io" moet in het initialisatie-blok van het
programma weI een fysiek terminal-kanaal worden toegewezen aan een vari
abele, die in D_READ en D_WRITE gebruikt wordt. Ais het programma
op een ordentelijke manier eindigt, dan moet dit kanaal bij het verlaten van
het programma weer worden vrijgegeven.
Het toewijzen van een kanaal gebeurt via de systeem-procedure SYS$ASSIGN
(zie [DEC, 1986] pag. SYS-20) en het vrijgeven ervan via SYS$DASSGN
(zie [DEC, 1986] pag. SYS-109).

3.4 Het blader-mechanisme

Ais het hoofdprogramma op een toets-aktie wacht, dan kan een van de toe
gestane toetsen de kommando-toets 'pagina' zijn.
Hiermee wordt een procedure MENU aangeroepen, waarmee het mogelijk
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is om een ander tekstbuffer aktueel te maken (bladeren).
Ret verloop van de procedure MENU is weergegeven in figuur 3.3.

display
MENU-opties

op tekst-scherm

Init
scratch_mode

Display
scra tchbuf
window

N

Init
book_mode

Displa¥
page[iJ

N

Karakter
niet korrekt:
waarschuwing

Figuur 3.3: Stroomdiagram van de procedure MENU.

Na het aanslaan van de kommando-toets 'pagina' verschijnt een menu op
het tekst-scherm (zie figuur 3.4). Zoals uit de figuur blijkt geeft dit menu
de mogelijkheid om te kiezen uit een getal van 0 tim 9. Iedere andere toets
aanslag heeft een waarschuwing tot gevolg (pieptoon) en er wordt opnieuw
op een toetsaanslag gewacht.
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Op het status-scherm wordt vermeld welk tekstbuffer aktueel is op het mo
ment van aanslaan van de kommando-toets 'pagina' (in dit geval pagina 7
van het zinnenboek).

TEKST:

1 Keuze-menu:
2 ============
3 0 Naar klad blok.
4 1 tim 9: Naar zinnenboek.
5 Wat is uw keuze':> 0
6
7
8

STATUS:

Keuze is zinnenboek.

Pagina = 7
=================

Figuur 3.4: Tekst op het tekst- en status-scherm na
het geven van het kommando 'pagina'.

I

I

Als de keuze van het 'blader-menu' is gemaakt, dan gebeurt achtereenvol
gens het volgende:

1. De procedure INIT_GEN(modenum: integer) (zie 3.2) wordt aange
roepen met aktuele parameter 1, als het kladblok wordt gekozen. Als
een zinnenboek-pagina wordt gekozen, dan krijgt de parameter de
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waarde 2.

2. Ret 'window' van het gekozen buffer wordt afgebeeld op het tekst
scherm.

In het hoofdprogramma wordt nu gekeken in welke mode het programma
staat. Aan de hand hiervan wordt de editor aangeroepen met de buffer
variabelen (tekst-buffer, cursor-positie, einde-tekst en de venster-variabele)
van het kladblok of een zinnenboek-pagina (pagina-nummer 'page_nr').

3.5 De editor

Ais er in het hoofd-programma gewacht wordt op een toets-aanslag, dan
kan er na het aanslaan van een zgn. edit-toets een edit-aktie worden uit
gevoerd op het aktuele buffer.
Onder een edit-toets wordt een karakter-toets (a tim z), een getal-toets
(0 tim 9), een regel- of zinafsluiter «ret>, '.' of '7'), een spatie, een cursor
beweging toets ('i', '1', '+--' en '--+') of de kommando-toets 'uitwissen' ver
staan.
Bij aanroep vanuit het hoofd-programma gelden uiteraard de aktuele buffer
parameters. Bij de beschrijving van de editor in deze paragraaf wordt ge
bruik gemaakt van de formele parameters, zoals die bij de declaratie van
de procedure EDIT zijn benoemd:

PROCEDURE EDIT(esc_seq: boolean; ch: char;
var bufwindow,bufrow,bufcol
var buf_endrow,buf_endcol
var buf

integer;
integer;
txt_buffer) ;

De variabele 'ch' is het karakter, dat na de toets-aanslag op een VT220
terminal, door het programma wordt ingelezen. Afhankelijk van de aan
geslagen toets genereert de terminal in sommige gevaIlen een command
sequence. Om hieruit het gewenste kommando te detekteren, wordt in de
editor gebruik gemaakt van de variabele 'esc-sec'. Aangezien deze vari
abele aIleen in de vertaal-tabel van het hoofdprogramma wordt gebruikt en
verder geen aandeel heeft in de werking van de editor, zal er hierop niet

40



verder worden ingegaan.
In het vervolg van deze paragraaf wordt aangenomen, dat 'ch' het ingelezen
karakter of kommando is en dat dit geen onderdeel is van een command
sequence.

In de hoofdlus van de editor wordt gezocht naar de aktie, die moet volgen op
een (via de omzet-tabel) gedetekteerd karakter 'ch'. Dit wordt weergegeven
in het stroom-diagram van figuur 3.5.
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CURSOR_MOVE

N

CH in J
a.. z. 0 .. 9.·,' CHARIN

spati

N

CH= J
<ret> RETURN_IN

N

CH in J
'?' SENTENCE_END

N

CH= J
uitwissen DEL_CHAR

N

Geen korrekle
invoer:

Waarschuwing

Updale
teksl-scherm

Figuur 3.5: Het stroomdiagram van de editor
om de gewenste aktie uit te voeren
na het detekteren van 'ch'.

Zoals uit figuur 3.5 blijkt, wordt na iedere edit-aktie het tekst-scherm
beschreven met de aangepaste waarden van de tekst en de cursor-positie.
In de volgende deelparagrafen voIgt een beschrijving van de hoofdlijnen
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van de procedures voor de cursor-bewegingen, het invoeren van leesbare en
kontrole karakters en het uitwissen van karakters.

3.5.1 Cursor-bewegingen

In 3.1 is beschreven waar de cursor zich in de tekst mag bevinden.
Via de procedure CURSOR_MOVE wordt ervoor gezorgd, dat de cursor als
voigt voldoet aan de cursor-beweging kommando's, die worden uitgevoerd
via de toetsen Ii', 'f, '-' en '-+':

1. Ais via een kommando '-' of Ii' wordt geprobeerd om de cursor v66r
het begin van de tekst te plaatsen, dan voigt er een waarschuwende
pieptoon.
Er voigt ook een pieptoon, als de cursor verder dan een positie voorbij
het einde van de tekst dreigt te komen na het geven van een '-+ '- of
'f-kommando.

2. Ais via '-+' wordt geprobeerd om de cursor zover naar rechts te
verplaatsen, dat over de regelovergang wordt gesprongen of dat er
geprobeerd wordt om voorbij de regel- of zinafsluiter te komen, dan
verspringt de cursor naar het begin van de volgende regel.
Is dit een vervolgregel, dan wordt positie 1 overgeslagen.

3. Ais via '-' het omgekeerde wordt geprobeerd, dan verloopt het op
een analoge manier: Ais de cursor aan het begin van een regel staat en
via '-' wordt de cursor een positie naar links verplaatst, dan springt
de cursor tot aan het laatste karakter (als de regel helemaal vol is) of
tot een zin- of regelafsluiter van de regel erboven.
(Het begin van een regel kan ook hier weer positie 2 zijn van een
vervolgregel. )

4. Ais de cursor naar de bovenliggende regel wordt verplaatst via 'i',
dan verspringt de cursor naar dezelfde kolom van die bovenliggende
regel.
Er kunnen hierbij 2 uitzonderingen optreden:
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(a) Is de bovenliggende regel korter dan de huidige kolom-positie,
dan verspringt de cursor slechts tot de zin-of regelafsluiter (het
kolom-nummer wordt dus lager).
Indien de daarbovenliggende regel weI weer voldoende lang is,
dan blijft de cursor (na een nieuw '1'-kommando) in de kolom,
waarin deze zojuist terecht is gekomen.

(b) Ais de cursor zich op positie 1 bevindt en de bovenliggende regel
is een vervolgregel, dan verspringt de cursor naar positie 2 van
die bovenliggende regel.
Ais er nu weer een '1'-kommando wordt gegeven, dan blijft de
cursor in de kolom van positie 2 (ook al is positie 1 van de
betreffende regel nu weI een toegestane positie).

5. Voor de kommando's met '1' gelden dezelfde eigenschappen als bij
'1', aIleen in omgekeerde richting uiteraard.

3.5.2 Invoer van karakters

Zoals in hoofdstuk 2 al beschreven is, hebben de regel- en zinafsluit karak
ters «ret>, '.' en '1') in deze editor een andere functie, dan de andere de
karakters.
Daarom wordt in deze paragraaf slechts de invoer van de karakters a tim z,
o tim 9, spaties en komma's beschreven.
In de procedure CHARIN wordt een onderscheid gemaakt tussen het
toevoegen van een karakter achter de tekst (als de cursor voorbij het einde
tekst koordinatenpaar staat) en het tussenvoegen van een karakter in de
tekst. (zie figuur 3.6).
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Figuur 3.6: Ret stroomdiagram van de procedure
CRARIN.

• Het toevoegen van een karakter:
Indien er een karakter wordt toegevoegd aan de tekst, dan wordt
eerst gekontroleerd of er nog voldoende ruimte op de regel is. Is dit
het geval, dan worden de waarden van de buffer-variabelen in orde
gebracht via de procedure ADDNEWTEXT:

1. Het ingelezen karakter 'ch' wordt in het tekstbuffer 'buf' op de
cursor-positie geplaatst:

buf[bufrow] [bufcol] :=ch

2. Via de procedure CURSOR_RIGHT wordt de cursor-positie
aangepast:

bufcol:= bufcol+l
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3. Ret koordinatenpaar (buLendrow,buLendcol), dat het einde van
de tekst in het buffer aangeeft, wordt eveneens op de goede
waarde gebracht.

Ais er niet voldoende ruimte is op de regel wordt, voor het toevoegen
van een karakter, de procedure NEWWORD_OVERFLOW gebruikt:

1. Ret kontrole-karakter <If> wordt geplaatst:
buf[bufrow] [line_len] :=If

2. De karakters van het laatste woord van de regel en de lengte
ervan worden in een tijdelijk record 'transfer' opgeslagen via de
procedure TRANSFERSTRING.

3. Achter het laatste woord, dat op regel 'buf[bufrow]' blijft staan
na het verwijderen van de bovengenoemde string, wordt het
<ret>-karakter geplaatst in het buffer 'buf'.

4. AIle karakters uit het record 'transfer' worden via de procedure
ADDNEWTEXT op de volgende regel geplaatst. De cursor komt
nu op de nieuwe regel achter het laatst ingevoerde karakter.
Ais het tekstbuffer volledig gevuld is, dan wordt de eerste zin
uit het buffer verwijderd en de resterende zinnen worden naar
dit leeggekomen begin doorgeschoven. Er is nu ruimte gecreeerd
voor een nieuwe tekstregel.
(De boekhouding van cursor-positie 'bufrow,bufcol' en einde
tekst 'buLendrow,buLendcol' wordt uiteraard aangepast aan het
verwijderen van de eerste zin en het opschuiven van de rest.)

• Ret tussenvoegen van een karakter:
Er wordt een karakter tussengevoegd in de tekst, indien de cursor
(op positie 'bufrow,bufcol') in de tekst staat en er een karakter-toets
wordt aangeslagen.
Bij het tussenvoegen wordt gebruik gemaakt van de procedure
INSERTTEXT. Ret stroomdiagram hiervan is in figuur 3.7 weergegeven.
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Figuur 3.7: Het stroomdiagram van de procedure
INSERTTEXT.

In het eerste blok worden enkele beginvariabelen geinitialiseerd. De
variabele 'curline' (current-line) krijgt het regel-nummer van de cur-

47



sor toegewezen. Daarnaast krijgt de variabele 'lineoffset' de waarde O.
Riermee wordt aangegeven, dat er nog geen offset is t.o.v. de cursor
regel.
Voor het invoegen van een karakter op een regel is een positie nodig,
daarom krijgt de variabele 'needed_space' de waarde 1 toegewezen.
Ret bepalen van de hoeveelheid ruimte, die op het einde van een regel
vrij is, wordt bepaald via de procedure FIND_LINESPACE.
Ret verloop van INSERTTEXT kan op de volgende manieren tot
stand komen:

1. Bij het tussenvoegen van een karakter op regel 'curline' kan het
mogelijk zijn, dat er nog voldoende ruimte op die regel vrij is
om het karakter tussen te voegen.
In dat geval wordt het karakter tussengevoegd via de proce
dure INS_NOT_OPENLINE. Ret gedeelte van de regel achter
de cursor-positie wordt een plaats opgeschoven en op de cursor
positie, in het buffer 'buf', wordt het karakter geplaatst.
Wordt het in te voegen karakter op de laatste tekstregel tussen
gevoegd, dan worden ook de einde-tekst variabelen aangepast.
Is dit niet het geval, dan verandert er door het tussenvoegen van
het karakter, niets op de laatste tekstregel en blijft dus 'einde
tekst' onveranderd.

2. Indien het tussen te voegen karakter nlet meer op de regel 'curline'
past, dan wordt het laatste woord van de regel verwijderd en
samen met de woordlengte in het record 'transfer' geplaatst om
ruimte te maken voor het in te voegen karakter.
Ais de zin uit slechts een regel bestaat, dan is er geen vervolgre
gel en er geldt •curline = endsen_row'.
Via de procedure INS_OPENLINE wordt er voor het te ver
plaatsen woord ruimte gemaakt in het buffer 'buf' op de regel
na 'curline'.
Nadat er ruimte is gemaakt, wordt de string uit 'transfer' op de
vrij gekomen regel geplaatst.
Dit verloopt als voIgt in INS_OPENLINE:

(a) Via de lokale procedure OPEN_LINE worden aIle regels, die
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op 'curline' volgen in het buffer een regel opgeschoven (en
wordt de boekhouding verzorgd voor de einde-tekst koordi
naten).
Ais er geen ruimte meer is in het buffer, dan wordt de eerste
zin uit het buffer verwijderd en de resterende regels worden
naar voren doorgeschoven. Op deze manier ontstaat er weI
ruimte voor een OPEN_LINE.

(b) Via de nu eveneens lokale procedure INS_NOT_OPENLINE
wordt de transferstring op de zojuist gecreerde lege regel
geplaatst.
Vervolgens wordt via deze procedure het in te voegen karak
ter 'ch' op positie 'buf[bufrow][bufcol], van de regel 'curline'
ingevoegd.

3. Indien de zin, waarin het karakter wordt tussengevoegd, reeds
over 2 regels is verdeeld, dan bestaat er een vervolgregel. Ais
het karakter in de eerste regel wordt ingevoegd, dan geldt dus
Ccurline = endsen_row' nlet.
Ret is nu mogelijk, dat de transfer-string van 'curline' weI op de
vervolg-regel past.
Met de procedure FIND_NEEDEDSPACE wordt bepaald hoe
veel ruimte de transferstring nodig heeft om op de vervolgregel
te passen.
De variabelen 'curline' en 'lineoffset' worden ook geincrementeerd,
omdat er op de vervolgregel gezocht moet worden naar de hoe
veelheid vrije ruimte.
Indien die beschikbare ruimte, die bepaald wordt via de proce
dure FIND_LINESPACE, voldoende is dan wordt (via de pro
cedure INS_NOT_OPENLINE) de transferstring vooraan regel
'bufrow+l' geplaatst en schuift de rest van die regel door. Ver
volgens wordt op 'bufrow' de vrijgemaakte ruimte benut om het
karakter op de cursor-positie tussen te voegen.

4. Ais er, in dezelfde situatie als onder het vorige punt, een karak
ter wordt ingevoegd is het mogelijk, dat er 66k geen plaats is op
'bufrow+l' (de huidige 'curline').
In dat geval wordt er zoveel ruimte op 'bufrow+l' vrijgemaakt,
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dat het woord in de transfer-string nu weI op die regel kan wor
den tussengepast.
Er zijn nu al 2 strings van hun plaats verwijderd. Daarom wordt
gebruik gemaakt van een array, waarin de records van de trans
ferstrings en hun lengte worden opgeslagen.
Het record van het verwijderde woord van 'bufrow' wordt opge
slagen in 'transfer[O]' en het volgende record komt in 'transfer[1]'
(de 'lineoffset' t.o.v. 'bufrow' bedraagt resp. 0 en 1).
De zin bestaat nu slechts uit 2 regels, daarom wordt procedure
INS_OPENLINE weer aangeroepen:

(a) Eerst wordt een regel vrijgemaakt in het buffer op 'buf[bufrow+2]'
via OPEN_LINE.
(AIle achterliggende regels schuiven op.)

(b) Daarna wordt via INS_NOT_OPENLINE de transfer-string
uit 'transfer[1]' op de lege regel ingevoegd.
Na 'transfer[1]' op de vrijgemaakte regel 'buf[bufrow+2]' te
hebben geplaatst, vervolgt INS_NOT_OPENLINE met het
tussenvoegen van 'transfer[O]' vooraan op regel 'buf[bufrow+1]'.
Op deze regel was nl. voldoende vrije ruimte ontstaan door
het verwijderen van 'transfer[1]'.
Tenslotte verzorgt INS_NOT_OPENLINE nog het invoegen
van het karakter 'ch' op de cursor-positie, want op die regel
is er nu ook voldoende ruimte.

5. Indien de zin uit nog meer regels bestaat, dan wordt er zolang een
record in het array 'transfer' geplaatst, totdat er weI voldoende
ruimte op een regel is of dat het einde van de zin ('endsen_row')
wordt bereikt.
Ais de eindregel van de zin wordt bereikt, zonder ergens vol
doende ruimte te hebben gevonden voor het invoegen van de
transfer-string van de voorgaande regel, dan wordt INS_OPENLINE
aangeroepen. (In die procedure wordt na het uitvoeren van een
OPEN_LINE INS_NOT_OPENLINE weer aangeroepen.)
Ais er weI voldoende ruimte is op een tussen-regel, dan wordt de
laatste string uit het transfer-record daar meteen geplaatst via
INS_NOT_0PENLINE.
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Op aIle voorgaande regels is nu voldoende vrije ruimte gecreeerd,
doordat er telkens strings in het transfer-array zijn opgeborgen.
Daarom kan er in INS_NOT_OPENLINE worden teruggewerkt
naar de cursor-regel, waar het in te voegen karakter nu uitein
delijk weI geplaatst kan worden.

3.5.3 Invoer van regel- en zinafsluiters

Ret invoeren van een regel- «ret» of zinafsluiter ('.' of '?') wordt in deze
editor afgehandeld door resp. de procedures
RETURN_IN en SENTENCE_END.
Evenals bij de invoer van een "normaal" karakter wordt bij deze speciale
karakters een onderverdeling gemaakt tussen het toevoegen en tussenvoegen
van een karakter .

• Bij het toevoegen van een <ret> wordt binnen RETURN_IN overge
gaan naar de procedure ADD_RET en het invoegen wordt afgehandeld
via de procedure INSERT_RET:

1. ADD_RET:
Als een <ret>-karakter wordt toegevoegd, dan begint de ver
volgregel op positie 2 van de erop volgende bufferregel.
In de procedure worden de volgende handelingen verricht:

(a) In het buffer wordt op positie line_len van de regel een
<If>-karakter geplaatst om aan te geven, dat de vogende
regel een vervolgregel is.

(b) Op de cursor-positie wordt het <ret>-karakter geplaatst.

(c) De cursor wordt verplaatst naar de volgende bufferregel op
positie 2.

(d) De einde-tekst koordinaten worden op de goede waarde ge
bracht, t.w. de eerste positie van de regel, waar de cursor
nu staat.

2. INSERT_RET:
In deze procedure worden de volgende handelingen verricht:
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(a) Via OPEN_LINE (zie 3.5.2) wordt een regel vrijgemaakt
achter de cursorregel.

(b) De cursor en de tekst vanaf de cursor-positie worden ver
plaatst naar de zojuist vrijgemaakte regel. Op die regel
wordt de cursor op begin-positie 2 geplaatst en vanaf die
positie wordt ook de tekst ingevoegd.
(Ook het kontrole-karakter op positie 'line_len' wordt op de
volgende regel op positie 'lineJen' geplaatst.)

(c) Op de ex cursor-positie wordt het <ret>-karakter geplaatst
en de rest (tim positie 'lineJen-l ') van die bufferregel wordt
opgevuld met spaties.

(d) Op positie line_len van de vorige cursorregel wordt een
<If>-karakter geplaatst.

(e) De einde-tekst koordinaten worden op de goede waarde ge
bracht.

• Het toevoegen van een '.' of '1' binnen SENTENCE_END wordt uit
gevoerd via de procedure ADD_SENTENCE_END.
Het invoegen wordt uitgevoerd via INSERT_SENTENCE_END.
De handelingen, die worden uitgevoerd, zijn bijna gelijk aan die bij
het invoeren van de <ret> in het buffer met de volgende uitzonderin
gen:
Er wordt hier op de cursor-positie een zin-afsluiter geplaatst en er
hoeft nu geen <If>-karakter te worden geplaatst op positie 'line_len',
maar er moet een spatie op die plaats komen.
Daarnaast wordt de cursor naar positie 1 van de volgende regel geplaatst
en vanaf die positie wordt de tekst ingevoegd.

3.5.4 Ret wissen van karakters

Door middel van de kommando-toets uitwissen wordt de procedure DEL_CHAR
aangeroepen, waarmee een karakter uit het aktuele tekstbuffer kan worden
gewist.
Dit wissen kan op 2 manieren plaatsvinden:

1. Ais de cursor in de tekst staat, dan wordt het karakter van de cursor
positie uit het tekstbuffer verwijderd.
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2. Als de cursor voorbij de tekst staat (voorbij het einde-tekst koordi
natenpaar), dan wordt het laatste karakter uit de tekst gewist. Dit is
dus het karakter voor de cursor-positie.
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Figuur 3.8: Het stroomdiagram van de procedure
DEL_CHAR.

Zoals uit figuur 3.8 blijkt wordt er ook hier weer een onderscheid gemaakt
tussen regel- en zinafsluiters en de andere karakters.
Omdat er ook een verschil is tussen het uitwissen van een karakter, als
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de cursor voorbij einde-tekst staat, wordt dit ook in een aparte procedure
DEL_ENDTEXT behandeld.

• Indien er geen uitzonderingen zijn, wordt het karakter onder de cursor
verwijderd en de erop volgende karakters van de cursor-regel worden
een positie naar links opgeschoven. Daarna wordt op de laatste positie
van de regel een spatie geplaatst.
Het tekstbuffer lijkt nu aangepast, echter er moet nog gekeken worden
of de kontrole-karakters <ret> en <If> nog moeten geplaatst resp.
verwijderd:

Als de cursor-regel helemaal gevuld is geweest met 'schrijf-karakters'
(dit zijn de karakters a tim z, 0 tim 9 en komma), dan staat op
de laatste positie van de regel ('lineJen-l ') geen regelafsluiter als
de zin nog een vervolgregel heeft. Daarom moet op die positie
nog een <ret>-karakter in het tekstbuffer worden geplaatst.

Als het gewiste karakter van de laatste tekstregel is verwijderd,
dan moet einde-tekst worden aangepast.
Als de laatste tekstregel ook nog helemaal vol stond met 'schrijf
karakters', dan is dat na het wissen niet meer het geval. De
laatste positie bevat nu een spatie. Hierdoor is die regel niet meer
helemaal gevuld en de <If> op positie 'line_len' moet worden
gewist .

• Indien de procedure DEL_CHAR wordt aangeroepen als de cursor
voorbij einde-tekst staat, dan wordt de uitwis-aktie uitgevoerd via
procedure DEL_ENDTEXT.
Zoals al eerder is vermeld, wordt nu het karakter v66r de cursor
gewist. Als er geen uitzonderings-situatie optreedt, dan wordt in deze
procedure eerst de cursor een positie naar links verplaatst. Daarna
wordt nog een keer de procedure DEL_CHAR recursief aangeroepen,
die ervoor zorgt dat het karakter onder de cursor wordt gewist en dat
de boekhouding in orde wordt gemaakt wat de kontrole-karakters en
het einde-tekst koordinatenpaar betreft.

Er treedt hier echter een uitzonderings-situatie op als de cursor zich
op positie=2 van een vervolgregel bevindt.
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In dit geval moet nog een extra keer de cursor naar links worden ver
plaatst. Na deze aktie komt de cursor terecht op het laatste karakter
van de voorgaande regel. Nu wordt er weer recursief de procedure
DEL_CHAR aangeroepen, die alles in orde brengt.

• Indien de cursor op een zin-afsluiter ('.' of '1') staat, dan wordt
DEL_SENTEND aangeroepen. Via deze procedure wordt de zin
afsluiter in het buffer vervangen door een, niet op het scherm zicht
bare, regelafsluiter <ret>.
De erop volgende regel wordt nu de vervolgregel van de cursor-regel.
Daarom wordt er een <If>-karakter op positie 'line_len' geplaatst en
schuift de erop volgende regel op met positie 2 als beginpositie.
Ais de '.' of'1' het enige karakter op de regel is, dan wordt deze hele
regel verwijderd en schuiven de erop volgende regels een regel naar
boven in het buffer.
Er moet ook worden gezorgd, dat de einde-tekst koordinaten worden
aangepast .

• Ais de cursor op een <ret>-karakter is geplaatst, dan wordt de pro
cedure DEL_RET aangeroepen.
Een <ret> in het tekstbuffer wordt, evenals een spatie, als een woord
scheider beschouwd. Door het uitwissen van de <ret> wordt van het
eerste woord van de erop volgende vervolgregel en het laatste woord
van de cursor-regel een woord gemaakt.
In figuur 3.9 wordt het stroomdiagram van de procedure DEL_RET
beschreven. Hierin komen ook de uitzonderingen aan de orde als de
<ret> het enige karakter op een regel is of als het het laatste karakter
in de tekst is.

56



N

<rel>
is hel laatsle

tekst-kar

'-----_N./ Woord
gewisl

Insert woord
(recursief via

CHARIN of
SENTENCE_END)

J

Verwijder <rel>+<lf>
& updale einde-leksl

Figuur 3.9: Het stroomdiagram van de procedure
DEL_RET.

Indien het <ret>-karakter het enige karakter op de regel is, dan
wordt de procedure CLOSE_LINE aangeroepen.
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Hierin wordt de regel van de <ret> uit het tekstbuffer verwijderd
en de erop volgende regels worden doorgeschoven om de lege
regel op te vullen.
De einde-tekst koordinaten worden bijgewerkt en tenslotte wordt
ervoor gezorgd, dat de cursor niet op een verboden positie terecht
komt. (Niet op positie 1 van een vervolgregel en niet rechts
voorbij een regel- of zinafsluiter.)

- Indien het te wissen <ret>-karakter het laatste karakter in de
tekst is, dan wordt dit verwijderd en 66k de <If> van positie
'lineJen'.
Hierna worden de einde-tekst variabelen in orde gebracht.

Indien bovenstaande uitzonderingen niet gelden, dan wordt in
dit geval van de 2 opeenvolgende woorden een woord gemaakt.
Via de procedure FIND_WORD wordt het eerste woord van de
vervolgregel en de lengte ervan in het record 'trans' opgeborgen.
Vervolgens wordt de procedure DEL_CHAR recursief aangeroe
pen om dit opgeborgen woord uit de buffertekst te verwijderen.
(Ook aIle boekhoud-aspekten worden door DEL_CHAR bijge
houden.)
Ais het heIe woord uit de tekst is verwijderd wordt DEL_CHAR
nog een keer aangeroepen om de spatie te wissen, die achter het
zojuist uitgewiste woord heeft gestaan.
De tekst is nu helemaal bijgewerkt, aIleen de string, die in 'trans'
is opgeborgen moet nog in het tekstbuffer worden ingevoegd
vanaf de cursor-positie. Door het recursief aanroepen van CHARIN
of SENTENCE_END kan de string op de gewenste positie wor
den ingevoegd.
Op deze manier wordt het volledige woord ook op de volgende
regel geplaatst, indien het nieuw te vormen woord niet meer
op de cursor-regel past. Ais het woord niet meer volledig op
de cursor-regel past, dan zorgt de procedure INSERTTEXT (in
CHARIN, zie figuur 3.6) ervoor dat er een <ret> als regelafslui
ter wordt geplaatst. Daarom is een eventueel <ret>-karakter
verwijderd uit de string van 'trans' voordat de string wordt tus
sengevoegd.
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4 De implementatie op een onafhankelijk sys
teem

Om te testen of het in hoofdstuk 3 beschreven bedienings-programma ook
werkt buiten het VAX/VMS-systeem, is het programma geimplementeerd
op een systeem, dat is opgebouwd rond een 68000 microprocessor. Dit
systeem wordt in het vervolg aangeduid als de 68000-kaart. (De invoer en
uitvoer van het programma verloopt nog steeds via een VT220-terminal.)
Ais nieuwe ontwikkel-omgeving (compileren, Iinken, debuggen, editten)
wordt de PMDS (Philips Microcomputer Developement System) gebruikt
om het programma geschikt te maken voor de 68000-kaart.
Het programma wordt getest via de debugger van de PMDS en het op
de PMDS aangesloten VME-systeem. (Het VME-systeem is een 68000
systeem, dat is opgebouwd uit standaard systeem-kaarten.)
Ais het programma uiteindelijk foutIoos werkt, dan pas (het programmeren
van een EPROM neemt telkens veel tijd in beslag) wordt het in een EPROM
geprogrammeerd, zodat het kan functioneren op de 68000-kaart.
Het programma is opgedeeld in een aantal modules. In dit hoofdstuk wordt
allereerst opgesomd uit welke modules het programma is opgebouwd.
Vervolgens wordt uiteengezet op welke manier het programma is verwerkt
via de PMDS, zodat het uiteindelijk foutloos op de 68000-kaart kan func
tioneren. Tenslotte wordt nog een korte beschrijving gegeven van de 68000
kaart.

4.1 Opdeling in modules

Het programma is opgedeeld in 5 fysieke files waarin de Pascal-tekst van
het programma staat: Het hoofdprogramma (PROGRAM) en de modules
(UNITS). Deze kunnen apart worden gecompileerd en de object-files wor
den uiteindelijk samengevoegd, zodat een executeerbare file ontstaat.
In de declaratie van een unit moeten de globale variabelen telkens wor
den meegenomen. Aile andere variabelen worden binnen die unit als lokaal
beschouwd. In een bepaalde unit of in het hoofdprogramma worden proce
dures, die in een andere file zijn gedeclareerd als externe procedures gede
c1areerd.
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Op de verwerking van de verschillende secties tot een executeerbaar pro
gramma wordt in de volgende paragraaf ingegaan. Hier voIgt een opsom
ming van de 5 files van het hoofdprogramma en de verschillende units,
waarin het programma is opgedeeld.

• MTIEP.P:
Hierin zijn het hoofdprogramma en de initialisatie-procedures opgenomen.

• MDECL.P:
Hierin is de declaratie van types en constanten opgenomen. Deze file
wordt in iedere andere file "ge-inc1ude".

• MEDIT.P:
Hierin is het editor-programma opgeborgen.

• MMENU.P:
Hierin is de programmatekst van het blader-mechanisme opgenomen.

• MIO.P:
Hierin zijn de procedures opgenomen, waarmee de cursor-positie wordt
bepaald op het VT220-beeldscherm. Ook de procedures voor het
lezen en schrijven van een karakter naar de terminal zijn in deze unit
opgenomen.

4.2 Programma-verwerking via de PMDS

Het verwerken van een programma op de PMDS verloopt op de manier,
zoals in figuur 4.1 is aangegeven.
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Figuur 4.1: Schematisch overzicht van de verwerking
van een programma op de PMDS.

1. De pre-processor is een programma, waarmee het o.a. mogelijk is om
andere files te "includen".
In iedere file wordt met dit programma de file met de constante- en
type-definities "ge-include" via

'include "mdecl.p"

2. Via de compiler wordt de file met de Pascal-tekst (file met extensie
'.p ') vertaald naar een "ideale machine" -code. Deze file krijgt default
de extensie '.em'.
Hier worden de eventuele syntax fouten in het Pascal-programma
gemeld.

3. In de optimizer wordt de "em-code" geoptimaliseerd.
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4. De code-generator zet de "em-code" om in de processor-code.
In dit geval wordt de "em-code" omgezet in assembler-tekst voor een
68000 microprocessor. De file met de assembler tekst krijgt default
een extens ie '.s' (source-code).

5. Via de assembler wordt de source-code gecompileerd (geassembleerd).
De source-code file wordt omgezet in een object-code file en een object
code file krijgt default de extensie '.0'.

6. De verschillende object-code files worden in de linker samengevoegd
tot een executeerbare file. Deze executeerbare file krijgt de naam
'a.out' door het systeem toegewezen.

Om het programma te testen wordt gebruik gemaakt van de debug-faciliteit
van de PMDS.
In de debugger wordt de executeerbare file 'a.out' geladen in het RAM
geheugen van een onafhankelijk 68000-systeem, nl. dat van een aangesloten
VME-systeem.
(Het laden van een programma in een RAM-geheugen via de debugger,
neemt aanzienlijk minder tijd in beslag, dan het programmeren van een
EPROM.)
Via de debugger kan de inhoud van registers en geheugenplaatsen worden
bekeken. Op deze manier wordt de PMDS als een ontwikkel-systeem ge
bruikt.
Als het programma via het RAM-geheugen van het VME-systeem werkt,
dan is het verantwoord om het in een EPROM te programmeren om het
op een 68000 stand-alone systeem te laten werken.

4.3 Beschrijving van de 68000-kaart

Om het programma op een werkelijk 68000 systeem te testen is het niet
aIleen via de PMDS debugger uitgetest, maar ook op de 68000-kaart (zie
figuur 4.2).
Deze kaart is beschreven in [Shi Hong, 1986]. Hier wordt slechts een korte
opsomming gegeven van de voor dit moment belangrijke grootheden.

• Het systeem is opgebouwd rond een 68000 microprocessor.
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• Het programma-geheugen van de kaart, het EPROM-geheugen, heeft
een grootte van 64 kbytes en het data-geheugen, het RAM-geheugen,
kan 16 kbytes bevatten.

• De klokfrekwentie is 8 Mhz.

• Er is een serHHe poort aanwezig, waarmee via een RS232-protocol
communicatie kan worden gevoerd met b.v. een terminal.

J-LP EPROM
RS232-
interface 68000 ,----

(64 kbyte)

'--- RAM

(16 kbyte)

Figuur 4.2: Schematisch overzicht van de
van de 68000-kaart.

Het bedienings-programma heeft een programma-geheugen van ongeveer
35 kbytes nodig en een RAM-geheugen van ongeveer 10 kbytes. Zoals
uit bovenvermelde gegevens blijkt voldoet de 6800O-kaart ruim aan deze
behoefte.
Indien het bedienings-programma via een VT220-terminal en de 68000
kaart wordt geexecuteerd blijkt het een beduidend kortere respons-tijd op te
leveren, dan wanneer het programma wordt geexecuteerd via de VAX/VMS
of via het PMDS-VME systeem.
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5 De evaluatie

Om een eerste indruk te krijgen van de gebruikers-vriendelijkheid van het
bedienings-systeem is een beperkte evaluatie uitgevoerd.
Aangezien het meer voorbereiding en (reis)kosten vereist om een evaluatie
op te zetten met spraak-gehandicapten, dan met geschikte niet-gehandicapte
proefpersonen (die ter plaatse aanwezig zijn), is in dit stadium is voor niet
gehandicapte proefpersonen gekozen, omdat er aIleen nog maar een eerste
opzet van de bediening is gerealiseerd. Rierbij ontbreekt o.a. nog de daad
werkelijke spraakuitgave, die voor spraak-gehandicapten van wezenlijk be
lang is, maar die de bediening nauwelijks verandert.
De gekozen proefpersonen zijn, evenals de toekomstige gehandicapte ge
bruikers, in het algemeen geen ervaren computer-gebruikers en ze beschik
ken tevens over voldoende motorische en taalkundige vaardigheden om tekst
via een toetsenbord te kunnen invoeren, editten en terugvinden.

Voor de uitgevoerde evaluatie is het kladblok-zinnenboek systeem als uit
gangspunt genomen. Ret doel van deze evaluatie is om een indruk te krijgen
van het gebruik van dit systeem in de (evaluatie)praktijk.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de opzet, de uitvoering, de gevon
den resultaten en de konklusies van de evaluatie behandeld.

5.1 Evaluatie-opzet

In deze paragraaf wordt uiteengezet via welke basis methoden een evaluatie
kan worden uitgevoerd. Daarna volgen het uitgangspunt en de gekozen
opzet van deze evaluatie.

5.1.1 Manieren om een evaluatie uit te voeren

In hoofdlijnen gezien kan een onderscheid worden gemaakt tussen de vol
gende evaluatie-methoden:

1. Het vergaren van kwantitatieve informatie:
Er wordt om meningen of reakties gevraagd op goed omschreven vra
gen of gegevens. De antwoorden kunnen een waarde-oordeel geven in
punten (kwantitatief) over hetgeen er is aangeboden aan de proefper
soon.
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Er wordt in dit geval niet om een spontane indruk of reaktie gevraagd,
daarvoor wordt een proefpersoon te veel gestuurd. Het voordeel
van deze evaluatie is, dat er statistisch kan worden gerekend om het
oordeel van de proefpersonen te bepalen.

2. Het vergaren van kwalitatieve informatie:
Bij deze vorm van evalueren moeten de reakties van een proefpersoon
spontaan komen door het gebruik van hetgeen te evalueren is. Wensen
en waarde-oordelen zijn in het algemeen statistisch nlet te analyseren.
Er kan in dit geval toch een goede indruk verkregen worden hoe het
te evalueren systeem in de praktijk werkt. (In de praktijk van de
evaluatie-omgeving in ieder geval !)
Het is mogelijk, dat er met deze manier van evalueren volledig nieuwe
ideeen naar voren komen. Die ideeen kunnen zijn op het nivo, dat in
deze evaluatie voor ogen wordt gestaan, alswel op een meer algemeen
nivo.

5.1.2 Het verloop van de gekozen evaluatie-opzet

Het verloop van de evaluatie kan worden onderverdeeld in 3 gedeelten:

1. Een proefpersoon krijgt eerst de instruktie (zie Bijlage A) te lezen,
waarin de metafoor van het kladblok, het zinnenboek en het bladeren
kort uiteen wordt gezet. In deze instruktie wordt bovendien vermeld
welke kommandertoetsen er beschikbaar zijn voor het gebruik van de
editor en het blader-mechanisme.
Hoe het gebruik precies verloopt wordt er nlet bijverteld. Het is
belangrijk, dat een proefpersoon de gegeven opdrachten (het invoeren,
editten en terugzoeken van tekst) spontaan gaat uitvoeren en dat er
daarbij telkens een reaktie wordt gegeven over de manier waarop dit
uiteindelijk is gelukt: Of dit zo verwacht is en of dit als logisch wordt
ervaren.

2. Via een rollenspel (zie Bijlage B.2) wordt iedere proefpersoon ver
volgens met alle facetten van het gerealiseerde bedienings-systeem
gekonfronteerd. Door de sturing via dit rollenspel wordt een mer
gelijke praktijk-situatie nagebootst. Een niet spraak-gehandicapte

65



proefpersoon kan zich op deze manier enigszins inleven in de prak
tische situatie, waarin dit hulpmiddel eventueel gebruikt kan gaan
worden.

3. Na afloop van het rollenspel is het gebruik van het bedienings-systeem
beter bekend en er is ook een indruk verkregen van de omgeving,
waarin het hulpmiddel in de praktijk gebruikt kan gaan worden.
Er wordt nu om een algemene indruk van het systeem gevraagd. Er
kunnen hierbij allerlei onderdelen nog eens aan de orde komen, die in
eerste instantie tijdens het rollenspel al een keer zijn opgemerkt.

De boven beschreven opzet vertoont kenmerken van beide vormen van de
in 5.1.1 beschreven evaluatie-methoden:
Een proefpersoon wordt gestuurd via de opdrachten van het rollenspel om
met aIle facetten van het bedienings-systeem kennis te maken. Er wor
den echter geen vragen gesteld, waarbij waarde-oordelen kunnen worden
toegekend aan de gegeven antwoorden, maar een proefpersoon moet spon

taan reageren op de ontstane situatie.
Er is hier geen sprake van een statistisch waarde-oordeel. WeI kan worden
getest welke onderdelen de proefpersoon weI of niet belangrijk of gemakke
lijk vindt.
Het doeI is duidelijk om kwalitatieve informatie te verkrijgen over het ge
bruik van het systeem en dat er nog wat kwantitatieve informatie wordt
verkregen is meegenomen.

5.2 Evaluatie-uitvoering

In de vorige paragraaf zijn het uitgangspunt en het verloop van de gekozen
evaluatie-opzet besproken.
In deze paragraaf volgen de praktische aspekten van de gekozen evaluatie
opzet.
Allereerst wordt de keuze van de proefpersonen en het gebruikte aantal
gemotiveerd. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de specifieke on
derdelen van het systeem, waarin een inzicht moet worden verkregen via
deze evaluatie.
Tenslotte komen enkele punten aan de bod, die van belang zijn bij de prak
tische uitvoering.
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5.2.1 De gekozen proefpersonen

Ais toekomstige gebruikers-groep voor de Tiepstem wordt aangenomen, dat
dit spraak-gehandicapten zijn (zowel mannen als vrouwen) verdeeld over
aIle leeftijden.
Ze moeten over voldoende motorische en taalkundige mogelijkheden be
schikken om via een toetsenbord tekst te kunnen invoeren en te kunnen
editten. Er wordt tevens aangenomen, dat het in het algemeen geen er
varen computer-gebruikers zijn.
De proefpersonen, die in aanmerking zijn gekomen voor deze evaluatie, zijn
niet spraak- of motorisch-gehandicapt. Ze beschikken, evenals de toekom
stige gehandicapte gebruikers, over voldoende kennis van de Nederlandse
spelling om zinnen te kunnen intikken en te kunnen editten. De leeftijd
varieert van 23 tot en met 50 jaar en de groep bestaat uit 9 personen
(8 mannen en 1 vrouw).
Voor aanvang van de evaluatie is gedacht, dat er ongeveer 10 proefperso
nen nodig zijn om een goed inzicht te verkrijgen in het gebruik van het
bedienings-systeem. Na 6 ongeveer proefpersonen is echter gebleken, dat
er nauwelijks nieuwe inzichten meer zijn ontstaan. Om deze reden is het
aantal tot 9 beperkt gebleven.
De proefpersonen zijn in het algemeen (op 2 na) geen computer-gebruikers,
maar ze hebben weI ervaring met een type-machine.
In de praktijk zijn er echter ook spraak-gehandicapten, die weI ervaren
computer-gebruikers zijn. De computer-gebruikers in de groep van proef
personen kunnen nu als referentie dienen om te evalueren hoe deze groep
het gebruik van het bedienings-systeem beoordeelt.

5.2.2 Te evalueren onderwerpen

Tijdens deze evaluatie zijn de volgende 2 hoofdpunten voor het gebruik van
de Tiepstem-2 van belang:

1. Kladblok en zinnenboek:

• Is de metafoor met het kladblok en het zinnenboek duidelijk en
logisch doorgevoerd voor de proefpersoon ?

• Verloopt het bladeren op de verwachte manier ?
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• Wordt er voldoende informatie gegeven tijdens het gebruik ?

• Heeft de proefpersoon alternatieve ideeen ?

2. Editor:
De evaluatie-punten voor de editor kunnen worden opgesplitst in 2 de
len nl. de layout van de tekst en het editten.

• Layout:

(a) Bij een vervolgregel springt het eerste woord van de zin op
die regel 1 positie in. Is dit een goed hulpmiddel om te
kunnen onderscheiden welke regels van de tekst tot een zin
behoren?

(b) Is er een 'return'-toets nodig om zelf de layout van de tekst
te kunnen bepalen ?

(c) Is het lastig, dat er aIleen met kleine letters kan worden
gewerkt?

• Bij het editten zijn 3 verschillende onderdelen te onderscheiden:
Het invoeren en uitwissen van tekst en de cursor-verplaatsing
kommando's.

(a) Het invoeren van tekst gebeurt door het aanslaan van een
karakter-toets als een pagina van het zinnenboek of als het
kladblok is afgebeeld op het tekst-scherm.

Ais de cursor in de tekst staat, dan kan er aIleen tekst
worden ingevoegd en er kunnen geen karakters worden
overschreven. Is een 'overstrike'-functie weI gewenst ?

Is er een aparte toets gewenst, waarmee ruimte wordt
gemaakt om een nieuwe zin tussen 2 al ingevoerde zinnen
in te voegen ?

Ais een tekst-buffer (een pagina van het zinnenboek of
het kladblok) vol is en er wordt toch een karakter inge
voerd, dan wordt er automatisch een zin uit het buffer
verwijderd. Hoe wordt hierop gereageerd ?

(b) Voor het uitwissen van tekst bestaat slechts een enkel kom
mando, waarmee een karakter kan worden gewist.
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Dit kommando kan op 2 manieren werken: Bij het uitwissen
van een karakter op het einde van de tekst, via de kommando
toets 'uitwissen', wordt het karakter voor de cursor verwij
derd en in de tekst wordt het karakter onder de cursor ver
wijderd.

Moet het uitwis-kommando anders of konsekwenter geim
plementeerd worden?

Worden er meer uitwis-kommando's verlangd? (B.v.
om hele zinnen of om hele woorden met een kommando
te kunnen verwijderen.)

(c) Is het wenselijk, dat het aantal cursor-verplaatsings kom
mando's wordt uitgebreid ?
(B.v. via het aanbrengen van een kommando-toets 'woord
vooruit')

5.2.3 Praktische uitvoering

Via de softwarte-initialisatie van de tekstbuffers van het kladblok en het zin
nenboek wordt aan iedere proefpersoon dezelfde verzameling zinnen aange
boden (zie bijlage B.1). In de praktijk worden de zinnen van het zinnenboek
door een gebruiker waarschijnlijk met een grotere zorg gekozen, dan nu voor
het algemene iniWHe geval is gebeurd.
Voor de uitvoering van de evaluatie is het gerealiseerde bedienings-systeem
ondergebracht in de 68000-kaart, die in hoofdstuk 4 is beschreven.
Er is voor het gebruik van deze 68000-kaart gekozen, omdat de responstijd
via dit systeem korter is dan via het VAX/VMS-systeem of via de PMDS
met het daarop aangesloten VME-systeem. Bovendien is de responstijd op
een aangeslagen toets nu niet afhankelijk van de bezettingsgraad van een
multi-user systeem, zoals bij het VAX/VMS-systeem het geval is.
Via een seriele verbinding kan de in- en uitvoer van dit bedienings-systeem
worden gesimuleerd via resp. het toetsenbord en het beeldscherm van een
VT220-terminal. (Zie figuur 5.1)
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j Seriele hjn

68000
KAART

Figuur 5.1: Een schematisch overzicht van de
evaluatie-opstelling.

Over de communicatie van de terminal met de 68000-systeemkaart kan het
volgende worden opgemerkt:

• De communicatie komt tot stand via een seriele lijn met een baudrate
van 19200 Baud.

• Er wordt geen gebruik gemaakt van een communicatie-protocol. Om
deze reden is in de set-up van de VT220-terminal het XON IXOFF
protocol uitgeschakeld.

• In de set-up van de terminal is bij de keyboard-instelling gekozen voor
de stand 'auto-repeat off'.
Na iedere aangeslagen toets wordt het tekst-scherm van het bedienings
systeem helemaal opnieuw beschreven met de veranderde tekst of een
andere cursor-positie.
Omdat er in de evaluatie-opstelling nog gebruik wordt gemaakt van
een seriele verbindingslijn met de terminal is de responstijd van het
systeem (het aanslaan van een toets tim het verversen van het tekst
scherm) dermate lang geworden, dat het ingedrukt houden van een
toets (in de 'auto-repeat' stand) leidt tot een wachttijd door de opeen-
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hoping van kommando's.
De evaluatie-opstelling is door het wegnemen van de auto-repeat mo
gelijkheid, snel genoeg om het invoer-tempo van de proefpersonen te
kunnen volgen. (Het ingedrukt houden van een toets leidt nu niet tot
een opeenhoping van kommando's, maar een volgende toets-aanslag
levert pas weer een nieuwe kommando-invoer op: Het invoer-tempo
wordt nu enkel bepaald door het type-tempo.)
In de werkelijke uitvoering later treedt dit invoer-probleem niet meer
op, omdat de uitvoer dan niet meer via een seri~He lijn naar het scherm
van de terminal wordt gestuurd, maar naar een display in het systeem
zelf. Dit display wordt via de data- en adresbus verbonden met de
rest van het systeem.

Voor de invoer via het toetsenbord van de terminal worden de spatiebalk
en de toetsen van letters, cijfers, komma, <ret>, '.' en '1' gebruikt. Daar
naast zijn de cursor-verplaatsing toetsen '1', '1', '+-' en '-+' en enkele spe
ciale kommando-toetsen in gebruik. De kommando-toetsen voor 'uitwissen'
en 'pagina' zijn herkenbaar aan de opgeplakte stickers, die met deze tekst
zijn voorzien.
De andere toetsen van het terminal-toetsenbord mogen niet gebruikt wor
den en zijn daarom afgeplakt met een zwarte sticker.

De uitvoer verloopt via het beeldscherm van de terminal. Hierop zijn het
tekst- en het status-scherm afgebeeld zoals in figuur 2.3 te zien is.

6.3 Evaluatie-resultaten en -aanbevelingen

De proefpersonen hebben de evaluatie niet als saai ervaren, ondanks het
gemis van de daadwerkelijke spraak. Dit komt, doordat men zelf aktief en
kreatief bezigis geweest met het uitvoeren van de opdrachten.
Door de opzet via het rollenspel is een inzicht ontstaan, voor deze niet
gehandicapten, over de mogelijke toekomstige gebruikersgroep en de manier,
waarop het hulpmiddel in de praktijk eventueel gebruikt kan worden.
De na aHoop gehouden globale beschouwing over de (on)mogelijkheden van
het systeem is door de interesse van de proefpersonen menigmaal in tijd
behoorHjk uitgelopen.

In deze paragraaf worden eerst de resultaten van deze evaluatie opgesomd
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en daarna komen de aanbevelingen voor veranderingen en aanpassingen van
het systeem aan de orde.

5.3.1 Resultaten

De resultaten van de uitgevoerde evaluatie kunnen over dezelfde 2 hoofd
punten worden onderverdeeld als de te evalueren onderwerpen in 5.2.2:

1. Kladblok en zinnenboek:

• De metafoor van het kladblok-zinnenboek systeem is door aIle
proefpersonen goed begrepen. Er is 7 keer expliciet opgemerkt
dat de verschillende pagina's meer overzicht geven, doordat bij
elkaar passende onderwerpen nu op een pagina kunnen worden
geplaatst.
De werkwijze is als voIgt verlopen:

- Door 4 proefpersonen zijn niet vaak gebruikte zinnen onder
aan het kladblok geschreven. De zinnen van een bepaalde
pagina van het zinnenboek zijn aangepast, zodanig dat ze
beter passen bij de persoonlijke situatie van de proefpersoon.

Door 3 proefpersonen zijn nog niet in het systeem aanwezige
zinnen altijd aan het kladblok toegevoegd.

Door een proefpersoon is het kladblok helemaal niet ge
bruikt. Een nieuw in te tikken zin is altijd toegevoegd aan de
zinnenboek-pagina, die op dat moment op het tekst-scherm
is afgebeeld.

Tenslotte is door een proefpersoon de vrije ruimte onder de
op dat moment afgebeelde zinnenboek-pagina gebruikt om
nieuwe zinnen in te voeren. Bij afwezigheid van ruimte is de
zin aan het kladblok toegevoegd.

• Ret 'bladeren' door het systeem geschiedt momenteel via het
aanslaan van de toets 'pagina' gevolgd door het gewenste num
mer.
Dit 'bladeren' wordt door aIle proefpersonen als erg gemakkelijk
beoordeeld en er is geen behoefte aan aparte toetsen, waarmee
telkens een pagina naar voor of naar achter kan worden gebladerd.
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De aanwezigheid van een aparte toets, waarmee in een toets
aanslag naar het kladblok kan worden 'gebladerd' wordt door
2 proefpersonen gewenst. Zo'n toets is voor 6 proefpersonen niet
noodzakelijk en een proefpersoon heeft hierover geen mening.

• Er wordt na het aanslaan van de toets 'pagina' door 8 proefper
sonen informatie verwacht over de inhoud van de pagina's van
het zinnenboek.
Deze informatie kan worden afgebeeld in de vorm van trefwoorden,
achter het pagina-nummer in het 'blader-menu' (zie figuur 3.4).
Een proefpersoon vindt, dat er geen ekstra informatie nodig is.

2. De voor de evaluatie belangrijke resultaten van de editor zijn onder
te verdelen in 2 hoofdpunten: De layout en het editten.

(a) Layout:

• In de tekst beginnen zinnen, die langer dan een tekstscherm
regel zijn, op de tweede positie van een vervolgregel met een
nieuw woord. Dit wordt door de proefpersonen als voigt
ervaren:

Bij 3 proefpersonen valt dit inspringen helemaal niet op.
Er wordt enkel gelet op de zinafsluiters ('.' en '7') voor
de bepaling van het begin en het einde van zinnen.

Door 5 proefpersonen is het als erg handig beoordeeld.
Deze groep van 5 kan worden onderverdeeld in 2 groepen:
Het wordt door 3 proefpersonen ervaren als een han
dige aanvuIling bij het zoeken naar de zinafsluiters. Bij
2 proefpersonen geldt het net andersom, daar worden
de zinafsluiters een goede aanvulIing gevonden bij het
zoeken naar het inspringen van een positie.

Tenslotte is door een proefpersoon enkel naar de contour
gekeken, die het inspringen van een positie veroorzaakte,
om het begin van een zin te bepalen.

• De 'return'-toets wordt door 8 proefpersonen niet gebruikt,
omdat woorden over de regelovergang niet worden afgebro-
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ken, maar in zijn geheel op de vervolgregel (vanaf de inge
sprongen positie) worden geplaatst.
Er is door slechts een proefpersoon de behoefte geuit om zelf
via de toets 'return' de layout naar eigen wens te kunnen in
delen .

• Het ontbreken van hoofdletters in de tekst wordt door nie
mand als een probleem ervaren.
Er is eenmaal het idee geopperd om het begin van een zin
met een hoofdletter aan te geven. Deze hoofdletter moet
dan weI door het systeem gegenereerd worden.

(b) Het editten is in de volgende 3 punten onder te verdelen:

1. Bij het invoeren van tekst kunnen de volgende opmerkingen
worden gemaakt:

• Er is bij 8 proefpersonen geen behoefte aan een 'overstrike'
faciliteit. De invoeg-functie aIleen voldoet uitstekend.
Er mogen op geen enkele andere manier karakters ver
dwijnen, dan na een opdracht daartoe via een 'uitwissen'
kommando.
Een proefpersoon is van mening, dat het karakter on
der de cursor altijd moet worden overschreven en dat er
een apart invoeg-kommando moet komen als het anders
gewenst wordt .

• Er wordt door 7 proefpersonen geen aparte toets gewenst
voor het creeren van ruimte om een zin tussen 2 reeds
ingevoerde zinnen te voegen.
De tussen te voegen zin wordt ingetikt op de gewenste
positie en de reeds aanwezige zin schuift op. Bij het af
sluiten van de ingevoegde zin (via '.' of '1') wordt de
reeds aanwezige zin automatisch op de volgende regel
geplaatst. AIle daarop volgende regels worden een regel
opgeschoven.
Deze manier van zinnen tussenvoegen is door 4 proefper
sonen direkt toegepast. Door 3 andere is dit ook als de
meest logische manier beoordeeld, ondanks het feit dat
het in eerste instantie niet als de meest voor de hand
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liggende mogelijkheid is beschouwd.
Door 2 proefpersonen is de wens geuit om via een aparte
kommando-toets ruimte te creeren voor de tussen te voe
gen zin.

• Ais er op bovenvermelde manier ruimte wordt gecreeerd
voor een nieuwe zin en het buffer had geen ruimte meer
over, dan wordt er nu automatisch een zin uit het buffer
gescrold.
Zonder een waarschuwing wordt de zin zowel van het
scherm als uit het buffer verwijderd bij een zinnenboek
pagina. (Op het kladblok is de verwijderde zin niet meer
op het scherm te zien.)
In dit geval wordt er verbaasd gereageerd door 8 proef
personen, want er wordt een waarschuwing verwacht.
Een proefpersoon vindt een waarschuwing niet nodig.

ii. Het verwijderen van karakters:
Bij het uitwissen wordt via de toets 'uitwissen' een karakter
verwijderd. Dit gebeurt nu op 2 verschillende manieren: In
de tekst wordt het karakter onder de cursor verwijderd en
als de cursor achter het laatste karakter van de tekst staat,
dan wordt het karakter voor de cursor verwijderd.
Uit de evaluatie is gebleken, dat 8 proefpersonen telkens
(via de cursor-verplaatsings kommando's) de cursor op het
te wissen karakter hebben geplaatst en dat daarna het karak
ter pas werd gewist. Een proefpersoon geeft de voorkeur
altijd aan de andere methode, waarbij het karakter voor de
cursor wordt gewist.
Door 2 proefpersonen is de wens geuit om een ekstra 'verwijder
regel' kommando te kunnen gebruiken. Voor 5 proefperso
nen hoeven er niet meer uitwis-kommando's bij te komen, de
resterende 2 hebben zich daar niet duidelijk over uitgelaten.

lll. De cursor-verplaatsings kommando's:
Er bestaat nu slechts de mogelijkheid om de cursor een
plaats omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te ver
plaatsen per toets-aanslag.
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Deze mogelijkheden zijn door 6 proefpersonen als voldoende
beoordeeld, meer is niet nodig op een dergelijk klein scherm.
Naast deze bestaande cursor-verplaatsings kommando's is
door 2 proefpersonen de wens geuit, om de cursor, in een
kommando, vooraan de (volgende) regel te plaatsen. Op
(ouderwetse) type-machines is er nl. ook een toets met een
dergelijke functie aanwezig.
Een proefpersoon wenst een ekstra kommando om met de
cursor een heel woord te kunnen verspringen.

5.3.2 Evaluatie-konklusies en aanbevelingen

Uit de in de vorige paragraaf beschreven resultaten kunnen de volgende
konklusies worden getrokken:

• Het gebruik van verschillende pagina's geeft een beter overzicht, door
dat bij elkaar passende zinnen nu op een pagina kunnen worden
geplaatst.

• Als een gebruiker eenmaal weet hoe een woord wordt tussengevoegd
(de rest van de zin schuift op als een karakter- toets wordt aanges
lagen) of hoe een zin wordt tussengevoegd (door gebruikmaking van
de speciale functies van '.' en '1 '), dan zijn hiervoor geen ekstra
kommando-toetsen gewenst.
Er kan worden gekonkludeerd, dat door het schrijven van een goede
(korte) handleiding het gebruik van ekstra kommando-toetsen tot een
minimum kan beperkt worden.

• Het selekteren van een pagina via het pagina-nummmer kan blijven
zoals het is, maar als antwoord op het aanslaan van de toets 'pagina'
wordt ekstra informatie over de inhoud van de pagina's gewenst.
Iedere pagina van het zinnenboek bevat zinnen over een bepaald on
derwerp (b.v. eten, televisie). Deze inhoud kan na het aanslaan van
de toets 'pagina' op het tekst-scherm worden afgebeeld in de vorm
van trefwoorden, die de pagina-inhoud weergeven.
Het aanbrengen aparte toets, waarmee in een toets-aanslag van een
willekeurige zinnenboek-pagina naar het kladblok kan worden 'gebladerd',
is nauwelijks gewenst.
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• Ais een zinnenboek-pagina vol is en er wordt geprobeerd om er een
nieuwe regel bij te schrijven, dan moet er een waarschuwing volgen.
De eenvoudigste oplossing is, dat de gebruiker eerst zelf zoveel ruimte
vrijmaakt (via de toets 'uitwissen'), dat er nieuwe tekst kan worden
ingevoerd.
Indien men nu, zonder het op te merken, teveel tekst op een bepaalde
pagina wil plaatsen, dan wordt op deze manier voorkomen, dat er per
ongeluk een zin wordt gewist.

• De <ret>-toets, met de functie zoals die in 2.2.3 is beschreven, is op
dit systeem niet gebruikt.
Dit komt, omdat bij een regel-overgang automatisch hele woorden
naar de volgende regel worden geschreven als het woord niet meer op
de regel past.

• Het inspringen van het eerste woord van een vervolgregel is een bruik
baar hulpmiddel om te zien, welke regels er tot een zin behoren.
Er kan worden aanbevolen om de eerste letter van een zin via het pro
gramma met een hoofdletter op het scherm af te beelden. Op deze
manier kan het begin van een zin nog gemakkelijker worden onder
scheiden.
Het verdere gemis van hoofdletters wordt niet als een ongemak er
varen.

• Het automatisch tussenvoegen van een karakter in de, op het tekst
scherm afgebeelde, tekst bij het aanslaan van een karakter-toets ver
loopt naar wens. Er is geen behoefte aan een 'overstrike'-functie.

• Bij het uitwissen van een karakter, wordt bijna altijd naar de gewenste
positie gegaan via de cursor-beweging toetsen en wordt het karakter
onder de cursor via de kommando-toets gewist.

• De bestaande cursor-verplaatsing kommando's voldoen uitstekend op
een klein scherm als het hier gebruikte tekst-scherm.
Er bestaat nog weI enige behoefte aan een toets, waarmee de cursor
naar het begin van een regel kan worden verplaatst.
Ais deze functie wordt ingevoerd, dan kan hiervoor de vrijgekomen
<ret>-toets worden gebruikt.
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• De beoordeling van het systeem door de ervaren computer gebruikers
is nauwelijks afgeweken van die van de computer-Ieken.
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6 Konklusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden enige konklusies vermeld, die uit de voorgaande
hoofdstukken getrokken kunnen worden. Tevens worden enkele aanbevelin
gen gedaan over mogelijke uitbreidingen of aanpassingen van het systeem.

Ais mogelijke oplossing voor het ontwerp van een bedienings-systeem voor
het nieuwe model van de Tiepstem is het zgn. kladblok-zinnenboek systeem
gekozen.
Voor het invoeren en editten van tekst op de verschillende pagina's is een
editor gerealiseerd.
Editors worden in het algemeen ontworpen voor een bepaalde doelgroep.
Omdat de toekomstige gebruikers-groep erg gedifferentieerd is (jong&oud,
man&vrouw, extra handicaps of niet, ervaren computer-gebruiker of niet),
is hiervoor een aparte editor ontworpen.
Hierin zijn enkele aparte functies gerealiseerd, waardoor de bediening voor
een toekomstige gebruiker zo eenvoudig mogelijk wordt gehouden:

• Een opdeling in verschillende pagina's, waarin gebladerd kan worden.

• Er wordt slechts gebruik gemaakt van een-toets kommando's.

• De regel- en zinafsluiters hebben een andere functie dan andere inge
voerde karakters.

• Indien een zin niet helemaal op een regel past, dan springt het eerste
woord op de vervolgregel een positie in.

Het gerealiseerde systeem is met een beperkte groep niet-gehandicapte
proefpersonen geevalueerd.
De eerste indruk, die via deze evaluatie is verkregen, geeft aan dat het
kladboek-zinnenboek systeem door deze groep proefpersonen als goed bruik
baar is beoordeeld.
Voor een verdere uitwerking van het concept worden de volgende uitbrei
dingen of veranderingen voorgesteld:

• Het aanbrengen van een toets, waarmee in een toets-aanslag naar het
kladblok wordt 'gebladerd'. Bij een volgende toets-aanslag op deze
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toets wordt, vanuit het kladblok, terug 'gebladerd' naar de zinnenboek
pagina, waar vandaan de laatste keer naar het kladblok is gebladerd.
Soms is de gebruiker in een "gesprek" verwikkeld over een onderwerp,
dat op een pagina van het zinnenboek wordt bewaard. Ais er nu een
zin gesproken moet worden, die niet op die pagina van het zinnen
boek staat, dan kan er 'gebladerd' worden naar het kladblok. Na het
daar volledig intikken van de gewenste zin en het uitspreken ervan, is
het goed mogelijk dat de erop volgende zin weI is opgenomen in het
zinnenboek op de pagina, die zojuist verlaten is.
Nu moeten er voor iedere blader-aktie 2 toetsen worden aangeslagen,
nl. de toets 'pagina' en het nummer.
Om deze handelingen te versnellen kan hiervoor de bovenvermelde
aparte kommando-toets worden gereserveerd.
Uit de evaluatie is gebleken, dat er nauwelijks behoefte bestaat aan
een toets, waarmee in een toets-aanslag naar het kladblok kan worden
gebladerd.
Indien het via deze zelfde 'kladblok'-toets echter mogelijk wordt om
na een volgende aanslag vanuit het kladblok weer terug te gaan naar
de zinnenboek-pagina, waar men de laatste keer vandaan is gekomen,
dan is deze toets waarschijnlijk weI een verbetering.

• Om duidelijker te laten uitkomen, waar een zin begint, kan een nieuwe
zin automatisch met een hoofdletter worden begonnen.
Het inspringen van een positie bij vervolgregels blijft gehandhaafd,
want deze eigenschap is ook nuttig gebleken voor het beter onder
scheiden van zinnen.

• Via een variabele instelling van de set-up moet het mogelijk worden
gemaakt om zelf enkele basis-functies te kunnen instellen:

Wat voor een uitwis-functie wordt gewenst: Of uitwissen-onder
cursor 6f uitwissen-voor-cursor.
Er moet echter steeds konsekwent van een van deze manieren
gebruik worden gemaakt.

Bij het inschakelen van het hulpmiddel wordt nu altijd het klad
blok als begintekst aangeboden. Een gebruiker moet zelf kunnen
instellen welke pagina als begintekst wordt aangeboden.
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• Als de <ret>-toets niet meer gebruikt wordt om naar een vervolgregel
te gaan en hierbij de tekst vanaf de cursor-positie mee te laten ver
springen, dan kan deze toets gebruikt gaan worden als ekstra cursor
verplaatsing toets.
De <ret>-toets kan gebruikt worden om de cursor naar het begin van
de (volgende) regel te verplaatsen. Op deze manier werkt de toets
op dezelfde wijze als bij een type-machine, waar door het aanslaan
van deze toets de wagen vooraan de regel komt te staan en er een
regelopvoer wordt gegeven.

• Na een invoer- of een uitwis-aktie van tekst op een pagina, moet de
zin en de rest van de tekst in het buffer zo kompakt mogelijk worden
opgeborgen.
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A Instruktie van de evaluatie

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

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

Uitgaande van bovenstaande eisen is besloten om het systeem op te delen
in twee gedeelten: Een zinnenboek en een kladblok.
Zinnen, die men wil bewaren, kunnen in het zinnenboek worden geplaatst
en voor zinnen, die niet bewaard hoeven te worden, is het kladblok gere
serveerd. (Zie figuur.)

o PAGINA IKLADBLOK
WlSSELEN

TEKSTSCHERM
GROOTTE

De indeling in kladblok en zinnenboek.
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Het ZINNENBOEK bevat 9 pagina's (pagina 1 tim 9). Een pagina heeft
de grootte van het tekst-beeldscherm. Op iedere pagina kunnen zinnen, die
op een bepaald onderwerp slaan (b.v. telefoonbeantwoorden of een bood
schappenlijst), worden ingevoerd, verwijderd en veranderd.
Het KLADBLOK (pagina 0) heeft een lengte van 3 zinnenboek-pagina's.
Indien men een eerder gebruikte zin, die niet meer op het scherm voorkomt,
wil terughalen dan kan er terug worden gegaan tot vooraan het kladblokvel,
want er worden meer zinnen bewaard dan er op het scherm kunnen.

Tussen het kladblok en een pagina van het zinnenboek en tussen pagina's
onderling kan op een eenvoudige manier worden gewisseld door achtereen
volgens de pagina-toets en het gewenste nummer in te tikken.
Op het status-beeldscherm wordt aangegeven of men zich bevindt op het
kladblok of op een bepaalde pagina van het zinnenboek.

• Een zin kan meerdere regels lang zijn en wordt afgesloten met een '.'
of '1'.

• Met de toetsen ----+, +-, i en 1 kan de cursor in de tekst worden ver
plaatst.

• Het verwijderen van een karakter gebeurt via de uitwissen-toets.

OPMERKINGEN:
In deze evaluatie wordt slechts het gebruik van het zinnenboek, het klad
blok, en de editor getest. Het spraakuitvoerende gedeelte komt hier n(et
aan de orde.

De totale duur van dit experiment zal ca. 15 min. bedragen.
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B Uitvoering van de evaluatie

Om met de diverse facetten van het gebruikers-systeem gekonfronteerd te
kunnen worden is een rollenspel uitgevoerd met de proefpersonen. Rierin
wordt een situatie nagespeeId, zoais die bij praktijkgebruik van de Tiepstem
2 kan optreden.
Iedere proefpersoon voIgt hetzeIfde scenario en hiervoor zijn het kiadbiok en
de eerste 3 pagina's van het zinnenboek voorzien van dezeIfde begintekst.
(De andere pagina's bevatten geen tekst bij het begin van de evaluatie
sessie. )
In deze bijiage wordt eerst de begintekst van het kiadbiok en de eerste
3 pagina's van het zinnenboek gegeven en daarna voIgt de uitvoering van
de evaluatie met het scenario van het rollenspel.

B.I Begin-tekst van de tekstbuffers

In het kiadbiok zijn enkele zinnen opgenomen, die niet zodanig vaak door
een gebruiker worden gebruikt, dat ze ergens in het zinnenboek bewaard
moeten worden.
Ret zinnenboek bevat op pagina 1 zinnen, die betrekking hebben op het
beantwoorden van de telefoon. Pagina 2 bevat zinnen over het onderwerp
eten en op pagina 3 staan zinnen, die iets met radio en televisie te maken
hebben.
Ret eerste karakter van de tekst is onderIijnd en dikker afgedrukt. Op deze
manier wordt aangegeven, dat de cursor zich daar bevindt.
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KLADBLOK-TEKST:
1. welkom, geachte proefpersoon.
2. u gaat in deze test kennis maken met de
3. bedieningsopzet voor de tiepstem 2.
4. allereerst kunt u de werking uittesten
5. naar eigen goeddunken.
6. daarna komen enige gerichte opdrachten.
7. tussendoor wordt er om uw mening en
8. eventule ideeen gevraagd.
9 veeI sukses en plezier.
10 dan komen de goede tips tips ook vanzelf.

(Eind van de tekst: Regel 10, kolom 40.)

ZINNENBOEK: BLADZIJDE 1:
1. hallo mijn naam is jeroen.
2. u spreekt met jeroen pieterse.
3. wilt u een ogenblikje wachten?
4. kunt u dat nog een keer herhalen?
5. tot ziens.
6.
7.
8. '------------------'

(Einde van de tekst: Regel 5, kolom 40.)
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ZINNENBOEK: BLADZIJDE 2:
1. ik heb trek, kan ik iets te eten
2. krijgen?
3. ik wil een boterham.
4. ik wil koffie met melk en suiker.
5.
6.
7.
8.

'-----------------'
(Einde van de tekst: Regel 4, kolom 40.)

ZINNENBOEK: BLADZIJDE 3:
1. wat is er vanavond op de televisie?
2. waar is de televisiegids van volgende
3. week gebleven?
4. mag de televisie aan?
5. mag de televisie uit?
6. mag de radio aan?
7. mag de radio uit?
8. wilt u de radio harder zetten?

(Einde van de tekst: Regel 8, kolom 40.)
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B.2 Verloop van een evaluatie-sessie

Bij de uitvoering van de evaluatie wordt gebruikt gemaakt van de 68000
systeemkaart, waarop de software werkt.
Het tekst-scherm en het status-scherm van het bedienings-systeem worden
nagebootst op het scherm van een VT220-terminal.
De invoer van karakters en kommando's kan geschieden via het toetsenbord
van de terminal. Hiervoor mogen de karakter- en getal-toetsen worden
gebruikt. Daarnaast zijn er nog enkele kommando-toetsen in gebruik voor
het bladeren ('pagina') en de editor ('i', '1', 'f-', '---t' en 'uitwissen'). De
andere toetsen van het terminal-toetsenbord mogen niet gebruikt worden
en zijn daarom afgeplakt met zwarte stickers.
Het verloop van een evaluatie-sessie gaat als voIgt:

1. Laat de proefpersoon de instruktie rustig lezen en vraag of er nog
onduidelijkheden daaromtrent bestaan.
Daarna worden enkele belangrijke zaken nog eens aangestipt:

• De zinnenboek-kladblok metafoor.

• De functie-toetsen 'uitwissen' en de 'cursor-bewegingen'.

• AIleen de toetsen, die niet zijn afgeplakt mogen gebruikt worden.

• Vertellen wat er bij het 'uitspreken' van een zin gedaan moet
worden: Of het antwoord zelf intikken of de geselekteerde zin
zelf uitspreken.
(In ieder geval nog eens benadrukken, dat het echte uitspreken
hier niet aan de orde is.)

• De gedefinieerde displays op het beeldscherm hebben later in de
praktijk de nu gestelde afmetingen. De inverse-video balk dient
slechts om aan te geven welk display het betreft.

2. Er kan nu een ogenblik (hooguit een paar minuten) door de proefper
soon met het systeem geexperimenteerd worden.
De eerste spontane opmerkingen moeten worden genoteerd, maar er
wordt nergens naar gevraagd.

3. Reset de schakeling, zodat iedereen vanuit dezelfde begintoestand met
dezelfde begintekst begint.
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4. Er wordt verteld, dat er nu een rollenspel voIgt. De bedoeling ervan
moet eerst duidelijk worden uitgelegd:
Er moet een aantal opdrachten worden uitgevoerd door de proefper
soon via het hulpmiddel.
De proefpersoon beantwoordt de opdrachten door het
intikkenjedittenjaanwijzen van zinnen op de door hem gekozen manier
en plaats in het systeem.
Er moet duidelijk worden vermeld, dat in dit speciale geval de zinnen
van de pagina's van het zinnenboek niet met zoveel zorg zijn gekozen,
zoals een gehandicapte gebruiker dat in de praktijk zou doen.
Wijs de proefpersoon er bovendien op, dat de evaluatie-instruktie nog
steeds kan worden geraadpleegd bij onduidelijkheden.
Aldus komen in dit rollenspel de diverse onderdelen van het systeem
aan de orde.
Na het uitvoeren van een bepaalde opdracht wordt van een proefper
soon verwacht, dat er een mening wordt gegeven over de zojuist uit
gevoerde opdracht. De manier, waarop een opdracht verwerkt wordt
en de reakties worden genoteerd.
Daarbij wordt op de volgende onderwerpen gelet:

• Werkt de uit te voeren aktie gemakkelijk ?

• Verloopt de reaktie van het systeem op de uitgevoerde hande
ling zoals verwacht, is dit logisch of wenst de proefpersoon het
anders?

• Zijn er nog opmerkingen of suggesties ?

5. Ret rollenspel zelf:

(a) Zorg ervoor dat de iniW~le inhoud van het systeem bekend is.
De proefpersoon hoort althans te weten op welke onderwerpen
de diverse pagina's van het zinnenboek slaan en wat er zoal in
het kladblok aan losse zinnen staat.

(b) Opdracht: "Ga naar het kladblok en verander de spelfout" .
(eventule op regel 8)

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

(e) Laat het laatste woord van de tekst veranderen in iets anders.
(Om de delete-functie na einde-tekst te gebruiken.)

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

(g) Laat de proefpersoon het volgende vragen:
"Waar is de televisie-gids van deze week 1"

(h) Antwoord: " Niemand weet waar die gids is."
Laat de proefpersoon vragen: "Wat is er nu op de televisie 1"

(i) Antwoord: "Een favoriet programma van de proefpersoon."
De proefpersoon moet nu vragen: "Mag de televisie aan 1"
(Er kan nu op dezelfde pagina worden gebleven. Dat benadrukt,
dat groepen zinnen over hetzelfde onderwerp bij elkaar staan.)

(j) Proefpersoon kijkt nog steeds t.v. en krijgt honger. Er moet nu
om een boterham gevraagd worden en bovendien moet er jam
op.

(k) Laat de proefpersoon bedanken voor de boterham. (" Dank u")

(I) De proefpersoon kijkt t.v. en heeft last van de radio. Laat hem
vragen of de radio zachter mag. (een hUl stuk zachter zeljs .ry
Misschien wordt zin 1 van die pagina nu kwijtgeraakt. Wordt
dit opgemerkt 1

(m) De proefpersoon heeft ook dorst gekregen en wil iets te drinken
hebben.
Opdracht:
Laat hem vragen: "Ik heb dorst krijg ik iets te drinken 1" Vraag
om iets specifieks b.v. 'limonade' of 'thee'.)

(n) Laat het laatste woord van die toegevoegde regel veranderen om
in ieder geval deze 'delete'-vorm een keer te hebben gebruikt.

(0) Ga naar de t.v.-pagina en verwijder de zin "Mag de radio uit 1"
Reakties 1

(p) Laat op die plaats een zin tussenvoegen, die langer is dan een
regel.
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B.v.: "Is er maandagavond een ekstra uitzending van het jour
naal op Nederland 17"
Er is (weer) een zin weg, is dit opgemerkt 7
Zo nee, laat dan nog eens vragen wat er vanavond op de televisie
is. (Dat is een van de verloren zinnen.)
Zorg ervoor dat zin 1 van de tv-pagina verdwijnt. Nu krijg je
een lege regel onderaan de tv-pagina.

6. Na de eerste vrije kennismaking en het uitvoeren van enkele gerichte
opdrachten via een rollenspel wordt nog wat nagepraat over het sys
teem. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

(a) Een mening over de tekst-Iayout.

(b) Algemene opmerkingen over het editten:
- Invoer van karakters, woorden en zinnen.
- Tussenvoegen van karakters, woorden en zinnen.
- Uitwissen van karakters, woorden en zinnen.

(Let op het verschil voorbij einde-tekst of in de tekst !)
- Cursor-verplaatsing kommando's naar wens 7
- Voldoet de scroll-situatie, waarbij een regel automatisch wordt
verwijderd bij invoer van een karakter in een vol buffer en zo
niet, wat moet er anders 7

(c) Hoe bevalt het bladeren en terugvinden door en in het zinnen
boek en het kladblok.

• Ekstra inhoud-informatie gewenst en hoe 7

• 'Pagina-vooruit' en 'pagina-terug' toets gewenst 7

(d) Is er een aparte 'kladblok'-toets gewenst om het verschil in func-
tie tussen het kladblok en het zinnenboek nog meer te benadrukken 7

(e) Wat is de algehele indruk van het totale systeem en zijn er nog
suggesties over zaken, die nog niet aan de orde zijn geweest 7
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