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Summary
This report describes the specification and design of a ReadingTutor, In an object oriented environment. MIR (Monitor for lnitial Reading) is a system for additional help in courses on initial reading as they
are currently being taught at Dutch elementary schools. By putting letters, words and pictures on a screen
and giving the pronounciation, MIR can be an aid in the reading proces. As BOOn as the subject matter,
the ordening and the learning strategy dependent can be made on the progress of the students, we can
talk about a Reading Tutor.
The first part of this report, the requirements definition contalns the point of view of an Information
expert and gives a description of the functionality of MIR. The second part contains an outline of an ltelligent
Tutoring Systeem (ITS) and the specification of MIR. The specifcation fase takes the requirementsals input
and transforms lt via a few intermediate step form informal tot formal object specifications. The last part
serves as a guide forthe impementation of MIR on an Apple Macintosh™.
lt's possible to specify and to design a ReadingMonitor, which can form a base for further research.
An Object Oriented Design methodology (00D) Is used because of lts advantages, namely : data
abstraction, encapsulation, locality and inheritance. By means of OOD we created reusable components,
which are Independent from each other. Werking in an object oriented way takes more time, because you
must learn to think in antotherway. The quality of the delivered design Is beter and the implementatie takes
less time than a traditional design.

Samenvatting
Dit rapport beschrijft de specifikatie en het ontwerp van een aanzet tot een LeesTutor, In een objekt
georiênteerde omgeving. Ml R (Monitor tor lnltial Reading) is bedoeld als een hulpmiddel in het aanvankelijk leesonderwijs. Door op een beeldscherm letters, woordjes en plaatjes te laten zien, deze uit te spreken
en door leerlingen aan te laten wijzen, kan het leeshulpmiddel een extra mogelijkheid bieden tot het leren
lezen. Zodra de volgorde, moeilijkheidsgraad van de leerstof en de leerstrategie van afhankelijk gemaakt
wordt aan de vorderingen van de leerling kan gesproken worden van een LeesTutor.
Het eerste deel van dit verslag bestaat uit een beschrijving van de funktionaliteit van MIR vanuit het
standpunt van een Informatiekundige, de requirements definitie. Het tweede deel bestaat uit een
beschrijving van een ltelligentTutoring Systeem (ITS) en de specifikatievan MIR. Ditspecifikatie gedeelte
gebruikt de requirements als invoer en transformeert die via een aantal tussenstappen van informele naar
formele objekt speclfikatles. In het laatste deel wordt aangegeven hoe MIR op een Apple Maclntosh™
geîmplementeerd wordt.
Het is mogelijk gebleken om een LeesMonitor te specificeren en ontwerpen, die de basis kan vormen
voor verder onderzoek. Een objekt georiênteerde ontwerp methode is gebruikt omdat deze methode data
abstraktie, encapsulation en inheritance ondersteunt. Door deze methode zijn er herbruikbare komponenten ontstaan, die een bepaalde funktionallteit herbergen. Het objekt georiênteerd werken kost meer tijd,
omdat men anders moet leren denken, maar levert een beter ontwerp op en tijdswinst In de implementatiefase ten opzichte van een traditionele aanpak.
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Inleiding

1. Inleiding
Binnen de Cognitie en Communicatie groep van het Instituut voor Perceptie
Onderzoek is men geTnteresseerd In lnstruktle technologleên en met name de
bruikbaarheid en mogelijke toepassing van komputers bij het aanleren van taken
en/of handelingen. Vanaf 1984 tot en met 1988 Is er binnen deze groep een
projekt geweest met de naam : • Ontwikkeling van een elektronisch leeshulpmiddel met spraak naar keuze, In het aanvankelijk lezen·. ook wel LeesBord-projekt
genoemd. Er zijn In het LeesBord-projekt gekomputerlseerde leesoefeningen
ontwikkeld waarbij een woord of een plaatje slechts herkend hoeft te worden en
leesoefeningen waarbij het ontleden van de woorden In samenstellende
letter(groepjes) centraal staan (Ellermann, Buys & Dongen, 1986; Reitsma,
1987; Pol & Ellermann, 1987).
Het vervolgonderzoek richt zich voornamelijk op het minimaliseren van de
leertijd en het adaptief maken van de software aan de vordering van een leerling.
Hiervoor moet een 'geautomatiseerde leerkracht', een LeesTutor ontwikkeld
worden. Een LeesTutor Is een Intelligent Tutorlng System (ITS, Sleeman & Brown,
1982), dat weet water onderwezen wordt (het leren lezen) aan wie(een bepaalde
leerling) en hoe (welke pedagogische en didactische middelen er gebruikt worden). Er bestaat nog geen theorie over hoe er leesonderwijs gegeven moet worden.
Een echte LeesTutor kan dus niet gemaakt worden omdat er geen volledige theorie
van het lezen bestaat, noch een lnstruktie theorie over hoe lezen onderwezen moet
worden.
In de praktijk wordt er wel degelijk leesonderwijs geven. Dit onderwijs Is
gebaseerd op de kennis en ervaring van de leerkracht en de makers van de
leesmethode. Een aanzet voor een LeesTutor kan gemaakt worden door experimenten te doen met gekomputerlseerde versies van bestaande leesoefeningen en de
gegevens op te slaan. Uit deze gegevens kunnen op den duur wellicht konklusies
getrokken worden over het leesproces en zo kan een theorie over het leren lezen
ontstaan. In eerste Instantie moet dus een leerlingvolgsysteem ontwikkeld worden, wat later langzaam aan uitgebouwd kan worden tot een LeesTutor. Zo'n leerlingvolgsysteem wordt een monitor genoemd. In ons geval wordt het dus een
Monitor for lnltlal Reading, In het vervolg afgekort tot MIR.
De lnkrementele ontwikkeling van de LeesTutor wordt gekarakteriseerd door
kontlnu veranderende requlrements In termen van topology, platforms en vooral
funktlonallteit. Het traditionele •waterval· model van software ontwikkeling gaat
van stabiele en vast omschreven requlrements ult. Het leidt zo tot ontwerpen en
Implementaties, die moeilijk uitbreidbaar zijn. Om aan de LeesTutor lnkrementeel te ontwikkelen moet elke versie snel, goedkoop en flexibel gebouwd kunnen
worden. De object georiênteerd benadering Is snel, doordat gebruik gemaakt kan
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worden van building blocks, reeds ontwikkelde objekten. Object georiênteerd
werken is goedkoop door het hergebruik van stukken kode. Object georiênteerd
werken is flexibel, omdat gebruik gemaakt wordt van Information hiding, prototyplng en lokaliteit (de mogelijkheid om bepaalde eigenschappen precies op een
plaats In de software aan te wijzen). De objekt georiênteerde software lifecycle
ziet er dan als volgt uit:

• Bepaal de requlrements
• Selekteer bruikbare objekten uit een objekten base
• Pas de objekten aan en bouw eventueel nieuwe
• Laat de objekten In de goede volgorde met elkaar kommunlceren
• Bekijk het gedrag van het systeem
• Wijzig het gedrag afhankelijk van de (veranderde) requirements

Er bestaat nog geen object georiênteerde ontwerp methode. Voor het ontwerp
van MIR is een methode gebruikt, die het midden houdt tussende INFOMOD methode
(Griethuysen, 1986) en de methode die Meyer (1988) propageert. In deze
handleiding zal de gebruikte methode meteen uitgelegd worden.
Deze handleiding bestaat uit een aantal hoofdstukken die elk een deel van de
software lifecycle weerspiegelen. Er wordt vanuit gegaan dat de lezer van dit
rapport enigszins vertrouwd Is met software engineering principes, zie
(Meyer, 1988), (Pressman, 1988) of SOM Il (Pandata, 1988).
De eerste vier hoofdstukken zijn dusdanig opgezet dat ze onafhankelijk zijn
van een bepaalde platform of topology.
Hoofdstuk 2 Is de Informatie fase, hierin worden de requlrements, de eisen
waaraan de Lees Tutor moet voldoen In termen van een informatiekundige beschreven. Het bevat een algemene Inleiding In het aanvankelijk lezen en beschrijft wat
MIR moet kunnen vanuit het oogpunt van een Informatiekundige.
Hoofdstuk 3 beschrijft een veelgebruikt theoretische model van een ITS. In dit
hoofdstuk wordt beschreven hoe het algemene model van een ITS ook voor een
monitor zoals MIR gebruikt kan worden.
Hoofdstuk 4 Is de definitie fase en beschrijft de software specifikaties van
MIR. Als eerste wordt een uitleg gegeven van de gebruikte object georiênteerde
analyse methode, waarna deze stap voor stap wordt toegepast, zodat er achereenvolgens de lnformatiestruktuur boven komt, de user lnterf aces, error handling
en resource konstraints en uiteindelijk de komplete specifkatle van MIR In de
vorm van objekt specifikaties.
Hoofdstuk 5 Is geeft het basisontwerp. Hierin wordt beschreven hoe het
detailontwerp en de Implementatie van MIR gebeurt, rekening houdend met het
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feit dat MIR geTmplementeerd wordt op een Apple Macintoshn,. In dit hoofdstuk
wordt aangegeven hoe het detailontwerp gemaakt moet worden en hoe en In welke
programmeertaal MIR geîmplementeerd gaat worden, welke methoden, tools en
middelen gebruikt gaan worden. Wat de file layout Is en hoe de test procedures zijn
en hoe de komponent speclflkatle eruit moet zien.
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2. Reguirements definitie
Het doel van MIR (Monitor for Initia! Reading) Is om de bruikbaarheid en mogelijke
toepassing van komputers bij het leren lezen te onderzoeken. Het gaat hierbij steeds om
technische leesvaardigheid, het korrekt lezen van een tekst, zonder het noodzakelijkerwijs te begrijpen. De doelgroep is groep 3 van de basisschool. De leeftijd van de kinderen
Is ongeveer 5 à 7 jaar. MIR moet gezien worden als een aanvulling, hulpmiddel dat door
een leerkracht Ingezet kan worden om bepaalde leesproblemen te oefenen afhankelijk
van de kennis en vaardigheden van een kind gedurende het hele derde leerjaar. Het
onderzoek met MIR richt zich voornamelijk op het minimaliseren van de leertijd door het
afhankelijk maken van het oefenprogramma aan de vordering van een leerling. MIR, is
een programma dat afhankelijk van de individuele leesvaardigheid van leerlingen, van de
effektlvlteit van de diverse leesoefeningen en de mate van gekendheid van de woorden
een zo optimaal mogelijke komblnatie van leesoefeningen en woorden presenteert.
In het aanvankelijk lezen staat het leren kennen van de lettertekens en de
spraakklanken waarmee deze korresponderen, als mede het leren "verklanken• van losse
geschreven woorden centraal. Door het veelvuldig oefenen van de letter-klank koppeling
In diverse vormen wordt het lezen geleerd. De oefeningen hebben een drlll-and-practice
karakter en het Initiatief voor het leren van bepaalde subvaardigheden ligt niet bij de
leerling.

2.1 De leesmethode Veilig Leren Lezen
DeleesmethodewaaropdeoefeningendiedoorMIRaangebodenwordengebaseerd
zijn, is Veilig Leren Lezen van de uitgeverij Zwijsen (Caesar, 1980). Deze leesmethode
wordt op veel basisscholen toegepast Dit heeft onder andere als voordeel dat, als MIR
getest moet worden, aangesloten kan worden op het leesprogramma zoals dat op de
diverse scholen gevolgd wordt. Als de diverse leesmethodes onderling vergeleken
worden, dan valt op dat de gebruikte oefeningen nauwelijks verschillen, terwijl de volgorde
van de te leren vocabulairwel verschilt. MIR is dus niet strak gebonden aan een specifieke
leesmethode.
De leesmethode Veilig Leren Lezen onderscheidt een drietal fases In het leesonderwijs. In de eerste fase, worden woorden gelezen zonder de afzonderlijke letters te kennen,
de zogenaamde globaalwoorden, bijvoorbeeld: boom, roos, vis en vuur. Hierna worden
de letters geleerd waaruit deze woorden zijn opgebouwd. In de tweede fase wordt een
truuk geleerd om een onbekend woord te splitsen In zijn afzonderlijke letters (het
dekoderen), deze één voor één uit te spreken en daarna achtereenvolgens vloeiend uit
18 spreken. De derde fase bestaat uit het veelvuldig oefenen van deze truuk, het opvoeren
van de leessnelheid en de leesvaardigheid. De eerste en tweede fase lopen door elkaar
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en zijn na 4 maanden leesonderwijs beêindigd, dit is ongeveer rond kerstmis. De derde
fase duurt de rest van het derde leerjaar, ongeveer 6 maanden.
Veilig Leren Lezen verdeelt de te behandelen letters en woorden in kleine hoofdstukjes,
kernen. Iedere kern behandelt een aantal letters en past het gebruik van deze letters toe
In de globaalwoorden. In appendix Ais een lijstgegeven van welke letters en globaalwoorden In welke kern voorkomen. Een leer1ing leert eerst een globaalwoord (immers dat heeft
betekenis) en pas daama de letters waaruit dat woordje bestaat Bovendien geldt dat als
een leer1ing de letters leert van een bepaalde kem, de woordjes uit voorgaande kernen
geleerd moeten zijn. Voor de eerste kernen zijn er voor een aantal globaalwoorden
tekeningen, die gebruikt kunnen worden als extra hulpmiddel. Afleiders zijn woorden die
grote over een komst vertonen meteen globaalwoord. Bijvoorbeeld 'boor', 'boot' en 'room'
zijn afleiders van het globaalwoord 'boom'.
Opgemerkt dient te worden dat het hier niet gaat over letters uit het alfabet, maar over
grafemen. Een grafeem is een geschreven representatie van een spraakklank. Een
grafeem kan uit een of meer letters bestaan. Bijvoorbeeld het woord 'schouw' bestaat uit
drie grafemen, namelijk 'sch', 'ou' en 'w'. Verder kunnen bij een grafeem een of meer
klanken horen. Bijvoorbeeld de 'ee' uit'kees' spreek je anders uit dan de 'ee' uit'beer'. Zo'n
klank, die niet meer op te splitsen valt in andere klanken wordt een foneem genoemd.

2.2 Funktionele eisen van MI R
MIR moet voldoen aan de volgende zes voorwaarden die bij het maken van
edukatieve software voor het aanvankelijk leren lezen als richtlijnen moeten gelden
(Ellerrnann & Spaai, 1988). Die voorwaarden hangen niet alleen af van het te leren
onderwerp, maar ook van de leeftijd en ervaring van diegene die er mee moet werken.

1. Een leerling moet zelfstandig met MIR kunnen werken. Deze extra
oefen mogelijkheid moet kunnen funktioneren zonder dat er een zwaar beslag
gelegd wordt op de leerkracht. De software moet zodanig zijn, dat op elk
moment duidelijk is wat er moet gebeuren, goede uitleg en lnstruktie tijdens de
oefening is dus noodzakelijk. De software moet bestand zijn tegen handelingen
die niet In overeenstemming zijn met de lnstruktie, moet dus 'child-proof zijn.
2. De instrukties en kommentaren moeten in gesproken vorm gegeven worden.
Van een zwakke of beginnend lezer kan Immers niet vertangd worden dat
boodschappen van een beeldscherm gelezen kunnen worden. Omdat zelfs
kleine verschillen tussen letterklanken belangrijk kunnen zijn en In beginnende
oefeningen vaak losse woorden en grafemen aan de orde komen, dienen aan
de spraakkwaliteit bijzonder hoge eisen te worden gesteld.
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3. De leerting moet aktlef bezig zijn met het leennaterlaal. Deze els heeft zowel
konsekwenties voor de aard en vorm van de oefening als de wijze waarop de
leerling zijn antwoorden of keuzes aan het apparaat kenbaar kan maken. De
meest voor de hand liggende wijze van interaktie Is die waar de leerling hardop
antwoord kan geven. Voor een goed en betrouwbaar gebruik in leesoefeningen
In schoolse situaties zijn de ontwikkelingen op het gebied van spraakherkenning
echter duidelijk ontoereikend. Het standaard interaktiemlddel, het toetsenbord,
Is niet erg geschikt voor leerlingen die de geschreven taal nog niet (goed)
machtig zijn. Een touchscreen of een muis zijn betere alternatieven en blijken
In de praktijk redelijk te voldoen. Dergelijke middelen leggen evenwel beperkingen op aan de soort oefeningen die kunnen worden verricht In eerste
instantie wordt alleen de muis als invoer medium gebruikt. De antwoorden van
leerlingen vla een muis betreffen veelal een keuze uit alternatieven op het
beeldscherm naar aanleiding van een gesproken vraag.
4. MIR moet responsief zijn. Dat wil zeggen dat binnen een gesteld termijn
gereageerd moet worden op een aktie van een leerling. Wat de aard en hoeveelheid van de Informatie is die aan de leerling teruggemeld moet worden, Is
nog een punt van onderzoek. MIR moet binnen maximaal 0.5 sekonden en gemiddeld binnen 200 mllisekonden zowel auditief als visueel kunnen reageren op
een aktie van de leerling.

5. Het lesmateriaal moet adaptief aangeboden worden. MIR moet het lesmateriaal individueel aanbieden afhankelijk van de kennis en vorderingen van
de leerling.
6. MIR moet voor elke leerling een aantal oefeningen, onafhankelijk van een
leerkracht of experimentleider kunnen presenteren en de antwoorden registreren. Voor een leerkracht moet het mogelijk zijn om leerlingen aan het
systeem toe te voegen en te verwijderen. Verder moet een leerkracht de
vorderingen van een leerling kunnen bekijken, ook ten opzichte van de hele
groep en de planning van de te oefenen woorden en de oefeningen kunnen
bekijken en wijzigen. Ook moet een leerkracht zelf lesmateraiaal kunnen
toevoegen. MIR moet zelf bijhouden wat een leerling gedaan heeft en wat de
planning is voor een leerling.

2.3 Externe eisen
Ml R heeft niet rechtstreeks een direkt interface met andere appllkatie software, maar
de files die MIR produceert moeten door een editor en diverse statistische pakketten
gelezen kunnen worden.
De gebruikte lettertypes moeten zoveel mogelijk lijken op de letters uit het leesmateriaal dat de kinderen op school krijgen. De volgorde van de vocabulair als de layout
MIR versie 3.0
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van de leesoefeningen moeten aansluiten op de methode Veilig Leren Lezen.
Uit veiligheidsoverweging moet alle data dubbel (diskette en harddisk) opgeslagen
worden. Dit geldt zowel voor data van de leerlingen als van een leerkracht.
Met MIR zullen experimenten gedaan worden. Dit heeft tot gevolg, dat responsies en
tijden korrektgeregistreerd moeten worden en dat het systeem stand-alone moet werken.
Er moeten dus geen parameters ingesteld hoeven te worden door de leerkracht en het
systeem moet ten alle tijden zelfstandig een beslissing kunnen nemen over de volgorde
van oefeningen en woorden. Het geheugen gebruik van het programma moet dusdanig
zijn dat er voor experimenten voldoende ruimte overblijft om met een grote hoeveelheid
lesmateriaal te kunnen werken. Tijden moeten op 0, 1 sekonden nauwkeurig geregistreerd worden.

2.4 Beschrijving van de oefeningen in MI R
MIR bevat een aantal leesoefeningen, die onafhankelijk van een leerkracht of
experimentleider een willekeurig aantal woorden in een willekeurige volgorde kan
presenteren.
De meeste leesoefeningen hebben de volgende tayout, timing en vorm van feedback.
Een leesoefening presenteert midden op het scherm een doelwoord. Een aantal antwoordattematieven en het doetwoord staan in een random volgorde rechts op het scherm.
Hierna wordt er door middel van spraak aangegeven dat de leerling het doetwoord in het
rijtje kan aanwijzen, in de trant van: 'Wijs nu •.. aan.· Als het goede woord wordt
aangegewezen, dan volgt de spraakfeedback: -Oit is goed, hier staat ••• •. En het
doetwoord uit het rijtje wordt omkaderd. Als een antwoordalternatief wordt aangewezen,
dan volgt de spraakfeedback: •Dit is fout, dit Is goed hier staat ...•. En het doelwoord uit
het rijtje wordt omkaderd. Als het alleen staande doeldwoord, of een blanco stuk op het
scherm wordt aangewezen, dan moet er een foutmelding gegeven worden, zoiets als:
•Hier staat niks•. Als na een bepaalde tijd niet het het doelwoord of een afleider Is
aangewezen, dan geeft de komputer automatisch het goede antwoord en het woord uit
het rijtje wordt omkaderd. In alle gevallen blijft het scherm een tijdje staan (2 sekonden),
daarna wordt het gedurende een bepaalde tijd teeg gemaakt en verschijnt het volgende
woord. De exacte layout van de verschillende oefeningen wordt beschreven In de
volgende paragrafen, zie 2.4.1 en verder.
Vocabulalr

De woorden zijn gegroepeerd per moeilijkheidsgraad. De grootte van een kam met
woorden en/of grafemen, In het vervolg Items genoemd, varieert van minimaal 3 tot
maximaal 100. De kamen hebben allen een uniek nummer en naam, zie appendix A.

Antwoordattematleven
De antwoordaltematieven zijn meestal zodanig gekozen, dat ze erg veel op het
12
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doelitem lijken. Als er meer antwoordalternatieven zijn dan op het scherm moeten
verschijnen, dan wordt een random keuze gemaakt tussen de altematieven. Als er minder
antwoordaltematieven zijn dan er eigenlijk op het scherm zouden moeten verschijnen,
dan wordt het beschikbare aantal antwoordalternatieven gepresenteerd.

Aanbledlngsatnrtegle
Tijdens een leesoefening worden er ofwel woorden ofwel grafemen aangeboden,
maar nooit een kombinatie. Onafhankelijk van de oefening moet binnen een gegeven set
(Is deel van een kern} van items, de Items op een verschillende manier aangeboden
kunnen worden :

1. In de volgorde zoals ze In de set voorkomen (Sekwential},

2. random recycling (Random},
3. de items die niet en het slechtst gekend worden (WorstKnown},
4. de 2- keer items in de omgekeerde volgorde aanbieden dan de

vorige keer (RandomReverse}.

Er moet rekening mee gehouden worden dat in een latere versie andere vormen van
aanbiedingsstrategieên gemakkelijk opgenomen moeten kunnen worden.
Dataopslag
Per oefening moet per leerling en per klas bijgehouden worden hoeveel keer de
oefening gedaan is hoeveel woorden geoefend zijn en hoeveel Items goed beantwoord
werden. Hieruit kan per oefening de effektivlte/tberekend worden. Deze wordt berekend
door het aantal goed beantwoorde items te delen door het totaal aantal aangeboden items
en dit te vermenigvuldigen met 100 en af te ronden. In de toekomst moet deze bereken
wijze aangepast kunnen worden.
Per leerling moet bijgehouden kunnen worden, welke Items geoefend zijn, hoeveel
keer ze aangeboden zijn en hoeveel keer ze goed, fout en niet beantwoord zijn. Verder
moet per leerling bijgehouden worden wanneer, welke oefening gedaan Is, hoe lang de
oefening duurde en wat de effektiviteit van de oefening voor deze leer1ing was.
Per sessie per leerling moet bijgehouden worden welk Items aangeboden zijn, wat
geantwoord Is, of dit goed of fout was en de benodigde tijd om te antwoorden vanaf het
moment van verschijnen van de antwoordmogelijkheden.
Per item moet per klas en per leerling bijgehouden worden hoeveel keer het Item
aangeboden, hoeveel keer het goed, fout en niet beantwoord Is en een maat van
gekend heid berekend kunnen worden. Dit kan door het aantal goed antwoorden te delen
door het aantal keer dat het item geoefend is en dit te vermenlgvuldigen met 100 en af te
ronden. In de toekomst moet deze bereken wijze aangepast kunnen worden.
Per klas, groep leerlingen moet bijgehouden worden wat, wanneer en hoe goed elke
leerling geoefend heeft. Verder moet bijgehouden worden welke kinderen met het
systeem mogen werken en wat ze gaan oefenen.

MIR versie 3.0
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De leraar of experimentleider moet vooraf kunnen vastleggen welke en hoeveel
oefeningen In welke volgorde geoefend moeten worden. Per oefening moet vastgelegd
worden hoeveel Items geoefend moeten worden, met welke woorden set. wanneer de
oefening voor het laatst gedaan is, hoelang iets op het scherm blijft staan, hoelang een
blanco scherm duurt, hoeveel keer een woorden set geoefend moet worden, welke
aanbiedingsstrategie per keer gebruikt moet worden en welke vorm van feedback
gebruikt wordt. Vooraf, moet de volgorde, de soort oefening en het aantal oefeningen en
woorden per leerling Ingesteld kunnen worden. Achteraf moet het mogelijk zijn om snel
een overzicht te krijgen van de resultaten en de kinderen moeten dan In een nieuwe groep
ingedeeld kunnen worden zonder enige problemen.

lnatruktle
De instruktie wordt steeds auditief gegeven. De eerste twee keer dat een oefening
doorlopen wordt, wordt een uitgebreide instruktie gegeven. De daarop volgende uren
binneneensessiewordteenverkorteinstruktiegegeven. Vandezeverkorteinstruktiezijn
er een aantal varianten, die in willekeurige volgorde gebruikt worden.

Feedback
Elke oefening moet in ieder geval de volgende auditieve feedback kunnen geven. Als
er goed geantwoord is: •Goed zo, hier staat ••. • of •Prima, hier staat •. .-. Als er foutief
geantwoord is: 8Nee, dit is fout, hier staat .• .- of •Nee hoor, dit is goed, hier staat .• .-• Als
er niet geantwoord is: •Hier staat •. .-. Deze feedback wordt de kompiete feedback
genoemd,zieSpaai, Ellermann & Reitsma (1987). De kompletefeedbackgeeftinformatie
over de korrektheid van het antwoord (goed of fout) en het korrekte antwoord wordt nog
eens uitgesproken. Er moet rekening mee gehouden worden dat In een latere versie
andere vormen van feedback gemakkelijk opgenomen moet kunnen worden.
Stopkrlterlum
Een oefening kan op verschillende manieren beêindigd worden, namelijk als alle
Items eenmaal gepresenteerd zijn, of als een bepaald percentage van de Items gekend
is. Een andere moglijkheid is de tijd die aan een oefening besteed is. Er moet rekening
meegehouden worden dat In de toekomst MIR uitgebreid zal worden met andere
stopkrlteria .
Op een eenvoudige wijze moet het mogelijk zijn om een demonstratie versie te
maken. Hierbij mag geen data geschreven worden en moet alles vanaf harddisk opgestart
kunnen worden zonder een floppy. Verder moet er geen limiet bestaan In het aantal keer
dat met MIR gedemonstreerd kan worden.

14

MIR versie 3.0

Requirernents definitie

2.4.1 De oefening WrdWrdMatch
De oefening presenteert midden op het scherm een doelwoord. Het deelwoord
verschijnt met een drietal antwoordaltematieven in een willekeurige volgorde onder
elkaar, rechts op het scherm, zie figuur 2.1. Hiema wordt door middel van spraak
aangegeven dat de leerling het doelwoord in het rijtje kan aanwijzen. Als het kind iets
aanwijst, verschijnt er een rechthoek om het aangewezen woord en er volgt een auditieve
feedback: 'Goed zo hier staat .. .' of 'Nee dit Is niet goed'. Is er fout geantwoord, dan
verdwijnt de rechthoek. Er verschijnt daarna een rechthoek om het juiste antwoord. Er
volgt: 'Dit is wel goed, hier staat .. .'. Is er buiten een detektierechthoek geklikt dan wordt
er een foutmelding gegeven. Er is hierna nog steeds de mogelijkheid om te antwoorden.
Als er na een bepaalde tijd nog niet geantwoord is, moet het doelwoord omkaderd worden
en het goede antwoord moet uitgesproken worden.

boom
boom boor
boot
boos
Figuur 2.1: L.ayout van de oefening WntWrdMatch w,or hflt woord toom'.

2.4.2 De oefening PicWrdMatch
Deze oefening is vrijwel gelijk aan de oefening WrdWrdMatch. In deze oefening verschijnt er in het midden van het scherm niet het doelwoord, maar het plaatje dat volgens
de methode 'Veilig Leren Lezen· bij het doelwoord hoort. Het plaatje wordt in het midden
en hetdoelwoord met de antwoordalternatieven in een willekeurige volgorde rechts op het
scherm gezet, zie figuur 2.2.
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boom
boor
boot
boos
Figuur 2.2: Layout van de oefening PicWrdMatch voor het woord 'boom'.

2.4.3 De oefening WrdPicMatch
Deze oefening is vrijwel Identiek aan de oefening WrdWrdMatch. In deze oefening
verschijnt er rechts op het scherm niet een rijtje van antwoordalternatieven van het
doelwoord, maar de plaatjes van de antwoordalternatieven en het doelwoord, zie figuur
2.3. Deze oefening is dus precies het omgekeerde van de oefening PicWrdMatch.

boom
~
Flgwr 2.3: Layout van de oefering WrdP/cMatch voor hst woord toom'.
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2.4.4 De oefening AudWrdMatch
Ook deze oefening is vrijwel identiek aan de oefening WrdWrdMatch. Het doelwoord
dat in de oefening WrdWrdMatch in het midden op het scherm gepresenteerd wordt, is in
deze oefening niet aanwezig, het wordt alleen maar uitgesproken. Rechts op het scherm
verschijnt er alleen het rijtje waarin hetdoelwoord en de antwoordalternatieven willekeurig
door elkaar staan, zie figuur 2.4.

boom
boor
boot
boos
Figuur 2.4: Layout van de oefening AudWrdMatr:h WJOf' htlt woord tJoom'.

2.4.5 De oefening Completion
Deze oefening presenteert midden op het scherm hetdoelwoord, waarvan het laatste
grafeem weggelaten is. Het laatste grafeem en een drietal alternatieven staan rechts
ophetscherm,ziefiguur2.5.Hiemawordtgevraagdomhetwoord'boom'aftemakendoor
de ontbrekende letter aan te wijzen. Als de leerling een grafeem aanwijst, dan wordt het
omkaderd en wordt verschoven naar de laatste plaats in het woord. Als op deze manier
het deelwoord ontstaan is, dan volgt er een auditieve feedback:• Goed zo, hier staat ... ••
Als er een ander woord gemaakt wordt, dan schuift de letter terug en er volgt de feedback:
■Nee dat Is fout". Nu schuift het goede grafeem naar de laatste plaats In het woord. Hiema
volgt de feedback: ■Hier staat .•.•. Als er binnen een een bepaalde tijd niets aangewezen
wordt, dan wordt het goede grafeem naar de laatste plaats geschoven en volgt de
feedback: •Hier staat ... •.

MIR versie 3.0
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s
boa

r

m
Flgwre 2.5: Layout van dri oeferwng Comp/Btlon w:,or het woord 'boom'.

2.4.6 De oefening VisAna
Deze oefening zet midden op het scherm een rechthoek met daarin een grafeem van
hetdoelwoord. Rechts op het scherm staat een aantal antwoordalternatieven. Naast het
woord met het te teren grafeem kunnen er ook meerdere woorden op het scherm
verschijnen die het grafeem juist niet bevatten, zie figuur 2.6. Er wordt gevraagd om

m

boom
boor
boot

Figuur 2.6: Layout van ds oeferwng VlsAna WDOt' de letter 'm'.
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hetzelfde grafeem als dat wat in het kader staat aan 1e wijzen. Als hetzelfde grafeem
aangewezen wordt, dan volgt er een auditieve feedback:• Goed zo, hier staat ... •. Als er
een ander grafeem aangewezen wordt, volgt de feedback: •Nee dat Is fout, dit Is goed·.
Nu wordt het goede grafeem omkaderd. Hiema volgt de feedback: "Hier staat ...•. Als er
binnen een bepaalde tijd niets aangewezen wordt, dan wordt het goede grafeem
omkaderd en volgt de feedback: •Hier staat ...•.

2.4.7 De oefening AudBox
Bij deze oefening worden er evenveel rechthoekjes naast elkaar op het scherm
geplaatst als er woordsamenstellende grafemen zijn, zie figuur 2.7. Vervolgens wordt
gevraagd een grafeem aan 1e wijzen In het doelwoord. Als de rechthoek waar het
gevraagde grafeem hoort te staan aangewezen wordt, dan volgt er een auditieve
feedback:• Goed zo, hier staat ... •. Als er een andere rechthoek aangewezen wordt, volgt
de feedback: ■Nee dat is fout, dit is goed". Nu wordt de goede rechthoek omkaderd. Hierna
volgt de feedback: •Hier staat ... •. Als er binnen een een bepaalde tijd niets aangewezen
wordt, dan wordt de goede rechthoek omkaderd en volgt de feedback: "Hier staat ... •.

□□□
Figuur 2.7: Layout W>Orde oefering AudBox W>Ot' het woord !>oom'.
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2.4.8 De oefening AudAna
Deze oefening is analoog aan de oefening VisAna met dit verschil dat de doelletter niet
op het scherm wordt gezet, maar slechts ten gehore wordt gebracht, zie figuur 2.8.

boom

Figuur 2.8: Layout van de oefening AudAna W>OI" hst woord 'boom'.

2.4.9 De oefening RndAudAna
Deze oefening is analoog aan de oefening AudAna met dit verschil dat de woordsamenstellende grafemen in een willekeurige volgorde naast elkaar op het scherm staan,
zie figuur 2.9.

mboo

Rguur 2.9: Layout van de oefening RndAudAna W>OI" het woord 'boom'.
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2.4.1 O De oefening Spel
In deze oefening komen de relaties tussen losse grafemen en de daarbij behorende
fonemen aan de orde. In de oefening worden de grafemen uit de kernen die zijn behandeld
en de kern die geleerd moet worden, op een random plaats op het scherm getoond en de
leerling gevraagd een bepaalde grafeem aan te wijzen, zie figuur 2.9. Voor een indeling
van de grafemen zie appendix A. Als een leer1ing een grafeem aanwijst moet er op
gepaste wijze feedback worden gegeven. De kombinatle en de plaats van de letters
wisselt steeds. Alleen grafemen uit de te oefenen kern of al eerder geoefende kernen
mogen als antwoordalternatief gebruikt worden .

•

V

1

\,.

'\

g
e

w

Flgwr 2.10: L.ayout van de Ollfflning Spel voord• letter V.
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2.5 User interface
Er zijn een twee soorten gebruikers van MIR die een geheel eigen user interface
vereisen.
Het meest wordt MIR gebruikt door de leerlingen. Het Ideale interaktie middel tussen
leerling en komputerisdenatuurlijketaal. Door technische beperktheden, Is spraakherkenning met een voldoende betrouwbaarheid nog niet mogelijk. Produktie van gedigitaliseerde spraak is goed mogelijk. Deze spraak is goed verstaanbaar en dus uitstekend
geschikt als output medium naast het beeldscherm. Doordat de doelgroep bestaat uit
kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar, mag er niet vanuit gegaan worden dat ze met een
toetsenbord kunnen werken. Bruikbare alternatieven zijn pointing devices, zoals muis en
touchscreen. De leerling interface moet zeer sober uitgevoerd worden om een zo min
mogelijk ruis in de data te krijgen en de leerlingen niet af te leiden van de leertaak.
MIR moet binnen maximaal 0.5 sekonden en gemiddeld binnen 200 milisekonden
zowel auditief als visueel kunnen reageren op een aktie van de leerling. Als Iets fout gaat,
moet in eerste instantie geprobeerd worden om door te gaan. Als dit niet lukt, dan moet
met de trainingssessiegestoptworden. Foutmeldingen dienen zoveel mogelijk vermeden
te worden. Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan, dan moet dit vastgelegd worden op
diskette en harddisk. De dialoog gebeurt in het Nederlands, dus ook de foutmeldingen en
spraak boodschappen.
Het tweede soort gebruiker is de leerkracht. Van een leerkracht mag niet verwacht
worden dat deze veel ervaring heeft met komputers. De lnteraktie moet opeen eenduidige
duidelijke manier gebeuren. De dialoog gebeurt in het Nederlands. MIR moet binnen een
acceptabele tijd reageren op een aktie van de leraar.
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3. De algemene struktuur van een
ITS
Een Intelligent Tutorlng System (Sleeman & Brown, 1982) omvat minstens
drie kennisgebieden, namelijk kennis over de student (wie), kennis over het
probleemgebied (wa~ en kennis over het teren (hoe) (Self, 1974). Een algemeen
gangbaar model van een Intelligent Tutorlng System (ITS) Is het vijf ringen model
van O'Shea en anderen (1984), zie figuur 3.1. O'Shea representeert de kennis
over de student In een student hlstory en een student model. De kennis over het
probleemgebied wordt gerepresenteerd door een teaching administrator en een
teaching generator. Terwijl de kennis over het teren wordt gerepresenteerd door
de teaching strategy. De gestreepte lijnen In figuur 3.1 geven de kontrole stroom
en de Informatie stroom aan, terwijl de getrokken lijn alleen een Informatiestroom aangeeft. De gestippelde lijn representeert de mogelijkheid van student
kontrole, waardoor de leerling kan aangeven dat hij of zij Iets anders wil gaan
leren.

''

''

''

''

''

---►►

--

-►

Student

....··

►

Informatie stroom

lnlormatie en k0ntrole stroom
leerting kontrole

Figuur 3. 1 Het vijf ringen model van O'Shea.
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Zo'n ITS werkt dan als volgt: De teaching administrator stelt vragen aan een
leerling en krijgt antwoorden terug. Deze vragen en antwoorden worden opgeslagen
In de student history en het student model wordt aangepast afhankelijk van het
antwoord. Afhankelijk van de kennis van de student, gerepresenteerd door het
student model, wordt bepaald hoe het volgende geleerd moet worden door de
teaching strategy. De teaching generator bepaalt wat er geleerd gaat worden
afhankelijk van de kennis van de leerling. De funktle van de vijf ringen afzonderlijk Is dus :
1 . De teaching administrator presenteert het lesmateriaal en registreert
de antwoorden en geeft feedback en heeft een Interface naar de leerling
toe.
2. De student hlstory houdt het aangeboden materiaal en de antwoorden
daarop bij.
3. Het student model bevat kennis over welke delen van de leerstof de
leerling wel en niet beheerst, en kan een voorspelling maken van het
toekomstige gedrag van de student aan de hand van de huidige staat van
kennis en kunnen van de student, mede op basis van de student history.
4. Teaching strategy beslist welke onderwijskundige aktle hierna nodig is.
Het bevat kennis over hoe Iets geleerd wordt. Er Is dus een leertheorie
aanwezig waarin formeel het leerproces van het specifieke domein omvat
Is. De teaching strategy Is gebaseerd op toestanden en daarmee overeenkomende akties in het leerproces. De toestand van het leerproces voor
een bepaalde leerling ligt vast in het student model. Dus er is een sterke
wisselwerking tussen het student model en de teaching strategy.
5. De teaching generator bevat domein specifieke kennis, het te leren
materiaal. Met behulp van gegevens uit de student history kan bepaald
worden, In hoeverre het materiaal gekend wordt. Hier wordt de volgorde
van de aan te bieden leerstof op een adaptieve manier bepaald. Onder
adaptief wordt de optimalisatie van de lnstruktle met betrekking tot de
keuze van de leermethode en de vooruitgang van de leerling verstaan.

In dit model bevat de teaching strategy formele regels die associaties tussen het
student model en teaching generator aangeeft, bijvoorbeeld in de vorm van
produktie regels (O'Shea, 1982) of een kennis representatie taal (Bumbaca,
1988) om het appllkatle domein te onderwijzen. Het systeem evalueert de
effektivltelt van de gebulkte regels niet. Pask (1975) plaatst boven de teaching
strategy nog een meta-reasonlng proces, waardoor een tutor kan 'redeneren' over
zijn prestaties. Door slechte regels zelf te veranderen en hierna weer te trainen,
kan de tutor zelf konkluderen of deze wijziging een positieve Invloed heeft op de
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leerprestaties. Leerprestaties kunnen gezien worden als hoe goed de student de
gestelde leerdoelen benadert. Vaak wordt de hiervoor beschreven tutor dan ook een
self-improvlng tutor genoemd. Een voorbeeld van dit Idee Is een verwarmingstermostaat. Zo gauw als de temperatuur onder een benedengrens komt, zet de
termostaat de verwarmingsketel aan, totdat een bovengrens bereikt wordt. Een
self-lmprovlng termostaat zet de verwarmingsketel uit voordat de bovengrens
bereikt is omdat de ketel nog even nabrandt en er nog veel warm water in de buizen
zit. Het tijdstip van uitzetten Is afhankelijk van de stookkarakteristiek van het
huls, namelijk of er wel of niet geTsoleerd Is, groot of klein huls enz., dus situatie
afhankelijk ~n moet door de termostaat dus experimenteel bepaald worden.
Voor een monitor zoals MIR kunnen deze vijf ringen ook onderscheiden
worden. Het verschil met een tutor Is dat een monitor geen 'intelligentie' heeft.
Hieronder wordt verstaan dat een systeem adaptief Is aan de vorderingen en de
kennis van een student, door een Ingebouwd student model te gebruiken en een
teaching strategy heeft. Een monitor weet niet wat, aan wie en ooe het Iets moet
leren. De funkties van de vijf ringen van een monitor vertonen een grote
overeenkomst met de funkties In een tutor.

1 . De teaching administrator presenteert het lesmateriaal en registreert
de antwoorden en geeft feedback zoals bij een tutor.
2. De student history houdt het aangeboden materiaal en de antwoorden
daarop bij.
3. Het student model Is leeg.
4. Teaching strategie Is leeg, of kan een voorgedefinieerde volgorde bevatten.
5. De teaching generator Is leeg, of In het geval dat de monitor adaptief Is,
dan funktioneert deze zoals bij een tutor.

Het meta-reasonlngs proces Is voor een monitor niet van belang omdat er geen
teaching strategy aanwezig Is. Toch Is voor een vijf ringen model gekozen omdat
de transformatie van monitor naar tutor hierdoor gemakkelijk wordt.
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4. Software specifikaties
Het doel van de software speclflkaties Is om de technisch ontwerper en/of programmeur een precieze beschrijving te geven van wat geTrt1)1ementeerd moet worden. Deze
fase wordt vaak analyse fase genoemd. Hierin probeert de analist het probleem In kaart
te brengen en een ontwerp te specificeren, uitgaande van de requirements. Requlrements
zijn vaak dynamisch In de tijd. Speclfikaties zijn statisch en vormen een stabiele basis voor
een ontwerp. Traditioneel zijn er twee ontwerpmethoden, namelijk de data en de proces
georiênteerde. Bij deze methoden wordt een strakke scheiding gemaakt russen data en
processen en vanuit het ene, dan wel het andere standpunt tegen de requirements
aangekeken. Objekt georiênteerd ontwerpen kijkt naar data én processen die conceptueel een eenheid vormen. Deze eenheden worden objekten genoemd en hebben het
voordeel dat de data afgeschennd Is van de buitenwereld (encapsulation).Objekten die
veel met andere objekten gemeen hebben kunnen onder één noemer geplaatst worden
(abstraktie). Ze kunnen alle eigenschappen gebruiken van het gemeenschappelijke
objekt (overerving), behalve de eigenschappen waarin ze verschillen.
Object georiênteerd ontwerpen is gebaseerd op de volgende koncepten:
• abstraktie
• overerving
• encapsulation

Een objekt georiênteerde ontwerp kan vergeleken worden met een bouwpakket van
bijvoorbeeld een schip. Een minimale uitvoering is een rorTl), een roer en een motor. Om
er een speedboot van te maken kan de motor vervangen worden door een zwaardere. De
funktionaliteit blijft gelijk, maar de Interne werking is anders. Ook kan het schip gemakkelijk uitgebreid worden, door bijvoorbeeld een kajuit toe te voegen.
Omdat er In de loop der tijden verschillende versies van MIR zullen ontstaan moet er
een degelijk raamwerk geschapen worden met maximale lokaliteit en herbruikbaarheid.
Daarom Is gekozen om MIR op een objekt georiênteerde te ontwerpen en te ontwikkelen.
MIR Is gebaseerd op een bestaande leesmethode en niet op een theorie over het leren
lezen. Hierdoor zijn de bestaande leesoefeningen en de vocabulalr de bouwstenen van
MIR. MIR Is voorlopig een monitor, maar zal op den lange duur evolueren naar een ITS.
Het Is dus zinvol om reeds nu een struktuur te kiezen die ook gebruld kan worden voor
een ITS. Vandaar dat MIR gebaseerd is op het vijf ringen model van O'Shea.
Dit hoofdstuk bestaat uit een zestal paragrafen. De eerste paragraaf geeft een uitleg
over de gebruikte methode. De tweede paragraaf beschrijft In het Informatie struktuur
model de diverse objekten die van belang zijn voor MIR. In de derde paragraaf wordt het
Informatie struktuur model 'vertaald' naar Informatie vektoren en Informatie regels worden
hieraan toegevoegd. In de vierde paragraaf worden de aspekten die bij de verschillende
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user int erfaces komen te kijken. In de vi~de paragraaf komen diverse konstraints aan bod,
zoals geheugen, timing en foutafhandeling. De laatste paragraaf beschrijft alle objekten
met hun Interfaces en gedragingen naar bulten toe.

4.1 De ontwerp methode
Objekt georlênteerd ontwerpen modelleert het probleemgebied In concepten die zeer
nauw aansluiten bij de werkelijkheid. Een van de gevolgen Is dat met het analyseren van
een het probleemgebied een deel van het ontwerp 1"1)1iciet wordt uitgevoerd. Het
toepassingsgebied en niet het probleemgebied wordt gemodelleerd, In het geval van MIR
Is het toepasssingsgebied het leren lezen In het algemeen en niet het leren lezen van
Nederlands volgens een bepaalde leesmethode voor kinderen van de basisschool, dit Is
het probleemgebied.
Het informatie model is een statische beschrijving van de entiteiten (objekten) In het
probleemgebied op een bepaald moment. Het beschrijft welke feiten, situaties en gebeurtenissen mogelijk zijn in het kol'f1)1ete toepassingsgebied. Hierdoor kunnen delen hergebruikt worden voor een soortgelijk probleem en Is relatief gemakkelijk uitbreidbaar,
wijzigbaar (prototyping) en heeft een grote lokaliteit. Het object georiênteerd werken heeft
het voordeel dat er een model van de werkelijkheid gemaakt wordt In termen waar de Informatiekundige mee vertrouwd is. Deze kan veel langer mee denken In de analysefase.
Analyse loopt dus parallel aan onderzoek, waardoor na herhaaldelijk overleg tussen
ontwerper en informatiekundige een bruikbaar model van het toepassingsgebied ontstaat.
Een voordeel van deze werkwijze Is dat de abstrakties gebruikt In het toepassingsgebied
automatisch opgenomen worden in het model, hierdoorwordt overspecHikatie voorkomen.
Het model wordt gemaakt vanuit het gezichtspunt van de Informatiekundige, maar door
meerdere Informatiekundigen te konsulteren onstaat er een algemeen model. De onderkende entiteiten zijn bruikbaar om alle problemen In dit toepassslngsgebied op te lossen.
Bij het objekt georiênteerd ontwerpen staan de begrippen entiteit, attribuut en relatie
centraal.
Entiteiten zijn konceptuele eenheiden uit het probleemgebied en kunnen bepaald
worden door de dingen uit het probleemgebied voldoende te abstraheren, rekening
houdend met de principes van low coupling en strong coheslon. Er zijn drie vormen van
abstrakties, namelijk : samenvoeging, veralgemening en strukturerlng.
Attributen zijn eigenschappen van entiteiten, waadoor de ene entiteit verschilt van de
andere.
Relaties beschrijven een essentieel verband tussen entiteiten en zijn van groot belang
om een gebied goed te struktureren en eenheid aan het model te verlenen. Er zijn een
tweetal soorten relaties te onderscheiden, namelijk binaire en ternaire relaties. Een
binaire relatie Is een verband tussen twee entiteiten, bijvoorbeeld de associatie of de deelgeheel (part of) relatie. Een ternaire relatie Is een relatie tussen drie entiteiten. Meestal
Is het een relatie tussen twee entiteiten, waarbij de derde een attribuut Is van een van de
twee, zodat deze geîdentificeerd kan worden door de andere.
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Een objekt georiênteerde variant van de informatie modellerings methode INFOMOD
(Griethuysen, 1986) wordt gebruikt om MIR te ontwerpen. Deze methode kent een vijftal
stappen, waarbij het ontwerp en design gedeeltelijk In ekaar door1open, te weten :
1. Het Informatie Struktuur Model maken
2. Informatie Vektoren en Informatie Regels forrruleren
3. Het user lnterlace vastleggen
4. Konstralnts bepalen en vastleggen
5. Objekt speclfikaties maken

Als eerste wordt het applikatiegebled gemodelleerd In het Informatie Struktuur Model
(ISM) soms ook conceptueel schema genoemd door relevante dingen en hun verbanden
en hoe vaak ze voorkomen te beschrijven op een Informele manier. Dit wordt grafisch
weergegeven In een ISM. Zo'n modells een hulpmiddel In de dialoog tussen de ontwerper
en de Informatiekundige. Een eerste aanzet voor het model Is de terminologie, de
wetmatigheden en de gebruiken die binnen het toepassingsgebied gelden. Hierna wordt
het eerste rndoel besproken met de Informatiekundige, bijgesteld, getoetst enz., totdat
een bevredigend model is ontstaan. Het maken van een ISM kent dus verschillende
Iteraties. Het Is belangrijk hier voldoende tijd aan te besteden, omdat dit de basis vormt
van de specHikaties en dus het uiteindelijke software systeem.
In de tweede stap worden de Informatie Velctoren (IV) en de Informatie Regels (IR)
beschreven. De exacte definitie van de entiteiten wordt beschreven In de IV. Informatie
Vektoren zijn de formele weergave van het ISM en bevatten lnfonnatle over een entiteit
en de relaties met andere entiteiten. De notatie maakt onderscheid of de relatie met een
andere entiteit, Interessant is en hoevaak een entiteit voorkomt, de multlplicltelt. Dit wordt
op een formele, eenduidige, Implementatie onafhankelijke manier gedaan. Er Is geen
beperking aan het aantal entiteiten dat In een associatie betrokken kan zijn. Associaties
die de ene kant op zijn gespecificeerd hoeven niet expliciet de andere kant op te worden
gespecificeerd.
De lnfonnatle Regels specificeren de regels, konstralnts en konditles van de situaties,
waarin de entiteiten betrokken kunnen zijn. Zij moeten voor het hele toepassingsgebied
gelden en niet alleen voor het probleemgebied. De IR zijn ruwweg onder te verdelen In
tijdsonafhankelljke en tijdsafhankelijke regels. De tljdsonafhankelijke, of statische regels
definlêren wat onafhankelijk van de tijd geldt. De tijdsafhankelijke, of dynamische regels
beschrijven mogelijke veranderingen van situaties of zij drukken tljdgebondenheld van
situaties uit. Als de primaire entiteiten en hun attributen en eigenschappen In kaart
gebracht zijn, moeten de regels over de samenhang en het mogelijk gedrag van de
entiteiten vastgesteld worden. De regels worden meestal gevonden door verdergaande
analyse van de entiteiten en attributen In het toepassingsgebied. Hierbij komen vragen
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aan de orde als:
•

Hoe kan een entiteit geTdentificeerd worden?

•

Moet een attribuut onder alle omstandigheden gekend worden?

•

Waarom heeft een entiteit dit attribuut?

•

Is het attribuut afhankelijk van andere attributen van deze of andere entiteiten?

•

Welke mogelijk attributen van het type kunnen voorkomen onder welke omstandigheden, denk aan boven en ondergrenzen.

•

Hoe kan een attribuut In de loop van de tijd veranderen, onder welke omstandigheden gebeurt dit en heeft dit ook Invloed op andere attributen?

•

Bestaat er een rekenkundig verband met andere attributen?

•

Bestaat er een samenhang met andere attributen, of Is het attribuut vereist?

De derde stap Is het beschrijven van het user Interface. Deze kan In principe
onafhankelijk van de voorgaande stappen gebeuren. Vaak Is er al een entiteit onderkend,
wat het user Interface onderhoudt. In sonvnige gevallen moet deze entiteit uitgebreid
worden of entiteiten toegevoegd worden om het user Interface volledig te beschrijven.
Voor MIR wordt de mens machine dialoog uitgesplitst met behulp van State Transition
Diagrams (Martin, 1984).
In de vierde stap beschrijft de probleem specifieke zaken die vergaande gevolgen
hebben, bijvoorbeeld timing, perfonnance en geheugen gebruik. Hierin worden vooraf
vaststaande konstraints vastgelegd en ook de hele problematiek rond de fout afhandeling,
konfilkterende lnfonnatie en ultzonderings gevallen wordt vastgelegd.
De laatste stap Is de objekt specifikatie. Voor elk objekt wordt een algebraTsche
specifikatle gegeven, zodanig dat de funktionalitelt van het objekt éénduldig Is beschreven. Uitgaande van de lnfonnatie vektoren en de lnfonnatie regels worden de eerste
objekt specif ikaties gemaakt. Deze objekt specifikaties worden uitgebreid met objekten
die de user Interface en objekten die de machine Interface afhandelen. Verderwortlen de
objekt specifikaties uitgebreid en/of aangepast met de speclfikatles volgend uit de
konstraints.
Het interface en het gedrag van de objekten wordt op een formele manier beschreven.
Per objekt wordt eerst de waarde verzameling van het objekt vastgelegd. Daama worden
de baslsfunkties of konstruktors van het objekt gegeven, waarin de andere funkties
uitgedrukt kunnen worden. Gevolgd door de algemene funktles van hettoepasslngsgebied
en als laatste de probleem afhankelijk funkties: de application dependent operations.
Meestal kunnen deze weergegeven wortlen In basis en algemene funkties.
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4.2 Het Informatie Struktuur Model
Het eerste ISM voor MIR kan rechtstreeks afgeleid worden van het vijf ringen model
van O'Shea voor een monitor, zie figuur 3.1. Hierin is de teaching administrator vervangen
door axercise (de verschillende leesoefeningen) an de teaching generator vervangen
doorvocabulary (de verschillende kernen). Verder Is er geen student kontrole mogelijk en
heeft een leerkracht de mogelijkheid omde teaching strategy aan te passen, zie figuur 4.1.
Figuur 4.1 geeft de situatie weer voor één leerling. Uit de requlrernents (zie hoofdstuk
2) blijkt dat er meerdere leerlingen zijn an dat er op klasnlvo ook gegevens bijgehouden
moeten worden. Op dat klasnlvo kunnen op den duur ook een aantal algemene regels
vastgesteld worden, die gelden voor alle leerlingen. De teaching strategy Is afhankelijk
van de leerling en is voor verschillende leerlingen niet gelijk. Vandaar dat per leerling een
teaching strategy, student history en student model moet bestaan. Verder Is het de vraag
hoe de relatie tussen vocabulary en exercise Is. Het zijn belde entiteiten uit het
toepassingsgebied, maar ze hebben geen hechte relatie. Het moet namelijk mogelijk zijn

---►► Informatie stroom
--•

lnfcnnatie en kon1rde stroom

Student
Figuur 4. 1: Het vijf ringen model toegepast op MIR.
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om vocabulary te vervangen door bijvoorbeeld een engels talige vocabulary, zonder dat
exercise er iets van weet. Deze overwegingen tesamen vormen de aanleiding tot twee
nieuwe entiteiten, namelijk student en monitor. De entiteit student bstaat uit :
•

Het student model is voor een monitor leeg, maar het is zinvol om nu al
gegevens vast te leggen over de student, waarop een te ontwikkelen student
model later gebaseerd kan worden. Het student model houdt bij, In de vorm van
een sumrnary, welke oefeningen wanneer gedaan zijn en met wat voor een
resultaat.

•

De teaching strategy Is leeg, maar om met de monitor te kunnen werken legt de
leerkracht een volgorde van oefeningen en vocabulair vast In de vorm van een
agenda.

•

De student hlstory bevat alle aanbiedingen en resultaten van alle sessies. Deze
worden opgeslagen In result.

De entiteit monitor bestaat uit :
•

Student

•

Vocabulary, deze bevat het te leren materiaal

•

Exercise, deze presenteert het lesmateriaal en registreert de antwoorden en
geeft feedback.

Deze opdeling kan grafisch weergegeven worden In het ISM voor MIR, zie figuur 4.2.
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Figuur 4.2: Het Informatie Struktuur Model van MIR.
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4.3 Informatie vektoren en informatie regels
Het in figuur 4.2 geschetste ISM wordt in de volgende paragrafen formeel vastgelegd
in IV en IR's. De entiteiten worden In alfabetische volgorde beschreven door middel van
informatie vektoren en Informatie regels. De gebruikte notatie, wordt In de eerste paragraaf uitgelegd.

4.3.1 Notatie van de lnformatlevektoren en Informatieregels
Voor de beschrijving van de informatie vektoren, wordt de volgende notatie gebruikt.
Deze notatie is uitgedrukt In de BNF notatie (Vader, 1988) en gesplitst In syntax en
semantiek.
Syntax van de lnfonnatle vektoren
vektor beschrijving::(vektor naam) ( (vektor definitie) {(vektor definitie)} )
vektor naam ::=

rijtje karakters

vektor definitie::-

(associatie) (multiplicity attribuut) ;
l(associatie)(multlplicity attribuut) (associatie)
(multiplicity attribuut) ;

multiplicity attribuut::-

(attribuut) 1[(attribuut)] 1{(attribuut)} 1<(attrlbuut)>vektor

naam::•

naam van de enitieit waarmee de andere entiteiten ge
assocleerd worden

associatie::-

een bidirectionele relatie tussen twee of meer entiteiten

attribuut::-

een geassocieerde entiteit

Semantiek van de lnfonnatle vektoren
De multiplicity attributen zoals boven vermeld, hebben de volgende semantiek
- een attribuut zonder haken komt precies één keer voor
- een attribuut tussen ( ) is optioneel, komt dus nul of een keer voor
- een attribuut tussen {} komt nul of meer keer voor
- een attribuut tussen <> komt een of meer keer \IOOr
•

Een vektor naam wordt met hoofdletters en vet gedrukt.

•

Associaties worden met kleine letters gedrukt.

•

Attributen worden met hoofdletters gedrukt.

•

De associaties en attributen die voor een vektor van belang zijn worden vet
afgedrukt.
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De lnfonnatie regels worden formeel gegeven, maar zodanig dat ze eenduidig Interpreteerbaar zijn. Als er geen Informatie regels zijn, dan wordt niets vermeld.

4.3.2 Vektor en regels voor de entiteit AGENDA
AGENDA
( Is part of <STUDENT>:)

4.3.3 Vektor en regels voor de entiteit EXERCISE
EXERCISE
( Is perfonned by <MONITOR> ldentlfled by EXERCISENAME; )

4.3.4 Vektor en regels voor de entiteit EXERCISENAME
EXERCISENAME
( ldentlfles EXERCISE wlth In <MONITOR>;)

4.3.5 Vektor en regels voor de entiteit GROUPRESULT
GROUPRESULT

( Is part of <MONITOR>; )

4.3.6 Vektor en regels voor de entiteit ITEM
ITEM
( Is part of <VOCABULARY> ldentlfled by ITEMNAME : )

4.3.7 Vektor en regels voor de entiteit ITEMNAME
ITEMNAME
( ldentlfles ITEM wlth In <VOCABULARY>:)

4.3.8 Vektor en regels voor de entiteit MONITOR
MONITOR
(
has <EXERCISE ldentlfied by EXERCISENAME>;
has cVOCABULARY ldentified by VOCABULARYNAME>;
has [TEACHER);
has {STUDENT klentified by STUDENTNAME};
knows USERS;
has GROUPRESULT;
)
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•

Exercise Is uniek ldentHiceerbaar binnen een monitor door middel van de
exercisename.

•

Vocabulary Is uniek ldentHiceerbaar binnen een monitor door middel van vocabularyname.

•

Student Is uniek ldentHiceerbaar binnen een monitor door middel van de
studentname.

4.3.9 Vektor en regels voor de entiteit SESSIONNUMBER
SESSIONNUMBER
( ldentlfles RESULT with In <STUDENT>; )

4.3.1 O Vektor en regels voor de entiteit RESULT
RESULT
( Is part of STUDENT ldentlfled by SESSIONNUMBER; )

4.3.11 Vektor en regels voor de entiteit STUDENT
STUDENT
(

Is part of {MONITOR ldentHled by STUDENTNAME};
contalns AGENDA;
contalns [SUMMARY];
contalns (RESULT ldentlfled by SESSIONNUMBER};
)

•

Result is uniek ldentHiceerbaar per student door middel van het sessionnumber

4.3.12 Vektor en regels voor de entiteit STUDENTNAME
STUOENTNAME
( ldentifies STUDENT wlth In <MONITOR>; )

4.3.13 Vektor en regels voor de entiteit SUMMARY
SUMMARY

( Is part of STUDENT;)
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4.3.14 Vektor en regels voor de entiteit TEACHER
TEACHER
( Is known by MONITOR;)

4.3.15 Vektor en regels voor de entiteit USERS
USERS
( Is known by MONITOR; )

4.2.16 Vektor en regels voor de entiteit VOCABULARY
VOCABULARY
( holds {ITEM ldentified by ITEMNAME};
ldentlfled by VOCABULARYNAME wlthln <MONITOR>;
)
•

De Items zijn uniek Identificeerbaar binnen een vocabulalr door middel van de
vocabularyname.

4.3.17 Vektor en regels voor de entiteit VOCABULARYNAME
VOCABULARYNAME
( ldentHles VOCABULARY wlth In MONITOR;)

4.4 User interface
Het user interface (UI) van een koffl)Uter programma Is dat deel van het programma
wat dingen op een uitvoer medium presenteert en Invoer van een gebruiker accepteert.
De rest van het programma wordt de appllkatle genoemd. Door middel van het user
lnterface kan een gebruiker zijn bedoelingen aan een systeem duidelijk maken en de
vertangde Informatie uit het systeem krijgen op een snelle en efficiênte manier. Dit moet
dus op een voor belden duidelijke eenvoudige en konslstente manier gebeuren. Er wordt
niet beschreven hoe de Informatie moeten worden opgeslagen, verwerkt of naar bulten
gebracht moet worden, noch weke Informatie regels daarbij gelden. Er wordt alleen
vastgelegd welke Informatie op welk moment, onder welke voorwaarden In of uit het
systeem gaat.
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Bij het ontwerp van het user lnterf ace van een nieuw systeem is een van de eerste
keuzes het soort user lnterface dat gebruikt gaat worden. Een direct manipulation, een
command line Interface of een kombinatie van belden. Een voorbeeld van een command
line Interface is VMS op de VAX of MS-Dos voor de PC. Het centrale Idee achter de direct
manipulation Interfaces Is de zichtbaarheid van het objekt en snelle, omkeerbare,
lnkrementele akties als vervanging van een kommando taal. Een voorbeeld Is het WIMP
(Window, Icon, Mouse, Pulldown) Interface van de Macintosh. Een voorbeeld van een
kombinatie van de twee Interfaces Is MS-Wmdows voor de PC. Direct manipulation lnterfaces zijn gemakkelijk te gebruiken, maar moeilijk te ontwerpen. Bij het ontwerp moet veel
aandacht besteed worden aan :
•

visualisatie door middel van grafische objekten

•

de mogelijkheid om op meerdere manieren hetzelfde "kommancto• u1t te voeren,
zodat het UI aansluit bij de manier van werken van beginners en experts

•

'mode vrij' Interface

•

semantische feedback

•

optimaal benutten van het intunieve en lnteraktieve karakter van direct manipulation lnterfaces

•

ten alle tijde moeten de mogelijk akties duidelijk zijn

Een User lnterface Management System (UIMS) is een hulpmiddel wat een progra~
meur helpt om alle aspekten van een user Interface te regelen. Alle kommunikatie tussen
de gebruiker en de applikatie wordt afgehandeld door het UIMS. Het gebruik van een
UIMS In software ontwikkeling heeft de volgende voordelen:
•

minder programmeerwerk

•

user Interfaces zijn konslstenter over applikaties heen

•

een wijziging kan gemakkelijk doorgevoerd worden

•

van een ontwerp kan snel een prototype gemaakt worden

•

informatiedeskundigen kunnen een UI ontwerpen en uitproberen

De beschrijving die gebruikt wordt door het UIMS om het user Interface te konstrueren
Is erg belangrijk, omdat het bepaalt hoe gemakkelijk het Is om een user Interface te

definlêren en het soort van user lnterfaces dat beschreven kan worden. Het soort user
Interfaces dat geî"1)1ementeerd kan worden is beperkt door het model dat gebruikt wordt
door het UIMS.
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Een veel gebruikt, algemeen user Interface model is het Seeheim model (Green, 1986),
welke het user interface In drie delen opsplistst, zie figuur 4.3.

USER

--

Presentalion
~t

--

Dialogue
Conb'ol

,'

- --

Applic:alion

Con1rOI

--

APPLICATION

,,

Figuur 4.3 : Hst Seehsim model van een user Interface.

• De Presentation Component beschrijft de fysieke representatie van het user
Interface (het lexicale nivo) en communiceert rechtstreeks met de 1/0 hardware. Het
bepaalt de scherm layout en de lnteraktle technieken zoals menu's, scrollbars en buttons.
Deze komponent Is sterk machine afhankelijk.
• De Dialogue Controller beschrijft de user lnterface op syntactisch nivo. Deze Is
verantwoordelijk voor de struktuur en volgorde van de berichten die tussen de gebruiker
en de komputer uitgewisseld worden, de voorwaarden en resultaten van de akties in de
komputer en de regels omtrent welke Informatie door welke gebruikers uitgewisseld mag
worden. Een model dat gebruikt wordt voor de beschrijving van deze komponent, wordt
het Dialoog Model genoemd.
• De Application Component definieert het interface en verzorgt de comrrunlcatie
tussen de dialogue control en de applikatle.
Logisch gezien kent het Seehelm model drie verschillende processen die tokens van
verschillend abstraktle nivo aan elkaar doorgeven. Een token bevat een hoeveelheid
data. Invoer tokens gaan van de gebruiker naar de applikatie en uitvoer tokens gaan van
de appllkatie naar de gebruiker. In praktijk zijn deze ko~nenten vaak met elkaar
verweven.
In de dialoog controller wordt de struktuur en de volgorde van de dialoog beschreven.
Voor de beschrijving van deze struktuur (de syntax) wordt een dialoog model gebruikt.
Green onderscheidt drie soorten dialoog modellen: transltlon netwerken, context vrije
grammatica's en het event model. Alhoewel deze modellen dialoog modellen worden
genoemd, zijn ze meestal gericht op de Invoer van de gebruiker. Een syntax Is gedefinieerd voor de Invoer van de gebruiker, zonder de uitvoer naar de gebruiker toe te
specificeren. Dus feitelijk zijn het monoloog modellen.
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De twee soorten van gebruikers van MIR hebben een eigen UI. Van leer1ingen mag
niet verwacht worden dat ze kunnen lezen of schrijven (zie hoofdstuk 2). Hieruit volgt
direkt dat MIR gebruik moet maken van een direct manipulation Interface. Voor een
leerkracht is dit lnterface ook zeer geschikt omdat verondersteld mag worden dat deze niet
vertrouwd is met een kolll)uter. In de dialoog tussen een leerling en de komputer en een
leerkracht en de komputer zijn duidelijk toestanden, aktles en kondltles te onderscheiden.
State transltion netwerken zijn een geschikt dialoog model om de dialogen In MIR te
beschrijven. De dialoog wordt voor beiden beschreven aan de hand van de scherrooltvoer
van de komputer, de mogelijke spraakboodschappen en de mogelijke Invoer van een
gebruiker vla de muis en/of toetsenbord.
In de volgende paragraaf wordt uitgelegd wat een state transltion netwerk Is. In
pragraaf twee wordt de leerling lnterface beschreven en In de laatste paragraaf de
leerkracht Interface.

4.4.1 State transltlon netwerken
Een state transition netwerlc bestaat uit een groep van toestanden (gerepresenteerd
door cirkels) en een groep van lnvoertokens (gerepresenteerd door pijlen die van de ene
toestand naar de andere lopen). De toestanden representeren de toestand In de dialoog
tussen de gebruiker en het komputer systeem vanuit het oogpunt van de gebruiker. Een
pijl is gelabeld met een Invoer token van de gebruiker. Nul of meer akties en nul of meer
kondities mogen gekoppeld zijn aan een pijl. De akties en kondlties tussen twee
toestanden worden In een aparte tabel vermeld. Als de dialoog In toestand A is en een
invoer token t wordt Ingevoerd, dan onstaat er een overgang naar toestand B als er een
pijl is tussen A en B, die het label t heeft en als aan de kondltles verbonden aan een pijl
voldaan wordt. Gedurende deze overgang worden de komputer akties verbonden met de
pijl uitgevoerd. Voor elke toestand en elke mogelijk invoer token en elke mogelijke konditie
moet er maximaal één pijl gelabeld zijn met dit Invoer token. Sterker nog, In alle situaties
mag er maar één aktieve pijl zijn, zodat de dialoog altijd voortgang kan vinden als een
gebruiker Iets doet. Alleen de zichtbare kolll)uter akties en toestanden zijn van belang
voor de beschrijving van de dialoog. Sommige akties hebben ook een uitvoer. Een pijl
wordt dan benoemd met de invoer en de uitvoer met de volgende syntax: invoer/uitvoer.
Een pad door een state transition netwerk is een sekwentie van pijlen die van de start van
het diagram vla een eindig aantal toestanden naar het einde van het netwerk leidt. Een
serie akties van een gebruiker wordt geaccepteerd als het diagram In die volgorde
doorlopen kan worden. Voor meer infonnatie zie (Martin & McClure, 1985).
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4.4.2 De leerling Interface
De leerling Interface Is zeer sober, zonder enige extra motiverende of sti-rrulerende
akties van de kornputer om maximaal leerrendement te krijgen. In paragraaf 2.4 en verder
zijn de diverse leesoefeningen en de bijbehorende akties gedefinieerd. In het algemeen
is een leesoefening als volgt Inge-richt: een Item wordt op het schenn gezet, al dan niet
spraak gegenereerd, eventueel antwoordalternatieven toegevoegd, waarna de leerling
een antwoord moet aanwijzen. Daarna wordt erfeedbac:kgegeven en kan weer een nieuw
Item aangewezen worden. Bulten deze dingen mag een leerling niets, maar dan ook
absoluut niets kunnen doen! In figuur 4.4 Is het state transttion diagram voor een aantal
oefeningen getekend. Er Is nauwelijks sprake van een dialoog omdat de komputer de hele
oefenlng opzet, eventueel lnstruktie geeft en daarna pas de mogelijkheid aan de leerling
geeft om Iets te doen.

start

plaats
doelitem

goed, fout of bulten de tijd

Figuur 4.4: State transit/on netwerk voor en aantal leesoefeningen.
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De toestanden die in een leerling komputer dialoog voorkomen zijn:
1. Blanco scherm
2. doelltem Is op het scherm geplaatst
3. spraakinstruktie Is gegeven
4. antwoordaltematieven zijn geplaatst

De akties die aan de verschillende toestandsovergangen verbonden zijn, zijn:
1-2 Het doel Item op het scherm zetten
2-3 Spraak instruktie geven
1-3 Spraak instruktie geven
3-4 Antwoordalternatieven plaatsen
2-4 Antwoordalternatieven plaatsen
4-4 Feedback geven dat geen antwoordalternatief is aangewezen
4-1 Antwoord verwerken en feedback geven
Er zijn weining kondities waaraan voldaan moet worden:
1-2 Na 2 sekonden blanex> scherm kan de overgang pas plaats vinden
4-1 Als een antwoordalternatief is aangewezen of als de maximale
antwoordtijd is verstreken.
De paden die door de verschillende oefeningen doorlopen worden zijn samengevat
in tabel 4.1.
Tabel 4.1 : De toestanden in het state transttion netwerk die de oefeningen
doorlopen.

2

WrdWrdMatch

1

AudWrdMatch
PicWrdMatch
WrdPicMatch
AudPicMatch

1

Completion

1

2

VisAna

1

2

AudAna

RndAudAna

1
1

Spel

1
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1
1

4

1

1
1
1
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Uit deze tabel blijkt dat de oefeningen kwa layout veel op elkaar lijken en dat de verschillen eruit bestaan of er wel of geen auditieve uitspraak is van het doelitem en of het
doelitem wel of niet op het schenn zichtbaar gemaakt wordt.
Verder moet rekening gehouden worden met het feit dat het schenn 2 sekonden
blanco Is tussen een twee Items In. Verder is er een maximale tijd dat er op Invoer van de
leer11ng gewacht wordt, namelijk 15 sekonden. Er moet rekening meegehouden worden
dat deze tijden gemakkelijk gewijzigd moeten kunnen worden.

4.4.3 Leerkracht Interface
De leerkracht start het systeem op dus MIR moet altijd beginnen met de leerkracht
module van MIR (Is Teacher). Teacher moet minimaal de volgende mogelijkheden
hebben:

1. leer1ing trainingen starten,
2. leer1ingen toevoegen en/of verwijderen,
3. kijken naar vorderingen van leer1ingen,
4. de planning van een leer1ing bekijken en eventueel wijzigen,
5. leerstof toevoegen, wijzigen en verwijderen,
6. MIR stoppen.
In de volgende alinea's worden de verschillende opties nader besproken.
Leer1ing trainingen opstarten Is feitelijk het opstarten van een bepaalde oefening voor
een bepaalde leer1ing.
Leer11ng toevoegen, hiermee kan de leerkracht nieuwe leer1ingen toevoegen aan de
reeds aanwezige leer1ingen. Bijvoorbeeld aan het begin van een schooljaar kan de leraar
de nieuwe leer1ingen bekend maken aan MIR. Er moet dan meteen een planning gemaakt
worden per leerling en een diskette met de naam van de leer1ing. Deze diskette moet
geformatteerd en geTnltlallseerd worden. Als dit fout gaat of als er nog data op de diskette
staat, dan moet dit gemeld worden. Naast het toevoegen van leerlingen moet het ook
mogelijk zijn leer1ingen uit MIR te verwijderen. Bijvoorbeeld aan het eind van een
schooljaar of als een leerling de school verlaat. Verder moet het mogelijk zijn om te zien
welke leerlingen al In het systeem zitten, zodat de leerkracht weet welke leerlingen het leesprogramma per komputer volgen.
Vorderingen tonen houdt In dat er een overzicht gemaakt moet worden van welke
oefeningen een leer1ing gedaan heeft en met wat voor resultaat. Het gemiddelde resultaat
van de rest van de groep moet ook getoond kunnen worden. Resultaten moeten grafiek
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en tabel vorm weergegeven kunnen worden. Op de x-as van de grafiek staan de
oefeningen, en op de y-as de effektlvltelt van de verschillende oefeningen. De tabel
bestaat uit vijf kolommen:
1. naam van de oefening,
2. datum en tijd van wanneer de oefening gedaan is,
3. de effektlvltelt van de oefening voor deze leer1ing,
4. de effektivltelt van de oefen 1ng voor de hele groep tot nu toe,

5. duur van de oefening

De planning moet aangeven hoever de leerfing is met de oefeningen en welke
oefeningen nog moeten worden gemaakt. Per oefening moet ingesteld kunnen worden
welke vocabulair gebruikt moet worden, welke aanbiedingsstrategie, welke feedback
vorm, hoeveel Items geoefend moeten worden, wat de maximale wachttijd is en hoelang
het scherm blanco blijft.
Leerstof toevoegen houdt in dat de gebruikt vocabulairgewijZigd, maar ook ultgebereid
moet kunnen worden. Een leerkracht moet zelf een vocabulair kunnen maken, eventueel
specifiek voor een leerling.
Figuur 4.5 geeft een overzicht van de mogelijke invoer tokens van een leerkracht en
de akties en kondities die in deze dialoog voorkomen. De volgende toestanden zijn
mogelijk:
1. Het startscherm
2. Het scherm om leer1ingen toe te voegen en te verwijderen
3. De schermen verbonden met een of meerdere trainingen
4. Het wijZigen en bekijken van een planning
5. Resultaten tonen
6. Grafische weergave van de resultaten
7. Tekstuele weergave van de resultaten
8. Het wijZlgen en bekijken van de vocabulair

Een voorstudie naar de elementen die het leraar interface moet bevatten, is te vinden
in Drunen (1989). Hierin wordt aan de hand van state transltion netwerken en scherm
verlopen de eisen geschetst van het leraar interface.
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Figuur •l.5: State transit/on netwerk voor de leraar Interface.

Bij het ontwerp van de leraar lnterf ace worden een aantal algemene UI
ontwerp regels vcor op windows gebaseerde Interfaces gebruikt. Deze regels
kunnen als volgt s,:1.mengevat worden :

1. Een window per taak
2. Zo min ~aelijk (verschillende) views per window

3. Gebruik sta.ndaard views, liefst op eenzeHde plaats voor hetzeHde doel
4. Korte menL1's
5. ZeHstandig,9 naamwoorden en werkwoorden
6. Veel gebruikte keuzes In het zicht plaatsen

Een view Is een representatie van een gedachten eenheid en kan bestaan uit
tekst, of lijsten, of (radlo)buttons, of checkboxes, of lkonen of plaatjes.
Regel 1 eist dat elk wlndow alle benodigde views heeft om de taak uit te voeren.
Is dit niet mogelijk, dan moet de taak opgesplitst worden In deeltaken
Regel 2 zegt dal de taak eenvoudig genoeg moet zijn, zodat die met een minimaal
aantal views beschreven kan worden. Het houdt ook In dat het scherm niet te vol
moet staan.
Regel 3 promcot het gebruik van standaard views. -Deze views kunnen hun
diensten al bewe4:en hebben en uitgebereld getest zijn. Verder kunnen deze
standaard views In meerdere applikaties gebruikt worden, zodat een programmeur zich niet met het lnterf ace ontwerp bezig hoeft te houden en het Interface
over appllkaties heen konslstent blijft.
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In regel 4 wordt het gebruik van enkelvoudige menu's voorgeschreven. Dus
gebruik geen submenu's. Submenu's zijn moeilijk te bereiken en uit het zidht van
een gebruiker. Verder geldt dat een menu niet meer dan zeven elementen mag
bevatten.
Regel 5 zegt dat akties uit menu's zoveel mogelijk overeen moeten komen met
werkwoorden en objekten uit bijvoorbeeld lijsten overeen moeten komen met
zeHstandige naamwoorden.
Regel 6 zegt dat de voornaamste opties In het zicht moeten zijn, omdat
onervaren gebruikers de mogelijkheden niet kennen.
Verder geldt dat de scherm verdeling goed moet zijn, kleurgebruik en verschillende types van tekst (vet, kursief enz.) beperkt moet blijven. Duidelijk leesbare, maximaal 2 lettertypes gebruiken.

4.5 Konstraints
4.5.1 Fouten
Als er fouten optreden tijdens een training, dan moet zoveel mogelijk geprobeerd
worden om verder te gaan. De situatie tot op dat moment moet als het kan op beide
media vastgelegd worden, met de vermelding van welke fout Is opgetreden. MIR
moet dan weer terugkeren in de begintoestand.
Als er tijdens een leerkracht sessie een fout optreedt, dan moet deze In het
Nederlands verschijnen. Fouten In Invoer of Iets dergelijks moeten op dat nivo
opgelost worden. Het moet mogelijk zijn om een sessie, bijvoorbeeld een langdurige
berekening voortijdig te stoppen.

4.5.2 Design konstralnts

Software
MIR mag alleen gebruik maken van het Maclntosh operatlngs systeem versie
6.0.3 of hoger en van de tools of utlllties die standaard bij elke Maclntosh worden
geleverd.

Hardware
MIR moet werken op een Maclntosh Plus en alle andere Maclntoshes met vergelijkbare of betere speclfikatles. Dit houdt In dat er een grafisch beeldscherm
van minimaal 512 bij 342 pixels, een één knops muis, een Intern geheugen van
1 Mb, een harddisk van 20Mb en een 800Kb diskdrive moet zijn. Er zijn
Maclntoshes met een snellere processoren en beeldschermen met een hogere
resolutie, bijvoorbeeld 640 bij 480 pixels.
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4.5.3 Performance eisen
Voor een leerling moet er ten alle tijden gemiddeld binnen 200 millisekonden reaktle op een aktle zijn. Maximaal mag dit 0,5 sekonden bedragen. Een sessie
van een leerling mag nooit langer duren dan 1O à 15 minuten. Als een leerling 3
keer niet gereageerd heeft dan kan de sessie afgebroken worden.

4.5.4 Timing
Op alle Maclntoshes moeten de timing voor de leerling konstant blijven. Bijvoorbeeld

spraak moet haar natuurlijke ritme blijven behouden op een snellere Mac.

4.6 Objekt specifikaties
In de voorgaande paragrafen zijn de verschillende objekten uit het
toepassingsgebied, die van belang zijn voor MIR vastgelegd in informatie vektoren
en Informatie. Zij vormen de eerste formele definitie van de mogelijke objekten
in MIR. Het user Interface en de fout afhandeling vormen het Interface naar de
gebruiker toe en kunnen in een beperkt aantal objekten gekoncentreerd worden.
De resource konstraints leggen een aantal beperkingen op aan de implementatie
van een programma, waarmee In de specificatie al rekening gehouden moet
worden. In de volgende objekt speclfikaties Is geen rekening gehouden met het
leraar Interface, omdat dit met behulp van een UIMS gemaakt zal worden.
In de volgende paragraaf wordt elk objekt, dat onderkend Is In paragraaf 4.3
gespecificeerd op een algebraTsche manier, door middel van een waardeverzameling en operaties op die waardeverzameling. Per objekt wordt kompleetheld
nagestreefd. Zodoende kan een objekt opnieuw gebruikt worden In een volgende
versie van MIR, of een soortgelijke applikatle, zonder dat er speclflkaties aan toe
moeten worden gevoegd. De objekt specif ikaties vormen meteen ook de Interface
beschrijvingen naar de andere objekten toe en kunnen gebruikt worden In het
ontwerp.

4.6.1 Algebraîsche objekt speclflkatles
Om er zeker van te zijn dat de speclfikaties éénduldig geTnterpreteerd kunnen
worden, zijn de specifikaties formeel vastgelegd. De speclflkatles zijn geschreven
In een Pascal achtige notatie en worden bottom-up gemaakt, dus eerst de bladeren
en daarna de knopen, zie figuur 4.2. Een knoop kent alleen de objekten die precies
één nlvo lager liggen en kan alleen aan deze objekten boodschappen sturen.
Objekten die twee nlvo's lager liggen kunnen alleen maar benaderd worden via
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doorgeefoperaties. Het is wel mogelijk om objekten door te geven, zodat deze op een
hoger nivo gebruikt kunnen worden. Variabelen en velden zijn steeds verborgen
achter een funktle. Dit heeft als voordeel, dat alleen vla een funktie de variabele
benaderd kan worden. Dit wordt encapsulation genoemd.
De waardeverzameling van het objekt wordt uitgedrukt met behulp van
termen uit de verzamelingen leer, gebruikmakend van bestaande types, hulptypes
en eventueel onderliggende objekten.
De operaties worden gespecificeerd met behulp van eerste orde predikaten
logika als funktles met formele pre- en postkondities. Deze formele pre- en
postkondities, enkelen uitgezonderd, worden eventueel aangevuld met een Informele beschrijving van de bedoeling van de funktie. In de funktle heading wordt
steeds een kleine letter voor een variabele gebruikt om aan te geven dat deze
variabele ongebonden Is, dus elke waarde van het type kan bevatten. In de pre- en
postkondities wordt een hoofdletter voor een variabele gebruikt om aan te geven
dat de variabele gebonden is en het om een specifieke waarde van die variabele gaat.
Het funktie begrip zoals dat hier gebruikt wordt is een uitbreiding van het begrip
zoals dat gebruikt wordt in Pascal. In Pascal is maar een uitvoerwaarde mogelijk,
in deze notatie zijn er meerderen mogelijk.
Voor de specifikatie van elk objekt moeten de volgende zes stappen steeds
doorlopen worden :

1 . De waardeverzameling (valueset) van het objekt, uitgedrukt in bestaande
types, hulp types of reeds gedefinieerde types.
2. Een mlmale set van konstruktors, basisoperaties, waarmee alle obJekten uit de waardeverzameling gegenereerd kunnen worden. Indien
nodig worden hulp types en operaties toegevoegd.
3. Definieer algemene operaties door gebruik te maken van de basisoperaties. Indien nodig voeg hulp types en operaties toe.
4. Definieer de probleem afhankelijke operaties (appllcatlon dependent
operations) als komposltle van de basisoperaties. Voeg Indien nodig
hulptypes en operaties toe.
5. Formuleer, Indien nodig axioma's die speciale eigenschappen van obJekten van het type vastleggen. Zorg dat de axioma's konservatlef zijn,
dit wil zeggen, dat ze geen nieuwe eigenschappen toevoegen.
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6. Kontroleer elk objekt op :
validatie:

voldoet de specifikatie aan de definitie en dekt het alle
gevallen

korrektheid :

zijn de definities In orde

konslstentle :

zijn da aanroepen en Is de notatie konslstent

kompleetheld :

Is alles beschreven wat nodig Is, maar ook niet te
veel

4.6.2 Gebruikte notatie
Voor de beschrijving van de waardeverzamelingen en operaties worden de volgende kwantoren uit de verzamelingenleer gebruikt :
EXISTS
de er Is kwantifier
FORALL
de alles kwantifier
MAX
de maximum kwantlfler
MIN
de minimum kwantlfler
NUMBER_OF
de aantal kwantlfler
PRODUCT
de produkt kwantlf Ier
SUM
de som kwantlf Ier
( )
een koppel
{ }
de verzameling
ELEMENT
het element van symbool
De definities van de waardeverzamelingen maken gebruik van de volgende
verzamelingen :
N
de natuurlijke getallen
N+
de natuurlijke getallen groter of gelijk aan nul
alle natuurlijke getallen groter behalve nul
Nc,
R
de reêele getallen
R+
de reêele getallen groter of gelijk aan nul
alle reêele getallen behalve nul
f\,
string
een rijtje karakters uit de ASCII karakter set

Voor de beschrijving van de operaties worden de volgende asserties worden
gebruikt : TRUE, FALSE, NOT, AND, OR, XOR, •>, <•>, >• , <• , ( ) met dezelfde
semantiek als In de loglka.
De volgende types worden gebruikt met dezelfde semantiek als In Pascal :
boolean, Integer, real, en string.
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4.6.3 Objekt speclflkaties voor objekt AGENDA
ExerciseSequenceType • {LastDone, Sekwential, Conditional}
V~ • { (ES, TE, SNR, (AR1, .. , ARn)) 11 <• n <• MaxAgendaRec AND
(FORALL 1: 1 <• 1<• n: ARI ELEMENT V«.ICIIFlecl
AND SNR ELEMENT V~
(SesslonNumber last done)
AND ES ELEMENT ExerclseSequenceType (ExerciseSequence)
AND TE ELEMENT N•
(number of exercises still to do)
}

function CreateAgenda (s: string) : Agenda
pre : s-S AND OkAgenda (S)
post : CreateAgenda(S) <••> < >

function CloseAgenda (a: Agenda)
pre :

a-A AND A Is open

post : CloseAgenda (A) <••> TE • TE - 1 AND file Is closed

function NotEmptyAgenda (a: Agenda): boolean
pre : a-A•<ES, TE, SNR, cAR1, ... , ARn>>

post: NotErTl)tyAgenda (A) <-> n>O

function OkAgenda (s: string): boolean
pre:

s-s

post : OkAgenda (S) <-> S is a valid filename

function OpenAgenda (s: string) : Agenda
pre : s-S AND OkAgenda (S)
post : OpenAgenda (S) <-> <ES, TE, SNR, <AR1, •.• , ARn>> AND SNR • SNR + 1

Appllcatlon Dependent Operations

function AddFirstAgendaRecAgenda (amew: AgendaRec, A: Agenda): Agenda
pre :

amew-ARNEW AND A-cES, TE, SNR, <AR1, ... , ARI, .•• , ARn>> AND NotEmptyAgenda (A)

post : AddFirstAgendaRecAgenda (ARNEW, A) <-> AR1
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function AddlastAgendaRecAgencla (amew: AgenclaRec, A: Agenda): Agenda

amew-ARNEW AND arcurrent-ARCURRENT AND A-<ES, TE, SNR, <AR1, ... ,
ARi, ... , ARn>> AND NotElll)tyAgencla (A)
post: AddlastAgenclaRecAgencla (ARNEW, A) <-•> ARn
pre :

function AddNextAgendaRecAgenda (amew, arcurrent: AgendaRec, A: Agenda): Agenda
pre :

amew-ARNEW AND arcurrent•ARCURRENT AND A-<ES, TE, SNR, <AR1, ... ,
ARi, ..• , ARn>> AND EXISTS ARi ELEMENT AI ARi• ARCURRENT

post : AddAgendaRecAgenda (ARNEW, ARCURRENT, A) <-> <ES, TE, SNR, <AR1,
... , ARI, ARNEW, ... , ARn>>

functlon AddPrevlousAgendaRecAgenda (amew, arcurrent: AgendaRec, A: Agenda):
Agenda
pre :

amew-ARNEW AND arcurrent•ARCURRENT AND A-<ES, TE, SNR, <AR1, ... ,

ARi, ... , ARn>> AND EXISTS ARI ELEMENT AI ARI• ARCURRENT
post : AddAgendaRecAgenda (ARNEW, ARCURRENT, A) <-> cES, TE, SNR, <AR1,
•.. , ARNEW, ARI, ... , ARn>>

function DeleteAgendaRecAgencla (ar: AgendaRec, a: Agenda): Agenda
pre : ar-AR AND &•A•<ES, TE, SNR, <AR1, ... , AR, •.• , ARn>> AND
NotElll)tyAgenda(A) AND EXISTS ARi : ARI ELEMENT Agenda : ARI <•> AR
post : DeleteAgendaRecAgencla (AR) <••> cES, TE, SNR, <AR1, •.. , ARn>>

functlon GetExerclseSequenceAgenda (a: Agenda): ExerclseSequenceType
pre : a•A•cES, TE, SNR, cAR1, •.. , ARn>>
post : GetExerclseSequenceAgenda (A) <••> ES

function GetFlrstAgendaRecAgenda (a: Agenda): AgendaRec
pre :

&•A-<ES, TE, SNR, cAR1, ... , ARn>> AND NotEmptyAgenda (A)
post : GetFlrstAgendaRecAgenda (A) <-> AR1

function GetLastAgendaRecAgenda (a: Agenda): AgendaRec

pre : a-A-<ES, TE, SNR, cAR1, ... , ARn>> AND NotEmptyAgenda (A)
post : GetLastAgendaRecAgenda (A) <-•> ARn

function GetNextAgendaRecAgencla (ar: AgendaRec, a: Agenda): AgenclaRec
pre:

ar-AR AND A-<ES, TE, SNR, cAR1, ••. , ARI, •.. , ARn>> AND EXISTS ARi
ELEMENT A I ARI- AR AND kn

post: GetNextAgendaRecAgenda (AR, A) <••> AR(l+1)
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function GetPrevlousAgendaRecAgenda (ar: AgendaRec, a: Agenda): AgendaRec
pre : ar-AR AND A-<ES, TE, SNR, <AR1, .•. , AAI, ... , ARn>> AND EXISTS ARi
ELEMENT AI ARi• AR AND 1>1
post: GetPrevlousAgendaRecAgenda (AR, A) <-> AR(i-1)

function GetSessionNumberAgenda (a: Agenda): integer
pre : &•A-<ES, TE, SNR, <AR1, •.• , ARn>>
post : GetSesslonNumberAgenda (A) <••> SessionNumberTolnt(SNR)

functlon GetTlrnesToExerclseAgenda (a: Agenda): Integer
pre : &•A-<ES, TE, SNR, < ...>>
post : GetTlmesToExerclseAgenda (A) <-> TE

function OkExerclseSequenceAgenda (s: string): boolean
pre: s-S
post: OkExerciseSequenceAgenda (S) <••> S ELEMENT ExerciseSequenceType

function OkTimesToExerciseAgenda (1: Integer): boolean

pre:

1-1

post: OkTimesToExerciseAgenda (1) <••> 1>• O

tunction PutExerclseSequenceAgenda (s: string, a: Agenda): Agenda
pre : S•S AND &•A-<ES, TE, SNR, < ...>> AND OkExerclseSequence (S)
post : PutExerclseSequenceAgenda (S, A) <-> <S, TE, SNR, < ...>>

function PutSessionNumberAgenda (i: Integer, a: Agenda): Agenda
pre : 1-1 AND &•A-<ES, TE, SNR, <...>> AND OkSesslonNumber (1)
post : PutSesslonNumberAgenda (S, A) <-> <S, TE, 1, < ...>>

functlon PutTimesToExerciseAgenda (1: Integer, a: Agenda): Agenda
pre : 1-1 AND &•A-<ES, TE, SNR, < ...>> AND OkTlrnesToExercise (1)
post : PutTimesToExerclseAgenda (1, A) <-> <ES, 1, SNR, < •••>>

functlon UpdateAgendaRecAgenda (ar: AgendaRec, a: Agenda): Agenda
pre : ar•AR AND a•A•<AR1, ... , ARi, ... , ARn> AND EXISTS ARI : 1 <• 1<• n : ARi
•AR
post : UpdateAgendaRecAgenda (AR, A) <-> <AR1, ... , AR, ... , ARn>
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4.6.4 Objekt speclfikatles voor objekt AGENDAREC

AttematlveType • {Word, Lastletter, Letter}
FeedbackType
• {None, Partlal, Complete, Extenslve}
StopCriterionType • {Maxltems, PercentageKnown}

v(AglndlRec). {

(EN, VN, PS, se, SI, NA, KA. ES, AT. F. TG, TW) 1
EN ELEMENT V~..,.,,.,
ExerciseName
VN ELEMENT Vr J ~ >
VocabularyName
PS ELEMENT V~
PresentationStrategy
se ELEMENT StoperttertonType
StopCriterion
SI ELEMENT N•
Stoplndex
NA ELEMENT N· {1 <• NA <• 7}
NumberOfAttematlves
KA ELEMENT AltematlveType
KlndofAttematlve
ES ELEMENT R•
E"l)tyScreen
AT ELEMENT R•
MaxAnswerTime
F ELEMENT FeedbackType
Feedback
TG ELEMENT R•
TimeGood
TW ELEMENT R•
TimeWrong

}

function e1oseAgendaRec (ar: AgendaRec)
pre: ar-AR
post : e1oseAgendaRec (AR) <••> AgendaRec Is closed

function ereateAgendaRec (s: string): AgendaRec
pre: s-s AND OkAgendaRec(S)
post : ereateAgendaRec (S) <-> cPutExerclseName(S), -, -, -, 0, o,

-, o, o, -, O , 0>

functlon OkAgendaRec (s: string): boolean
pre: s-S
post : OkAgenc:laRec (S) <-> OkExerclseName(S)

Applicatlon Dependent Operatlons

function GetAltematlveTypeAgendaRec (ar: AgendaRec): AltemativeType
pre : ar-AR•cEN, VN, PS, Se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : GetAltemativeTypeAgendaRec (AR) <••> KA
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function GetAnswerTimeAgendaRec (ar: AgendaRec): real
pre: ar-AR•<EN, VN, PS, Se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : GetAnswerTimeAgendaRec (AR) <••> AT

function GetEmptyScreenAgendaRec (ar: AgendaRec): real
pre : ar-AR•<EN, VN, PS, Se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : GetEmptyScreenAgendaRec (AR) <••> ES

function GetExerciseNameAgendaRec (ar: AgendaRec): string
pre: ar-AR•<EN, VN, PS, Se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : GetExerciseNarneAgendaRec (AR) <-> ExerciseNameToStr(EN)

function GetFeedbackTypeAgendaRec (ar: AgendaRec): Feedback.Type
pre: ar-AR•<EN, VN, PS, Se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : GetFeedbackTypeAgendaRec (AR) <-> F

function GetNurnberOfAltemativeAgendaRec (ar: AgendaRec): Integer
pre : ar-AR•<EN, VN, PS, Se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : GetNurnberOfAlternativeAgendaRec (AR) <••> NA

function GetPresentationStrategyAgendaRec (ar: AgendaRec): string
pre : ar-AR•<EN, VN, PS, Se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : GetPresentatlonStrategyAgendaRec (AR) <••> PresentationStrategyToStr(PS)

function GetStopCriterionTypeAgendaRec (ar :AgendaRec): StopCrlterionType
pre: ar-AR-<EN, VN, PS, se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : GetStopCriterionTypeAgendaRec (AR) <-> se

function GetStoplndexAgendaRec (ar :AgendaRec): Integer
pre : ar-AR•<EN, VN, PS, Se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : GetStoplndexAgendaRec (AR) <-> SI

function GetTimeGoodAgendaRec (ar: AgendaRec): real
pre:

ar-AR-<EN, VN, PS, se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>

post : GetTimeGoodAgendaRec (AR) <••> TG
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function GetTimeWrongAgendaRec (ar: AgendaRec): real
pre: ar-AR-<EN, VN, PS, se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : GetTlmeWrongAgendaRec (AR) <••> TW

function GetVocabularyNameAgendaRec (ar: AgendaRec): string
pre : ar-AR•<EN, VN, PS, Se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : GetVocabularyName (AR) <-> VocabularyNameToStr(VN)

functlon OkAltematlveTypeAgendaRec (s: string): boolean
pre: s-S
post: OkAJternativeTypeAgendaRec (S) <••> s ELEMENT AltematlveType

function OkAnswerTimeAgendaRec (1: real): boolean
pre: 1-1
post : OkAnswerTlmeAgendaRec (1) <••> 1>• O

functlon OkErT1)t}'ScreenAgendaRec (1: real): boolean
pre: 1-1
post : OkEmptyScreenAgendaRec (1) <-> 1 >- O

functlon OkFeedbackTypeAgendaRec (s: string): boolean
pre: s-S
post : OkFeedbackTypeAgendaRec (S) <-> s ELEMENT FeedbackType

functlon OkNumberofAlternativeAgendaRec (1: Integer): boolean
pre: 1-1
post : OkNumberofAlternativeAgendaRec (1) <-> O <• 1<• 7

function OkStopCrttertonTypeAgendaRec (s: string): boolean
pre: s-S
post : OkStopCrlterionTypeAgendaRec ($) <-> S ELEMENT StopCriterionType

functlon OkStoplndexAgendaRec (1: Integer): boolean
pre: 1-1
post : OkStoplndexAgendaRec (1) <••> 1>• O

55

MIR versie 3.0

Software specHikaties

function OkTimeGoodAgendaRec (1: real): real
pre: i-1
post : OkTimeGoodAgendaRec (1) <••> 1>• O

function OkTimeWrongAgendaRec (1: real): real
pre: i-1
post : OkTimeWrongAgendaRec (1) <-> 1>• 0

function PutAltematlveTypeAgendaRec (s: string, ar: AgendaRec): AgendaRec
pre : s-S AND OkAltemativeTypeAgendaRec (S) AND ar-AR
post : PutAlternativeTypeAgendaRec (S, A) <-> <EN, VN, PS, se, SI, NA, s, ES, 1, F,
TG,TW>

functlon PutAnswerTlmeAgendaRec (1: real, ar: AgendaRec): AgendaRec
pre : 1-1 AND OkAnswerTimeAgendaRec (1) AND ar-AR
post : PutAnswerTimeAgendaRec (1, A) <-> <EN, VN, PS, se, SI, NA, KA, ES, 1, F, TG,

lW>

functlon PutEmptyScreenAgendaRec (1: real, ar: AgendaRec): AgendaRec
pre: 1-1 AND OkEmptyScreenAgendaRec (1) AND ar-AR-<EN, VN, PS, se, SI, NA,
KA, ES, AT, F, TG, TW>
post : PutEmptyScreenAgendaRec (1, AR)<••> <EN, VN, PS, se, SI, NA, KA, 1, AT, F,
TG, lW>

function PutExerciseNameAgendaRec (s: string; ar: AgendaRec): AgendaRec
pre : s-S AND OkExerciseName (S) AND ar-AR-<EN, VN, PS, se, SI, NA, KA, ES,
AT, F, TG, TW>
post : PutExerciseNameAgendaRec (S, AR) <-> <StrToExerciseName(S), VN, PS,
se, SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>

functlon PutFeedbackTypeAgendaRec (s: string, ar: AgendaRec): AgendaRec
pre :

s-S AND OkFeedbackTypeAgendaRec (S) AND ar-AR•<EN, VN, PS,
NA,KA,ES,AT,F,TG,TW>

se, SI,

post : PutFeedbackTypeAgendaRec (S, AR)<••> <EN, NA, ES, AT, VN, NI, PS, s, TG,

lW>
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function PutNumberOfAllernatlveAgendaRec (1: integer; ar: AgendaRec): AgendaRec
pre :

1-1 AND OkNurrt>erOfAltematlvesAgendaRec (1) AND ar-AR•<EN, VN, PS, se,
SI, NA, KA, ES, AT, F, TG, TW>

post : PutNumberOfAltemativeAgendaRec (1, AR)<••> <EN, 1, ES, AT, VN, PS, se, SI,
NA,KA,ES,AT,F,TG,TW>

functlon PutPresentatlonStrategyAgendaRec (s: string, ar: AgendaRec): AgendaRec
pre : s-S AND OkPresentatlonStrategy (S) AND ar-AR•<EN, VN, PS, se, SI, NA, KA,
ES, AT, F, TG, TW>
post: PutPresentationStrategyAgendaRec (S, AR) <••> <EN, NA, ES, AT, VN, NI,
StrToPresentationStrategy(S), F, TG, TW>

function PutStopCrtterionTypeAgendaRec (s: string, ar: AgendaRec): AgendaRec
pre :

s-S AND OkStopCrtterionTypeAgendaRec (S) AND ar-AR-<EN, VN, PS, se, SI,

NA, KA, ES, AT, F, TG, lW>
post : PutStopCriterionTypeAgendaRec (1, AR) <-> <EN, NA, ES, AT, VN, PS, S, SI,
NA,KA,ES,AT,F,TG,TW>

function PutStoplndexAgendaRec (l:lnteger, ar: AgendaRec): AgendaRec
pre : 1-1 AND OkStoplndexAgendaRec (1) AND ar-AR-<EN, VN, PS, se, SI, NA, KA,
ES, AT, F, TG, lW>
post : PutStoplndexAgendaRec (1, AR)<••> <EN, NA, ES, AT, VN, PS, se, 1, NA, KA,
ES, AT, F, TG, lW>

function PutTlmeGoodAgendaRec (1: real, ar: AgendaRec): AgendaRec
pre :

1-1 AND OkTlmeGoodAgendaRec (1) AND ar-AR-<EN, VN, PS, se, SI, NA, KA,
ES, AT, F, TG, lW>

post : PutTlmeGoodAgendaRec (1, AR)<••> <EN, NA, ES, AT, VN, NI, PS, F, 1, TW>

functlon PutTlmeWrongAgendaRec (1: real, ar: AgendaRec): AgendaRec
pre :

1-1 AND OkTlmeWrong (1) AND ar-AR-<EN, VN, PS, se, SI, NA, KA, ES, AT, F,

TG, TW>
post : PutTlmeWrongAgendaRec (1, AR)<-> <EN, NA, ES, AT, VN, NI, PS, F, TG, I>

functlon PutVocabularyNameAgendaRec (s: string, ar: AgendaRec): AgendaRec

pre : s-S AND OkVocabularyName (S) AND ar•AR•cEN, VN, PS, Se, SI, NA, KA, ES,
AT, F, TG, TW>
post: PutVocabularyNameAgendaRec ($, AR) <••> cEN, NA, ES, AT,
StrToVocabularyName(S), NI, PS, F, TG, TW>
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4.6.5 Objekt speclflkatles voor objekt ALTERNATIVE

V(AIWnlM) •

{

(ALT, ALTTYPE, SND, PIC) I
ALT ELEMENT string
ALTTYPE ELEMENT AltemativeType
SND ELEMENT string
PIC ELEMENT N+

}

function CloseAltemative (al: Altemative)
pre: al-AL
post: CloseAltemative (AL)<••> altemative Is closed

function CreateAltematlve (s: string, at: AltemativeType) : Altematlve
pre: S•S AND at•AT AND OkAltemative(S)
post: CreateAltemative(S) <••> <S, AT, S, 0>

function GetAltemative (al: Altemative, ): string
pre: al-AL•<AlT, ALTTYPE, SND, PIC>
post: GetAltemative (AL) <••> ALT

function GetAltemativeTypeAltemative (al: Altemative): AltematlveType
pre: al-Al•<ALT, ALTTYPE, SND, PIC>
post: GetAltematlveTypeAltematlve (AL) <••>ALT

function GetPictureAltemative (al: Altemative): Integer
pre: al•AL•<AlT, ALTTYPE, SND, PIC>
post: GetPictureAltemative (AL) <••> PIC

function ProduceSoundAltemative (al: Altemative)
pre: al-AL-<AlT, ALTTYPE, SND, PIC>
post: ProduceSoundAltemative (AL) <-> SND Is produced

function PutAltematlve (s: string, at: AltemativeType, al: Altemative): Altemative
pre: s-S AND at•AT AND al•AL•<ALT, ALTTYPE, SND, PIC>
post: PutAltemative (S, AT, A) <-> <S, ALT, SND, PIC>
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function PutPictureAltemative (1: Integer, al: Altematlve): Altematlve
pre: 1-1 AND al•Al•<AlT, ALTTYPE, SND, PIC>
post: PutPictureAltematlve (1, A) <-> <AlT, ALTTYPE, SND, I>

functlon PutSoundAltematlve (s: string, al: Altematlve): Altematlve
pre: S•S AND al•Al•<AlT, ALTTYPE, SND, PIC>
post: PutSoundAltemative (S, A) <••> <AlT, ALTTYPE, S, PIC>
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4.6.6 Objekt speclfikaties voor objekt ALTERNATIVELIST

V~ •

{ (A1, .. , An) 11<• n <• MaxAltemative}
AND FORALL 1: 1 <• 1<• n : Ai ELEMENT V~
}

function CloseAltematlveUst (al: Altemativellst)
pre: al-AL
post: CloseAltemativelist (AL) <••> altematlve list is closed

function CreateAltemativelist: Altemativellst
pre: true
post: CreateAltemativelist <••> < >

function GetAJtemativeAltemativelist (al: Altemativellst, t: AlternativeType, 1: Integer):
Altemative
pre:

al-AL•<A1, .. , An> AND t• TAND i•I AND 1<• GetNrOfAlternativeAltemativelist
(AL, T)

post: GetAltemativeAltemativellst (AL, T, 1) <-> Al AND GetAltemativeTypeAltematlve (Al)• T

function GetNrOf AltemativeAltemativellst(al: AlternativeUst, t: AlternatlveType): Integer
pre: al-AL-<A1, A2., .. , Ak, .. , An> AND t-T
post: GetNrOfAlternativeAlternativeLlst (AL, T) <••> NUMBER_OF Ai: GetAltemativeTypeAltemative (Al)<•> T

function PutAlternativeAlternativellst (a: Alternatlve, al: Alternativellst): Alternativellst
pre:

a•A AND al•Al•<A1, •. , An> AND NOT EXISTS Al : Al ELEMENT Altematlvellst : Al <•> A

post:

PutAlternativeAJtemativellst(A, AAL) <••> <A1, .• , AN, A>

4.6.7 Objekt speclflkaties voor objekt EXERCISE
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4.6.7 Objekt speclflkatles voor objekt EXERCISE

Vce-,a.1 •

{ {

IT, EN)

1

IT ELEMENT VfWnl
EXERCISENAME ELEMENT VCEwclllNlm9>
}

function CloseExercise {ex: Exercise)
pre: ex-EX
post : CloseExerclse (EX) <••> EX is closed

functlon CreateExerclse (ar: AgendaRec): Exerclse
pre: ar-AR
post : CreateExercise {AR) <-> <>

Application dependent operations

functlon DoExercise {lt: Item, ar: AgendaRec, r: Result, short: boolean): Result Item
pre : lt•IT AND r-R AND ar-AR and short-SHORT
post: DoExerclse (IT, AR, R, SHORT)<••> Item is tralned
function GetExerclseNameExercise {ex: Exerclse): ExerclseName
pre: ex-EX•<IT,EXN>
post : GetExerclseNameExercise (EX) <-> EXN

function GlveFeedbackExercise (lt: Item, r: Result, ar: AgendaRec): Item
pre : lt-lT AND AND r-R AND ar-AR
post: GlveFeedback (IT, R, AR)<••> lncrementNumberOfPresentationsltem (IT)
AND {lncrementSucceededltem (GetSucceededResult(R), IT)) AND GlveFeedbackCompleteExerclse (IT, R, AR) XOR GlveFeedbackExtenslveExercise {IT,
R, AR) XOR GlveFeedbackNoneExerclse {IT, R, AR) XOR GlveFeedbackPartialExercise (IT, R, AR)

functlon GlveFeedbackCompleteExercise (lt: Item, r: Result, ar: AgendaRec): hem

pre : l•IT AND AND r•R AND ar-AR
post : GiveFeedbackCompleteExercise (IT, R) <••> approprlate feedback is glven
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function GlveFeedbackExtensiveExercise (lt: Item, r: Result, ar: AgendaRec): Item
pre : it•IT AND AND r-R AND ar-AR
post : GiveFeeclbackExtenslveExercise (IT, R) <-> appropriate feedback Is glven

function GlveFeeclbackNoneExercise (it: Item, r: Result, ar: AgendaRec): Item
,pre : lt-lT AND AND r-R AND ar-AR
post: GiveFeeclbackNoneExercise (IT, R) <••> approprlate feedback Is glven

function GlveFeeclbackPartiaExercisel (lt: Item, r: Result, ar: AgendaRec): Item
pre : lt•IT AND AND r•R AND ar-AR
post: GlveFeedbackPartialExercise (IT, R) <••> approprlate feedback Is given

function GlvelnstructionExercise (short: boolean, lt: Item)

pre :

it-lT AND short-SHORT•TRUE for short lnstruction
post: GivelnstructionExercise (SHORT, IT)<-> lnstruction Is glven

function PutExerclseNameExercise (exn: ExerciseNarne, ex: Exerclse): Exerclse

pre :

exn-EXN AND ex-EX

post : PutExerclseNameExercise (EXN, EX) <-> lnstruction Is glven

function SetUpAltematlvesExercise (lt: Item, ar: AgendaRec)
pre : it•IT AND ar-AR
post: SetUpAltemativesExercise (IT, AR)<-> altematives are placecl

function SetUpStartScreenExercise (lt: Item, ar: AgendaRec, r: Result): Result
pre : it•IT AND ar-AR AND r•R
post : SetUpStartScreenExercise (IT, AR, R} <-> target is presented AND
PutTargetResult(target,R)

function WaltResponseExercise (ar: AgendaRec, r: Result) : Result
pre : ar-AR AND r•R
post : WaltResponseExercise (AR, R) <-> PutAnswerTlmeResult(answer, answertime, R)
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4.6.8 Objekt speclflkatles voor objekt EXERCISENAME

V~ , -

( WrdWrdMatch, PicWrdMatch, WrdPicMatch, AudWrdMatch,
Completion, VisAna, AudBox, AudAna, RndAudAna, Spel
}

function ExerciseNameToStr (en: ExerciseName): string
pre: en-EN
post: ExerciseNameToStr (EN)<••> EN

function OkExerclseNarne (s: string): boolean
pre:

s-s

tEw.....,_,

post : OkExerciseName (S) <••> ELEMENT V

functlon PutExerciseName (s: string): ExerciseName
pre : s-s AND OkExerclseName(S)
post : PutExerclseNarne (S) <••> S
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4.6.9 Objekt speclflkatles voor objekt GROUPRESULT

V~ • { (GR1, .., GRn) 11 <• n <• MaxSession
AND (FORALL 1: 1 <• 1<• n: GRi ELEMENT VClw"••tAK>
}

function CloseGroupResult (gr: GroupResult)
pre: gr-GR
post : CloseGroupResult (GR) <-> file Is closed

function CreateGroupResult (s: string): GroupResult
pre :

s-s AND OkGroupResult (S)

post : CreateGroupResult (S) <••> < >

function NotEmptyGroupResult (sum: GroupResult): boolean
pre :

sum-SUM• cGR1, ... , GRn>

post : NotErTl)tyGroupResult (SUM) <-> n>O

function OkGroupResult (s: string}: boolean
pre:

S•S

post : OkGroupResult (S) <••> S Is a valid filename

function OpenGroupResult (s: string): GroupResult
pre :

s-S AND OkGroupResult (S)

post : OpenGroupResult ($) <••> cGR1, ... , GRn>

Application Dependent Operations

function DeleteStudentGroupResult (stn: StudentName, gr: GroupResult): GroupResult
pre :

stn-STN AND gr-GR•cGR1, GR2, •. , GRn> AND NotErTl)tyGroupResult (GR)

post : DeleteStudentGroupResult <-> cGR1, GR2, .. , GRn> AND FORALL GRi : 1
<• 1<• n : StudentName (GRi) <•> STN •> GRi • NIL

function GetFlrstSunvnaryRecGroupResult (sum: GroupResult): SummaryRec
pre :

sum-SUM•<GR1, GR2, .. , GRn> AND NotEmptyGroupResult (SUM)

post: GetFlrstSumrnaryRecGroupResult (SUM) <••> GR1
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function GetlastSummaryRecGroupResult (sum: GroupResult): SUmrnaryRec
pre : sum-SUM•<GR1, GR2, .. , GRn> AND NotEmptyGroupResult (SUM)
post : GetlastSUmrnaryRecGroupResult (SUM) <-> GRn

function GetNextSummaryRecGroupResult (sum: GroupResult, gr: SUmmaryRec): SummaryRec
pre : surn-SUM•<GR1, GR2, .. , GRn> AND EXISTST GRi ELEMENT SUM I GR • GRi
ANDkn
post : GetNextSUmmaryRecGroupResult (SUM) <-> GR(I+1)

function GetPreviousSummaryRecGroupResult (sum: GroupResult, gr: SUmmaryRec):
SUmrnaryRec
pre : sum•SUM•<GR1, GR2, .. , GRn> AND EXISTST GRi ELEMENT SUM I GR • GRi
ANDl>1
post: GetPreviousSummaryRecGroupResult (SUM) <••> GR(i·1)

function PutSummaryRecGroupResult (gr: SumrnaryRec, sum: GroupResult): GroupRe•
sult
pre : gr-GR AND sum-SUM•<GR1, .. , GRn>
post : PutSummaryRecGroupResult (GR, SUM) <••> cGR1, .. , GRn, GR>

function ShowProgressGroupResult (p: ProgressType, s: Summary)
pre : p-P AND s-s
post: ShowProgressGroupResutt (S) <••> P • TABLE ShowProgressTable•
GroupResult (S) XOR P • GRAPH ShowProgressGraphGroupResult ( S)

functlon ShowProgressTableGroupResult (gr: GroupResult)
pre : gr-GR
post: ShowProgressTableGroupResult (GR) <••> DISPLAY (GR)

functlon ShowProgressGraphGroupResult (gr: GroupResult)
pre: gr-GR
post : ShowProgressGraphGroupResult (GR) <••> LINEGRAPH (GR)
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4.6.10 Ob)ekt speclfikatles voor ob)ekt ITEM

SucceedecfType • {Good, Wrong, Nothing}

_v

(lem) •

{

(ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW)

I

ITN ELEMENT V~ >

ltemName

AL ELEMENT V~
SND ELEMENT string

Altemativelist
Sound

PIC ELEMENT N•
NRPR ELEMENT N•

PictureNumber
NumberOfPresentations

TG ELEMENT N•

TimesGood

TN ELEMENT N•

TimesNothing

TW ELEMENT N•

TimesWrong

}

function Closeltem (it: Item)
pre:

lt•IT

post: Closeltem (IT)<••> IT Is closed

function Createltem (s: string): Item
pre :

s-S AND Okltem(S)

post : Createltem (S) <••> cPutttemName(S), CreateAltemativeUst, PutltemName(S),

o,o,o,o,o>
function Okltem (s: string): boolean
pre:

s-S

post : Okltem (S) <••> OKltemName(S)

function GetAlternativeAltemativeUstltem (lt: Item, ar: AgendaRec, 1: Integer): Altemative

pre:

i-1 AND lt•IT• clTN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW> AND ar-AR

post: GetAltemativeAltemativeUstltem (IT, AR, 1) <••> GetAltematlveAltemativeUst(AL,
GetAltemativeTypeAgendaRec(AR), 1)

function GetFamlliarltyltem (lt: Item): Integer
pre:

lt•IT• clTN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>

post:

GetFamiliarltyltem (IT)<••> TG / NRPR • 100
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function GetltemNameltem (it: Item): string
pre : lt•IT• <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>
post: GetltemNameltem (IT)<••> ltemNameToStr(ITN)

function GetNrOfAltematlveAltematlveUstltem(lt: Item, ar: AgendaRec): Integer
pre: it•IT• <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW> AND ar-AR
post: GetNrOfAltematlveAltematlvelistttem (IT, AR) <->
GetNrOfAltematlveAltematlveUst (AL, GetAttematlveTypeAgendaRec (AR))

function GetNumberOf Presentationsttem (lt: Item): Integer
pre: ll•IT• <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>
post: GetNumberOfPresentationsltem (IT) <••> NRPR

function GetTimesGoodltem (it: Item): Integer

pre:

it•IT• <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>
post: GetTlmesGoodltem (IT) <••> TG

function GetTimesWrongttem (lt: Item): Integer
pre: it•IT• <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>
post: GetTimesWrongltem (IT) <-> TW

function GetTimesNothlngltem (lt: Item): Integer

pre:
post:

lt•IT• <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>
GetTlmesNothlngltem (IT) <••> TN

function lncrementNumberOfPresentationsltem (lt: Item): Item
pre: it•IT• <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>
post:

lncrementNumberOfPresentationsltem (IT) <••> <ITN, AL, SND, PIC, NRPR+1,
TG,TN,TW>

functlon lncrementSucoeededltem (suc: SucceededType, it: Item): Item
pre:

•-rr-

<ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>

post: lncrementSucceededltem (SUC, IT)<••> csuc- Good •> TG-TG+1 XOR suc
• Wrong •> TW-TW+ 1 XOR suc • Nothlng •> TN-TN+ 1) AND <ITN, AL, SND,
PIC, NRPR, TG, TN, TW>
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function ProduceSoundltem (it: Item)
pre :

tt-lT- <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>

post : ProduceSoundltem (IT) <••> Sound is produced

function PutAltemativeAttemativelistltem (a: Attemative, lt: Item): Item
pre:

a • A AND lt•IT• <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>

'post:

PutAltemativeAttemativeUstltem (A, IT) <••> <ITN, AL, SND, PIC, PutAltematlveAltemativeUst (A, AL), NRPR, TG, TN, TW>

function PutNumberOfPresentationsltem (1: Integer, lt: Item): Item
pre:

i • 1AND it•IT• <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>

post:

PutNumberOf Presentationsltem (1, IT)<••> <ITN, AL, SND, PIC, 1, TG, TN, TW>

function PutPictureltem (1: Integer, tt: Item): Item
pre: l •I AND I Isa valid picture AND lt•IT• <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>
post: PutPictureltem (1, IT) <••> <ITN, AL, SND, 1, NRPR, TG, TN, TW>

function PutSoundltem (so: string, lt: Item): Item
pre: so •SO AND SO is a valid filename AND lt•IT• <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG,
post:

TN, TW>
PutSoundltem (SO, IT) <••> <ITN, AL, SO, PIC, NRPR, TG, TN, TW>

function PutTimesGoodltem (1: integer, lt: Item): Item

I • 1AND it•I• <IITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>
post: PutTimesGoodltem (1, IT) <-> <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, 1, TN, TW>

pre:

function PutTimesNothlngltem (1: Integer, tt: Item): Item
pre: 1• 1AND lt•IT•<ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>
post: PutTlmesNothingltem (1, IT) <-> <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, 1, TW>

function PutTimesWrongltem (1: Integer, tt: Item): Item

I • 1AND tt-rr- <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, TW>
post: PutrmesWrongltem (1, IT) <-> <ITN, AL, SND, PIC, NRPR, TG, TN, I>

pre:
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4.6.11 Objekt speclflkatles voor objekt ITEMNAME

functlon hemNameToStr (In: ltemName): string
pre: in-IN
post : hemNameToStr (IN) <-> IN

function OkltemName (s: string): boolean
pre: s-s
post : OkltemName (S) <••> s ELEMENT V(llan'lume)

function PutltemName (s: string): ltemName
pre : s-s AND OkltemName(S)
post : PutltemName (S) <••> S
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4.6.12 Objekt speclfikatles voor objekt MONITOR

VCMonlllr) • {

(V, EX, ST, GR, U)

I

V ELEMENT VfVOtl:tlll:JI.Mty

Vocabulary

EX ELEMENT V(&MdN>
ST ELEMENT VC8ludenl)

Exerclse
Student

GRELEMENTV~

GroupResult

U ELEMENT VCU->
}

Users

functlon CheckAbortMonitor: boolean
pre:

true

post : CheckAbortMonitor <••> userbreak or 3 times not reacted

function CloseMonltor (m: Monitor)
pre: m-M
post : CloseMonltor (M) <••> cCloseVocabulary (GetVocabularyMonltor), CloseExercise (GetExerciseMonltor), CloseStudent(GetSTudentMonltor), CloseGroupResult (GetGroupResultMonitor), CloseUsers (GetUsersMonltor)>

function CreateMonitor: Monitor
pre :

OkMonltor

post : CreateMonitor <••> cPutVocabularyMonitor (CreateVocabulary), PutExerciseMonitor (CreateExercise), PutStudentMonltor (CreateStudent), PutGroupResultMonitor (CreateGroupResult), PutUsersMonitor (CreateUsers)>

function DeleteGroupResultMonitor (m: Monitor): Monitor
pre :

m-M•<VOC, PS,

EX, ST, GR, U>

post : DeleteGroupResultMonltor (M) <-> <VOC, PS, EX, ST, NIL, U>

function DeleteUsersMonitor ( m: Monitor): Monitor

pre :

m-M•<VOC, PS, EX, ST, GR, U>

post : DeleteUsersMonltor (M) <-> cVOC, PS, EX, ST, GR, NIL>

function DoTralningMonltor (m: Monitor): Monitor
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pre: m-M
post: DoTrainlngMonitor <-> a training is done AND PutSurnrnaryAecGroupAesult
(GetSummaryAecAesult {GetAesultStudent {GetStudentMonltor {M))),
GetGroupAEsultMonitor {M))

function GetExerciseMonltor {m: Monitor): Exerclse
pre : m-M-cV, EX, ST, GA, U>
post : GetExerclseMonltor {M) <-> EX

functlon GetGroupAesultMonltor {m: Monitor): Student
pre : m-M•<V, EX, ST, GA, U>
post : GetGroupAesultMonitor {M) <-> GA

function GetStudentMonitor {m: Monitor): Student
pre : m-M•<V, EX, ST, GA, U>
post : GetStudentMonltor {M) <••> ST

function GetUsersMonltor {m: Monitor): Users
pre : m-M•<V, EX, ST, GA, U>
post : GetUsersMonitor {M) <••> U

function GetVocabularyMonitor {m: Monitor): Vocabulary
pre : m-M•cV, EX, ST, GA, U>
post : GetVocabularyMonitor {M) <••> V

functlon OkMonltor: boolean
pre: true
post : OkMonltor <-•> OkExerclse AND OKPresentatlonStrategy AND 0k Vocabulary
AND OkStudent AND OkGroupAesult AND OkUsers

function PutExerclseMonltor {exe: Exercise m: Monitor): Monitor
pre : exe•EXE AND m-M•cV, EX, ST, GA, U, PS>
post : PutExerclseMonitor (EXE, M) <-> cV, EXE, ST, GA, U, PS>

function PutGroupAesultMonitor {grt: GroupAesult, m: Monitor): Monitor
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pre :

grt-GRT AND m-M•<V, EX, ST, GR, U, PS>

post : PutGroupResultMonitor (GRT, M) <••> <V, EX, ST, GRT, U, PS>

function PutStudentMonltor (stn: Student, m: Monitor): Monitor
stn-STN AND m-M•<V, EX, ST, GR, U>
,post : PutStudentMonltor (STN, M) <-> <V, EX, STN, GR, U, PS>
pre:

function PutUsersMonltor (usr: Users, m: Monitor): Monitor
pre :

usr-USR AND m•M•<V, EX, ST, GR, U, PS>

post : PutUsersMonitor (USR, M) <••> <V, EX, ST, GR, USR>

function PutVocabularyMonitor (voc: Vocabulary, m: Monitor): Monitor
pre : voc-VOC AND m-M-<V, EX, ST, GR, U>
post : PutVocabularyMonitor (VOC, M) <••> cVOC, EX, ST, GR, U>

function ShowProgressMonitor (stn: StudentName, p: ProgressType, m: Monitor)
pre : stn-STN AND P•P AND m-M•<V, EX, ST, GR, U>
post : ShowProgressMonitor (STN, P, M) <••> ShowProgressStudent (P, GetStudentMonitor (M)) AND ShowProgressGroupResult (STN, P, GetGroupResultMonltor (M))
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4.6.13 Objekt speclfikatles voor objekt PRESENTATIONSTRATEGY

V~ - {WorstKnown, Sequentia!, Random, RandomReverse}

functlon CreatePresentationStrategy (s: string): PresentatlonStrategy
pre : s-S AND OkPresentationStrategy (S)
post : CreatePresentationStrategy (S) <••> < >

Function GetPresentationStrategy : PresentationStrategy
Pre: S Is the current value
Post : GetPresentationStrategy <••> S

function OkPresentationStrategy (s: string): boolean
pre: s-s
post: OkPresentationStrategy (S) <••> S ELEMENT V<P-.ia.•-.i,1

function PresentationStrategyToStr (ps: PresentationStrategy): string
pre: ps-PS
post: PresentationStrategyToStr (PS)<••> PS

function PutPresentationStrategy (s: string): PresentationStrategy
pre : s-s AND OkPresentationStrategy(S)
post : PutPresentationStrategy (S) <••> S
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4.6.14 Objekt speclflkatles voor objekt RESULT

v(Aaul)-(

(SNR, STN, STNR, C, SNR, EN, D, ST, E, TO, MAT, (T1, A1, S1, AT1), ... , (Tn,

An, Sn, ATn))

1

STN ELEMENT V ~1

StudentName

STNR ELEMENT V(Ulei)

StudentNumber

C ELEMENT V(Ulei)

Condition

SNR ELEMENT V ~

SessionNumber

EN ELEMENT V(ElrardMNanw>
D valid date

ExerciseName

ST starttime

Starttirne

Date

E ELEMENTN•

Effectivity

TO ELEMENT R•

Total Duratlon

MAT ELEMENT R•

Mean Answer Time

T string

Target

A string

Answer

S ELEMENT SucceededType

Succeeded

AT ELEMENT N•

AnswerTime

}

function CloseResult (r: Result)
pre:

r-R

post : CloseResult <••> <STN, SN R, EN, ST, <T1 , A 1 , S 1, A T1 >, ... , <Tn, An, Sn, Atn>>

Is written to the openend file

function CreateResult (s: string): Result
pre :

s-s AND OkResult ($)

post : CreateResult (S) <••> <StudentNameToStr(STN), GetStudentNrUser(STN),
GetConditionUser(STN), GetSesslonNumber, ExerciseNameToStr(EN), 0, 0, 0,

0, 0, <>>

function OkResult (s: string): boolean
pre:

s-s

post : OkResult (S) <••> S Is a valid filename

function OpenResult (s: string): Result

pre : S•S AND OkResult (S)
post : OpenResult (S) <••> <STN, STNR, C, SNR, E, D, ST, E, TO, MAT,<>>
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Application Oependent Operations

function GetAnswerResult (r: Result): string
pre : r•R • cSTN, STNR, C, SNR, EN, 0, ST, E, TO, MAT, cT1, A1, S1, AT1>, ... , cTn,
An, Sn, Atn>>
post : GetAnswerResult (R) <••> An

function GetAnswerTlmeResult (r: Result): real
pre : r•R• cSTN, STNR, C, SNR, EN, 0, ST, E, TO, MAT, <T1, A1, S1, AT1>, ... , cTn,
An, Sn, ATn>>
post : GetAnswerTimeResult (R) <•s> Atn

function GetSessionNurnberResult (r: Result): Integer
pre: r•R•<STN, STNR, C, SNR, EN, 0, ST, E, TO, MAT, <T1, A1, S1, AT1>, ... , cTn,
An, Sn, Atn>>
post : GetSessionNumberResult (R) <••> SNR

function GetSucceededResult (r: Result): integer
pre: r-R-cSTN, STNR, C, SNR, EN, 0, ST, E, TD, MAT, <T1, A1, S1, AT1>, ... , cTn,
An, Sn, Atn>>
post : GetSucceededResult (R) <••> Sn

function GetSummaryRecResult (r: Result): SummaryRec
pre: r-R cSTN, STNR, C, SNR, EN, 0, ST, E, TO, MAT, <T1, A1, S1, AT1>, ... , cTn,
An, Sn, Atn>> AND TO > 0
post : GetSummaryResult (R) <••> cSTN, STNR, EN, D, ST, GiveEffectivltyResult(R),
TO, GiveMeanAnswerTimeResult (R)>

function GetTargetResult (r: Result): string
pre : r•R• cSTN, STNR, C, SNR, EN, 0, ST, E, TO, MAT, cT1, A1, S1, AT1>, ... , cTn,
An,Sn,ATn>>
post : GetTargetResult (R) <-> Tn

function GiveEffectivityResult (r: Result): integer
pre: r•R•<STN, STNR, C, SNR, EN, 0, ST, E, TO, MAT, <T1, A1, S1, AT1>, ... , cTn,
An, Sn, Atn>>
post : GiveEffectivltyResult (R) <••> (NUMBER_OF Si : 1 <• 1<• n : Si<•> Good) div

n • 100
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function GiveMeanAnswerTimeResult (r: Result): real
pre: r-R
post: GiveMeanAnswerTimeResutt (R) <-> SUM ATI: 1 <• 1<• n: Si<•> Good) / n

function PutAnswerTimeResult (s: string, 1: real, r: Result): Result
pre : 1-1 AND S•S AND r-R
'post : PutAnswerTimeResult (S, 1, R) <••> (S • EMPTY •> X • 0 XOR GetTargetResult
(R) • S •> X • 2 XOR GetTargetResult (R) <> S •> X • 1) AND cSTN, STNR, C,
SNR, EN, D, ST, cT1, A1, S1, AT1>, ... , cTn, An, Sn, Atn>, cT, S, X, I>>

function PutTargetResult (s: string, r: Result): Result

s-s

pre :
AND r-R
post : PutTargetResult (S, R) <••> cSTN, STNR, C, SNR, EN, D, ST, E, TD, MAT, cT1,
A1, S1, AT1>, ... , cTn, An, Sn, Atn>, cS,NIL, 0,0>>

function StartTlmeResult (r: Result): Result
pre: r•R
post : StartTimeResult (R) <••> cSTN, STNR, C, SNR, EN, CurrentDate, CurrentTime,

E, TO, MAT, cT1, A1, S1, AT1>, ... , cTn, An, Sn, Atn>>

functlon StopTotammeResult (r: Result): Result
pre: r-R
post : StopTotalTimeResult (R) <••> cSTN, STNR, C, SNR, EN, D, ST, E, CurrentTime
-ST, MAT, cT1, A1, S1, AT1>, ... , cTn, An, Sn, Atn>>
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4.6.15 ObJekt speclflkatles voor obJekt SESSIONNUMBER

function CreateSessionNurnber (i: integer): SessionNumber
pre: 1-1 AND OkSessionNurnber(l+1)
post : CreateSessionNurnber (1) <••> I+1

function OkSessionNumber (i: integer): boolean
pre: 1-1
post : OkSessionNumber (1) <••> 1 ELEMENT V(8ealanNuntler)

function PutSessionNumber (1: Integer): SesslonNurnber
pre: l•I AND OkSessionNumber(I)
post : PutSessionNumber (1) <••> 1

function SessionNumberTolnt (sn: SessionNumber): Integer
pre: sn-SN
post : SessionNumberTolnt (SN) <••> SN
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4.6.16 Objekt speclflkatles voor objekt STUDENT

V(8IUdenl) • {(STN, AG, SUM, RES)

1

STN ELEMENTV~1
AG ELEMENT V ~
STN ELEMENT V(8unmsy)
STN ELEMENT V(Raul)

Student Name
Agenda
Summary
Result

}

function OkStudent (s: string): boolean
pre: s-S
post : OkStudent (S) <••> OkStudentName(S)

function CloseStudent (s: Student)
pre: s=S
post : CloseStudent (S) <••> PutSummaryRecSummary (GetSummaryRecResult
(R)) AND CloseSummary (GetSummaryStudent ($)) AND CloseAgenda (GetAgendaStudent (S)) AND CloseResult (GetResultStudent (S))
Als files of folders niet aanwezig zijn op de floppie, dan worden die gekrêerd

function CreateStudent (s: string) : Student
pre : S•S AND OkStudent ($)
post : CreateStudent(S) <••> PutSummaryStudent (CreateSummary) AND PutAgendaStudent (CreateAgenda) AND PutResultStudent (CreateResult) AND PutStudentName (CreateStudentName)

Application Dependent Operations

function GetAgendaStudent (s: Student): Agenda
pre : s-S•cSTN, AG, SUM, RES>
post : GetAgendaStudent (S) <••> AG

function GetResultStudent (s: Student): Result
pre : s-S-cSTN, AG, SUM, RES>
post : GetResultStudent (S) <••> RES
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function GetStudentNameStudent (s: Student): StudentName
pre : s-S-<STN, AG, SUM, RES>
post: GetStudentNameStudent (S) <••> STN

function GetSummaryStudent (s: Student): Agenda
pre : S•S-<STN, AG, SUM, RES>
post : GetSummaryStudent (S) <••> SUM

function PutAgendaStudent (a: Agenda, s: Student): Student
pre : a-A AND s-S•<STN, AG, SUM, RES>
post: PutAgendaStudent (S) <••> <STN, A, SUM, RES>

function PutResultStudent (R: Result, s: Student): Student
pre : r•R AND s-S•<STN, AG, SUM, RES>
post : PutResultStudent (R, S) <••> <STN, AG, SUM, R>

function PutSummaryStudent (summ: Summary, s: Student): Student
pre : summ-SUMM AND S•S•<STN, AG, SUM, RES>
post : PutSummaryStudent (SUMM, S) <••> <STN, AG, SUMM, RES>

function PutStudentNameStudent (st: StudentName, s: Student): Student
pre : st-ST AND s-S•<STN, AG, SUM, RES>
post : PutStudentNameStudent (ST, S) <••> cST, AG, SUM, RES>

functlon ShowProgressStudent (p: ProgressType, s: Student)
pre : p-PAND s-S
post: ShowProgressStudent (P, S) <••> ShowProgressSummary (P, GetSummaryStudent (S))
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4.6.17 Objekt speclflkatles voor objekt STUDENTNAME

V(StudentName) •

String

·tunctlon OkStudentName (s:string}: boolean
pre :
post : OkStudentName (S} <••> S Is unique

s-s

functlon StudentNameToStr (s: StudentName}: string
pre: S•S
post : StudentNameToStr (S} <••> S

functionPutStudentName (s: string): StudentName
pre : S•S AND OkStudentName(S}
post: PutStudentName (S) <••> S
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4.6.18 Objekt speclflkatles voor objekt SUMMARY

ProgressType ELEMENT {Table, Graph}

V1aurnmar,Aec>

•

{

(STN, SNR, EN, D, ST, E, TO, MAT) I
StudentName
STN ELEMENT VcStut1entName1
SessionNumber
SNR ELEMENT V,a...1onNumt1er>
ExerciseName
EN ELEMENT v(EHrclHName)
D valid date
Date
Starttlme
ST starttime
EELEMENTN•
Eff ectlvlty
Total Duratlon
TO ELEMENT R•
Mean Answer Time
MAT ELEMENT R•

}

V1summary>

•

{

(SUM1, .. , SUMn) 11 <• n <• MaxSession
AND (FORALL 1: 1 <• 1<• n: SUMi ELEMENT V1aurnmaryAec>

}

function CloseSummary (s:Summary)
pre: s-s
post : CloseSummary (S) <••> file Is closed

function CreateSummary (s: string): Summary
pre : S•S AND OkSummary (S)
post : CreateSummary (S) <••> < >

functlon NotEmptySummary (sum: Summary): boolean
pre : sum-SUM•<Sum1, sum2, .. , sumn>
post : NotEmptySummary (SUM) <••> n>O

functlon OkSummary (s: string): boolean
pre: s-s
post : OkSummary (S) <••> S Is a valid filename
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function OpenSummary (s: string): Summary
pre : S•S AND OkSummary (S)
post : OpenSummary (S) <••> <Sum1, sum2, .. , sumn>

Applicatlon Dependent Operatlons

function GetFirstSummaryRecSummary (sum: Summary): SummaryRec
pre : sum-SUM•<SUMR1, SUMR2, .. , SUMRn> AND NotEmptySummary (SUM)
post: GetFirstSummaryRecSummary (SUM) <••> SUMR1

function GetlastSummaryRecSummary (sum: Summary): SummaryRec
pre : sum-SUM•<SUMR1, SUMR2, .. , SUMRn> AND NotEmptySummary (SUM)
post : GetLastSummaryRecSummary (SUM) <••> SUMRn

function GetNextSummaryRecSummary (sum: Summary, sumr: SummaryRec):
SummaryRec
pre : sumr- SUMR AND sum-SUM-<SUMR1, SUMR2, .. , SUMRn> AND EXISTS
SUMRi ELEMENT SUM I SUMR • SUMRi AND i<n
post: GetNextSummaryRecSummary (SUMR) <••> SUMR(l+1)

function GetPrevlousSummaryRecSummary (sum: Summary, sumr: SummaryRec): SummaryRec
pre : sumr-SUMR AND sum-SUM-<SUMR1, SUMR2, .. , SUMRn> AND EXISTS
SUMRI ELEMENT SUM I SUMR • SUMi AND 1>1
post: GetPrevlousSummaryRecSummary (SUMR, SUM) <••> SUMR(i-1)

function PutSummaryRecSummary (sumr: SummaryRec, sum: Summary):
Summary
pre : sumr•SUMR AND sum-SUM•<SUMR1, .. , SUMRn>
post : PutSummaryRecSummary (SUMR, SUM) <••> <SUMR1, .. , SUMRn, SUMR>

function ShowProgressSummary (p: ProgressType, s: Summary)
pre : P•P AND S•S
post: ShowProgressSummary (S) <••> P • TABLE ShowProgressTableSummary (S) XOR P • GRAPH ShowProgressGraphSummary (S)
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functlon ShowProgressTableSummary (s: Summary)
pre : S•S
post: ShowProgressTableSummary (S) <••> DISPLAY (S)

functlon ShowProgressGraphSummary (s: Summary)
pre: s-s
post : ShowProgressGraphSummary (S) <••> LINEGRAPH (S)
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4.6.19 Objekt speclfikatles voor objekt TEACHER

V,r"ch•r> • { (DAG, M, ST, VOC) 1
DAG ELEMENT v(Agenda)
M ELEMENT V,uonttor>
ST ELEMENT v,s,udenl)
voc ELEMENT v(Vocabulary)

Oefault agenda
Monitor
Student
Vocabulary

}

function OkTeacher : boolean
pre : true
post: OkTeacher <••> < >
function CreateTeacher : Teacher
pre : true
post : CreateTeacher(S) <•=> PutSudentTeacher (CreateStudent, T) AND PutAgendaTeacher (CreateAgenda, T) AND PutMonitorTeacher (CreateMonitor, T) AND PutVocabularyTeacher (CreateVocabulary, T)

function CloseTeacher (t: Teacher)
pre: t•T
post : CloseTeacher (T) <••> CloseAgenda (GetAgendaTeacher (T)) AND
CloseMonitor (GetMonitorTeacher (T)) AND CloseStudent (GetStudentTeacher (T)) AND CloseVocabulary (GetVocabularyTeacher (T))

Application Dependent Operations

functlon CheckAbortTeacher (t: Teacher): boolean
pre : t•T
post : CheckAbortTeacher (T) <••> user break or a f atal error occurred

functlon DoTrainingTeacher (t: Teacher): Teacher
pre : t•T
post : DoTralning (T) <••> PutMonltorTeacher
(DoTralningMonitor(GetMonltorTeacher(T)))
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function GetAgendaTeacher (t: Teacher): Agenda
pre : t•T•<AG, M, ST, VOC>
post: GetMonitorTeacher (T) <••> AG

function GetMonitorTeacher (t: Teacher): Monitor
pre : t•T•<AG, M, ST, VOC>
post : GetMonitorTeacher (T) <••> M

function GetStudentTeacher (t: Teacher): Student
pre: t•T•<AG, M, ST, VOC>
post : GetStudentTeacher (T) <••> ST

function GetVocabularyTeacher (t: Teacher): Vocabulary
pre : t•T•<AG, M, ST, VOC>
post : GetVocabularyTeacher (T) <••> VOC

function PutAgendaTeacher (a: Agenda, t: Teacher): Teacher
pre: a-AANDt•T•<AG, M, ST, VOC>
post: PutAgendaTeacher (A, T) <••> <A, M, ST, VOC>

function PutMonltorTeacher (m: Monitor, t: Teacher): Teacher
pre : m•M AND t•T •<AG, MON, ST, VOC>
post: PutMonitorTeacher (M, T) <••> <AG, M, ST, VOC>

function PutStudentTeacher (s: Student, t: Teacher): Teacher
pre : s-S AND t•T•<AG, M, ST, VOC>
post: PutStudentTeacher (S, T) <••> <AG, M, S, VOC>

function PutVocabularyTeacher (v: Vocabulary, t: Teacher): Teacher
pre : Y•V AND t•T •<AG, M, ST, VOC>
post: PutVocabularyTeacher (V, T) <••> <AG, M, ST, V>

function ShowProgressStudentTeacher (stn: StudentName, p: ProgressType, t:
Teacher): Teacher
pre : stn•STN AND P•P AND t•T
post: ShowProgressStudentTeacher (STN, P, T) <••> ShowProgressMonitor (STN,
P, GetMonltorTeacher(T))
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4.6.20 ObJekt speclfikatles voor obJekt USERS

V<UHraAec> • { (STN, C, STNR) I
STN ELEMENT V, 81 uc1entNanw>
CELEMENTN•
STNR ELEMENT v,....lonNurnber)

StudentName
Condition
StudentNumber

}

v,u..,.1 •

{

(UR1, .. , URn) 11 <• n <• MaxUsers
AND (FORALL 1 : 1 <• 1<• n : URI ELEMENT V,uaeraAec>

}

function CloseUsers (u: Users)
pre: u-u
post: CloseUsers (U) <••> file Is closed

function CreateUsers (s: string): Users
pre : S•S AND OkUsers(S)
post : CreateUsers (S) <••> <>

function OkUsers (s: string): boolean
pre: s-s
post: OkUsers (S) <••> S is a valid fllename

function OpenUsers (s: string): Users
pre : S•S AND OkUsers(S)
post : OpenUsers (S) <••> cUR1, .. , URn>

Application Dependent Operatlons

functlon DeleteUserUsers (stn: StudentName, u: Users): Users
pre : stn-STN AND U•U• < cSTN1, C1, STNR1>, ... , cSTNk, Ck, STNRk>, ... ,
cSTNn, Cn, STNRn> > AND EXISTS k : STN-STNk
post : DeleteUserUsers (STN, U) <••> <<STN1, C1, STNR1>, ... , cSTNn, Cn,
STNRn>>
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function GetConditlonUserUsers (stn: StudentName, u: Users): Integer
pre : stn-STN AND U•U• < <STN1, C1, STNR1>, ... , <STNk, Ck, STNRk>, ... ,
<STNn, Cn, STNRn> > AND EXISTS k : STN•STNk
post : GetConditionUserUsers (STN, U) <••> Ck

function GetStudentNumberUsers (stn: StudentName, u: Users): Integer
pre : stn-STN AND U•U• < <STN1, C1, STNR1>, ... , <STNk, Ck, STNRk>, ... ,
<STNn, Cn, STNRn> > AND EXISTS k : STN•STNk
post: GetStudentNumberUserUsers (STN, U) <••> STNRk

function PutStudentNameCondltionUsers (stn: StudentName, 1: Integer, u: Users): Users
pre : stn-STN AND i•I AND U•U• < <STN1, C1, STNR1 >, ... , <STNn, Cn, STNRn>>
AND NOT EXISTS STNi: 1 <• I <• n: STNI • STN
post : PutStudentNameConditionUsers (STN, U) <••> < <STN1, C1, STNR1>, ... ,
<STNn, Cn, STNRn>, <STN, 1, STNR> >

function ValidStudentUsers (stn: StudentName, u: Users): Boolean
pre : stn•STN AND U•U• < <STN1, C1, STNR1>, ... , <STNn, Cn, STNRn>>
post : ValidStudentUsers (STN, U) <••> EXISTS STNi: STNi ELEMENT StudentName
: STNi <•> STN
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4.6.21 Objekt speclfikatles voor objekt VOCABULARY

v,vocabulary) -{(PS, (IT1 •...• ITn)) 1
IT ELEMENT (V111 •m> )
PS ELEMENT v(Pra1an1at1on81ratagy)
}

functlon CloseVocabulary (v: Vocabulary)
pre : v-v
post : CloseVocabulary (V) <••> Vocabulary is saved

function CreateVocabulary (s: string): boolean
pre : S•S AND OkVocabulary(S)
post : CreateVocabulary (S) <••> <PutPresStratVocabulary (CreatePresentationStrategey), >

Function DeleteltemVocabulary (it: Item, v: Vocabulary): Vocabulary
Pre : lt=IT AND v•V•<PS, <IT1, ... , ITi, ... , ITn>> AND EXISTS ITi ELEMENT Vocabulary : ITi <•> IT
Post : DeleteltemVocabulary (IT, V) <••> <PS, <IT1, ... , ITn>>

Function GetltemVocabulary (v: Vocabulary): Item
Pre: v-v
Post: GetltemVocabulary (V) <••> Items are retumed according to GetPresStratVo-

cabulary (V)

Function GePresStratVocabulary (v: Vocabulary): PresentationStrategy
Pre: V•V•<PS, <IT1, ... , ITn>>
Post: GePresStratVocabulary (V) <-> PS

function OkVocabulary (s: string): boolean
pre:

s-s

post : OkVocabulary (S) <••> ELEMENT V,vocabulary>

function OpenVocabulary (s: string): boolean
pre : S•S AND OkVocabulary(S)
post : OpenVocabulary (S) <••> < ,<IT1, ..• , ITn>
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function PutltemVocabulary (it: Item, v: Vocabulary): Vocabulary
pre : lt•IT AND V•V•<PS, <IT1, ... , ITn> AND NOT EXISTS ITI : 1 <• 1<• n : ITI
• IT
post : PutltemVocabulary (1, V) <••> cPS, <IT1, ... , ITn, IT>

functlon PutPresStratVocabulary (ps: PresentatlonStrategy, v: Vocabulary):
Vocabulary
pre : ps-PS AND v•V•<PS, <IT1, ···~ ITn>
post : PutPresStratVocabulary (PS, V) <••> <PS, <IT1, ... , ITn, IT>

function UpdateltemVocabulary (lt: Item, v: Vocabulary): Vocabulary
pre : lt•IT AND V•V•<IT1, ... , ITi, ... , ITn> AND EXISTS ITI : 1 <• 1<• n : ITi •
IT
post: UpdateltemVocabulary (l,V) <••> clT11 ... , IT, ... , ITn>
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4.6.22 Objekt speclfikatles voor objekt VOCABULARVNAME

v(VocabularyName} - String

function OkVocabularyName (s: string): boolean
pre: s-s

post: OkVocabularyName (S) <••> ELEMENT V,vocabu&arrN•me>

function PutVocabularyName (s: string): VocabularyName
pre : s-s AND OkVocabularyName (S)
post : PutVocabularyName (S) <••> S

function VocabularyNameToStr (voc: VocabularyName): boolean
pre : voe=VOC
post : VocabularyNameToStr (VOC) <••> VOC
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5. Basis ontwerp
In dit hoofdstuk wordt globaal aangegeven hoe MIR ontwikkeld wordt. In de eerste
paragraaf wordt aangegeven met welke hard- en software MIR gebouwd wordt. In de
tweede pragraaf wordt vermeld welke methodes, technieken, tools en standaarden
gebruikt worden. De derde pragraaf behandelt de verschillende ontwerpkeuzes. In de
vierde paragraaf worden de In- en exteme Interfaces besproken. De vijfde paragraaf
behandelt per objekt de gebruikte gegevenstruktuur. De zesde en zevende pragraaf gaan
respektlvelijk over het detail ontwerp en de Implementatie.

5.1 Technische struktuur
5.1.1 Hardware
De target machine Is een Apple Macintosh Plus met een 20 Mb harddisk (Hd 20) en
met de Nederlandse systeem software versie 6.0.3, flnder versie 6.1 en multifinder 1.0.
MIR moet ook op de andere systemen In de Maclntosh lijn, met minimaal dezelfde eigenschappen kunnen werken en ook met nieuwere systeem software. MIR moet op
verschillende beeldschermen kwa grootte kunnen werken en met zwart/Wit of kleurenschermen.
MIR wordt ontwikkeld volgens het cross development principe. MIR wordt voornamelijk ontwikkeld op een Macintosh Il, terwijl de target machine minder krachtig Is.

5.1.2 Software
De ontwikkeling gebeurt op een Apple Maclntosh met de Internationale systeem
softwareversie 6.0.3, flnderversle6.1 en multHinderversle 1.0. Erwordtgebrulktgemaakt
van de Programmers WorkBench die geleverd wordt door Apple namelijk de Maclntosh
Programmers Workshop (MPWversie 3.0). MIR wordt geTmplementeerd In MPW-Pascal
versie 3.0 en het UIMS MacApp versie 2.0B5. In eerste Instantie wordt MIR getmplementeerd als een stand alone applikatle onder de Finder.
MPW Is een getntegreerde editor en konvnando lnterpreter. MPW heeft het grafische
lnterface dat gebruikelijk Is voor alle Maclntosh appllkaties, een konvnandotaal vergelijkbaar met de unlx-shell language en de mogelijkheid om In elk wlndow kommando's
te executeren. De ondersteunde talen zijn 68xxx assembler, C, Pascal (de belde laatsten
ondersteunen objekt georlênteerd progranvneren C++ en Object-Pascal). MPW kent
verder een shell kommando taal en faciliteiten om automatisch programma's te kompileren (de "make· tool), source-kode versie management (projector) en op source level
symbollc debuggglng van programma's geschreven In iedere door MPWondersteunde
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taal (SADE en MacBugs). Het systeem is konsistent en gemakkelijk uitbreidbaar met
diverse eigen kommando's en tools.
Object-Pascal Is een objekt georlênteerde uitbreiding op ISO-Pascal en ontworpen
door Apple In samenwerking met Niklaus Wirth, de ontwerper van Pascal en Modula.
Object-Pascal Is gebaseerd op de lcleeên van gestruktureerd programmeren, data
abstraktie, funktlonele dekomposltie, encapsulatlon en data-type onafhankelijkheid. Voor
dokumentatie zie APDA (1988/c).
MacApp Is een user lnter1ace framework, die een bibliotheek van objekten bevat die
samen een komplete Maclntosh applikatle vormen. Om MIR te maken kunnen de meeste
objekten zonder meer overgeêr1d worden, terwijl voor sommige kleine aanpassingen
nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van eigen menu's.

5.2 Produkt struktuur
Na het opstarten van MI R verschijnt er een wlndow met een copyright melding, adres
van het IPO en de namen van de auteurs In het Nederlands. Dit Is dezeHde boodschap
als die onder de •about" in het apple menu te vinden Is. Hierna wordt de teacher opgestart,
waar het in de minimale versie mogelijk is om een training op te starten en het programma
te ver1aten. Als een training opgestart wordt, dan wordt eerst naar een schijfje gevraagd.
Als een leraar zijn schijfje In het systeem stopt, dan wordt de training gestopt en keert het
programma terug naar teacher. Als een teerling zijn schijfje erin stopt, dan verschijnt de
naam van de teerling op het scherm en de auditieve boodschap •oruk op het knopje". Na
een sessie krijgt de leerling de auditieve boodschap "Bedankt tot de volgende keer" en
zijn schijfje wordt uit het systeem gegooid. Hierna verschijnt weer het scherm wat om een
schijfje vraagt.

5.2.1 Modularlsatle, encapsulation en abstraktle
Elk objekt wordt in een aparte unit gezet. Een unit bestaat uit twee delen, namelijk een
definitie gedeelte en een lfTl)lementatie gedeelte. De objekt specHikatles komen in het
definitie gedeelte en de Implementaties In het implementatie gedeelte. De definitie module
bevat alleen die deklaraties van funkties, procedures, types en konstantendle geêxporteerd
worden. Elke geêxporteerde deklaratie wordt voorzien van kommentaar over de werking,
de parameters, resulaten en side effects in termen van pre- en postkonditles of in een
relatie. Bij de objekt specHikaties wordt ook de abstraktlefunktle opgenomen. Een
abstraktiefunktie geeft weer hoe een objekt specHikatle in een bepaald type wordt
geîmplementeerd (Amstel & Poirters, 1988). In de l"l)lementatie wordt de representatie
Invariant gegeven die beperkingen oplegt aan de waarden van het gekozen type. Voor
een voorbeeld zie Appendix C.
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5.2.2 Gebruikte standaarden
De IPO standaarden (Pol & Ellermann, 1985) en de Apple standaarden voor de
ontwikkeling van Maclntosh software worden gevolgd (Apple, 1985; Apple, 1986; APDA,
1988/a; APDA, 1988A:>; APDA, 1988/c).
De objekt georiênteerde uitbreidingen die Object-Pascal kent worden zoveel mogelijk
gebruikt. File en procedure benamingen worden gevolgd zoals Apple die aanbeveelt. Dus
globale variabelen beginnen met een 'g', konstanten met een 'k' veldnamen met een 'f'.
De eerste letter van een woord In een methodnaam Is een hoofdletter. Gebruik geen •_·
In methodnamen.
Het detail ontwerp en de Implementatie gebeurt In het engels.

5.2.3 Methoden en tools
De Apple Maclntosh kent een ROM Toolbox die een heleboel standaard routines
bevat. Deze routines worden beschreven In Apple (1985). MIR maakt zoveel mogelijk
gebruik van deze routines om maximale snelheid te krijgen.
De tools (SADE, Projector, Make, Build, MacBugs) en hulpmiddelen die aanwezig zijn
In MPW worden zoveel mogelijk gebruikt. Projector (tool binnen MPW) wordt gebruikt voor
het source kode versie beheer van MIR. De Make en Build tools worden gebruikt om de
verschillende files te kompileren en de uiteindelijke applikatie te maken.
Voor het user Interface van de leraar wordt MacApp gebruikt. MacApp voldoet aan de
Human Interface Guidelines (Apple, 1986) en levert een kale applikatie op, waarvan de
source kode uitgebreid getest is. Het leerling Interface wordt zeH geîmplementeerd.

5.3 Ontwerp keuzes
5.3.1 Error handllng
Als aan een prekonditie niet voldaan Is, of als tijdens runtime een fout optreedt, dan

wordt er op die plaats een foutmelding gegeven en de huidige toestand Indien mogelijk
op disk geschreven en de komputer gerestart.
Het afbreken van een training of Iets wat een leraar aan het doen Is, kan door de
command toets (á ) en de (.) toets tegelijk In te drukken. Tijdens een training wordt dan
gestopt nadat feedback gegeven. In het Teacher objekt wordt eerst de aktie afgemaakt
en daarna kan gestopt worden.
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5.3.2 Testen
De test technieken kunnen onderverdeeld worden In twee soorten :
•

statisch testen, welke geen programma executie vereisen

•

dynamische testen, vereist de executie van het programma op een machine. Dit
omvat het traditionele begrip van testen namelijk het programma runt enkele

test gevallen en resultaten worden bekeken om te kontroleren of het progranvna
werkt zoals verwacht werd.
Statisch testen vereist geen programma executie en wordt vaak gebruikt om niet
executeerbare stukken van de software te testen. Het nadeel van statisch testen Is dat
maar een beperkt aantal fouten opgespoord kuMen worden. Enkele bekende technieken
zijn:
• Rsviewen Is het fouten opsporen door zorgvuldige bestudering van de (programma) dokumentatie, bijvoorbeeld door een walkthrough. Het nadeel is dat
performance en timing niet gekontroleerd kunnen worden.
•

Control flow analyse wordt gedaan om te kontroleren of elk deel van het pro-

gramma wordt bereikt en of dat er een mogelijkheid Is om elk deel van het
programma te vertaten.
•

Data flow analyse is het checken op fouten in data door alle paden In het

programma af te lopen. Typische fouten zijn meerdere keren deklareren van
dezeHde variabele en ongebruikte variabelen.
Om perfekt dynamisch te testen moeten alle mogelijke Invoer waarden ingevoerd
worden In het programma, dit wordt exhausting testen genoemd. Dit is meestal een
onmogelijke taak en daarom wordt een representatief gedeelte van de invoer genomen
om te testen. De dynamische test technieken worden verdeeld In twee groepen :
•

Black box testen, waarbij de test data afgeleid wordt van de speclfikaties van het

programma, zonder te kijken naar de l"l)lementatle details.
•

White box testen, waarbij de test data afgeleid wordt van de interne struktuur
van een programma.

Bij het black box testen wordt gekeen naar kenmerken van het Invoer domein met het
doel om een represenatleve set van testdata te maken. Hiervoor bestaan een aantal
technieken, namelijk :
•
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Bij squivalenc8 partitioning wordt de mogelijke Invoer data te verdeelt In
groepen. Het idee is, dat als het programma goed runt voor een element van die
groep, dan zal het wel voor de hele groep goed gaan. Het moeilijke van deze
techniek Is goede groepen bepalen.
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•

Bij boundary - value analyse wordt test data gebruikt die bestaat uit de
grensgevallen van de verschillende groepen.

•

Csuse - effect testen gebruikt Interessante kornblnaties van Invoer waarden.

•

Error guessing is gebaseerd op intultle en op ervaring, waarbij bepaalde
groepen van fouten worden getest en de testen zodanig worden gemaakt om
deze fouten te veroorzaken.

Bij white box testlng is het de bedoeling om de Interne, logische struktuur van een
programma te testen. Hiervoor bestaan geen technieken.
Als alle modules apart getest zijn, kunnen ze geTntegreerd worden tot een werkend

programma. Dit integratie proces moet ook getest worden op de werking van de Interfaces
en de timing. Zo'n test wordt de lntegeratie test genoemd en kent de volgende benaderIngen:
• De Big-Bangbenadering lntegereert alle modules In een keer. Het geheel wordt
dan getest. Het grote nadeel Is dat fouten zeer moeilijk te lokaliseren zijn.
•

Bottom - up testen Is een vorm van lnkrementeel testen en begint met de low
level modules, daarna de modules die deze gebruiken enz. Zolang de hoger
gelegen modules niet getest zijn moeten hlervoor•drivers• gernaaktworden, die
alle funkties aanroepen van de geîntegreerde modules. Het nadeel Is dat een
ontwerp fout vaak pas heel laat ontdekt wordt, omdat die meestal op een hoger
nivo zit.

•

Top - down testen Is ook een vorm van lnkrementeel testen en werkt precies
omgekeerd. Er wordt met het hoofdprogramma begonnen en daarna steeds
meer lager gelegen modules. Zolang deze lager gelegen modules niet getest
zijn moeten hiervoor ·stubs• gemaakt worden, die de goede data opleveren. Het
nadeel Is dat testen moeilijk te ontwerpen zijn en sommige (tijd) kritische low
level modules pas op het laatst getest worden.

•

De Bulld benadering test een groep verwante funktles van het systeem, die later

weer lnkrementeel worden geîntegreerd.

De aanpak voor MIR
Elk objekt uit het ISM wordt afzonderlijk In een unit geplaatst. Dus MIR bestaat uit en
verzameling units. Voor elke unit afzonderlijk worden de volgende testen uitgevoerd :

•

statisch : - revlewen van ontwerp, doumentatie en geformatteerde source kode
(door middel van PasMat), spelling checklng van de source met
behulp van de MPW tool Canon
-controlflowanalysedooreenwalkthroughendeMPWtoolProcNames
- data flow analyse met behulp van de cross refere nee tool PasRef
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•

dynamisch :

- white box testing Is niet nodig door de objekt georlênteerde
aanpak en de formele speclfikaties.
- black box testing, elke unit wordt funktioneel getest door de
toegangs procedures en funkties te testen. Er wordt gebruik
gemaakt van een kombinatie van de verschillende tech
nieken, namelijk : equlvalence partltioning, boundary value
analyse, cause effect testen en error guesslng.

Voor elk objekt wordt vóór de l"1)1ernentatie een testspeclfikatie gemaakt. Objekten
die niet als bladeren In het ISM zmen kunnen pas getest worden als hun onderliggende
objekten getest zijn. Deze funktionele test Is meteen een Integratie test omdat door het
bottom-up opbouwen van de objekten automatisch alle objekten onder een knooppunt
getest zijn. Omdat de objekten verwante funktles In zich herbergen wordt voor de
Integratie dus een kombinatie gebruikt van bottom- up en bullet. De MPW Build tool wordt
gebruikt om de goede versie en volgorde van objekten te ko"1)ileren en linken. Als het
hoogste nivo bereikt wordt, is MIR geïntegreerd en de test van deze unit Is dan meteen
een Integratie test. Voor de performance testing wordt de tool PerrormReport gebruikt.
RezDet wordt gebruikt om korrektheid van de resources te checken en het geheugen
gebruik wordt met SADE en MacBugs gekontroleerd.
Door de objekt georiênteerde aanpak, de formele speclfikaties en de rlgoreuze implementatie is programma verifikatie en validatie niet nodig.
Elke test speclfikatie bestaat uit:
•

ldentifikatle: naam van de unit en/of funktle die getest wordt, lnkluslef versie
nummer en release nummer

•

bereik van het testen: wat wordt precies getest. De specifikaties moeten ongeldige, onverwachte (bijvoorbeeld letters In plaats van cijfers) en geldige
Invoer waarden bevatten.

•

test case data: welke Invoer gegevens worden gebruikt

•

testomgevlng: beschrijving van de gebruikte, reeds geteste, modules, stubs en
drivers

•

te verwachten resultaten

Als alle tests van een objekt goed doorlopen worden dan Is het objekt geaccepteerd

en kan de source onder versie beheer (Prjector) geplaatst worden en een listing
opgenomen worden In de Implementatie dokumentatie.
De testspecifikaties en het test rapport worden opgenomen in een testprogramma,
zodanig dat het test programma het hoofdprogramma Is en het te testen objekt in een te
gebruiken unit zit. Het test programma wordt In Object-Pascal beschreven en opgeslagen
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In de file met de naam van het objekt met de extensie '.p' en het prefix 'M'. In appendix
C wordt een voorbeeld gegeven van hoe een testspecifikatie er uit ziet. De makefile bevat
een lijst met alle sources.
Als een unit gewijzigd is, moet een regressie test uitgevoerd worden. De unit opzlchzelf
moet opnlew getest worden, maar ook de Integratie en eventueel de perfonnance test
moeten opnieuw gedaan worden.

5.3.3 Komponent ontwerp
Elk objekt staat In een aparte unit. De Interfaces van de objekten zijn de objekt
speclfikatles uit paragraaf 4.6. De aanroep In Object - Pascal van deze specifikaties Is
gegeven In pragraaf 5.4.1.
De Implementatie gebeurt bottom-up, dus eerst de bladeren uit het ISM en daarna de
knopen.Voor elk objekt wordt eerst een ontwerp en test speclfikatles gemaakt. Pas als
deze geaccepteerd zijn, kan de 11'11)1ementatie gemaakt worden.

5.3.4 Spraak en fonts
De reeds In het projekt aanwezige spraak moet zonder enige problemen gebruikt
kunnen worden. Deze spraak Is met 8 bits gesampeld volgens de puls code modulatie
(PCM) methode, met een sal'11)le frekwentle van 11 kHz. Voor de spraak moet gebruik
gemaakt worden van de sound routines uit de reeds bestaande unit IPOSound versie 2.0.
In appendix D Is een lijst opgenomen van de spraak die de verschillende oefeningen
gebruiken.
De gebruikte lettertypes en groottes moeten zoveel mogelijk lijken op de letters uit het
lesmateriaal dat de kinderen op school krijgen. Hiervoor zijn een tweetal speciale fonts
ontwikkeld, namelijk de fonts Amsterdam en Flpo. Voor het gebruik van plaatjes In de
verschillende oefenlngen Is het font Plaatjes ontwikkeld. Dit font bevat de afbeeldingen
van plaatjes zoals die In de eerste leesboekjes voorkomen. In appendix B Is van deze drie
fonts een afdruk te vinden.

5.3.5 De demonstratie versie
Als er een demonstratie gegeven moet worden met MIR moet de funktlonalltelt
hetzelfde zijn als In de praktijk. Alles moet vanaf harddisk lopen en er hoeven na een
sessie geen resultaten opgeslagen te worden. In de resource, zie appendix E, Is een veld
aanwezig wat aangeeft of de sessie een demo is of een nonnale sessie. Als dit veld true
Is, dan komt erbij het opstarten van de teacher een extra menu keuze bij met alle mogelijke
oefeningen die gedaan kunnen worden. Dus als dan een van de oefeningen geselekteerd
wordt, wordt meteen de betreffende oefening opgestart. Eventuele gegevens die nodig
zijn uit Agenda kunnen uit de default Agenda gehaald worden. Deze hoeft dus niet
bijgewerkt te worden.
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5.3.6 Performance en timing
De tijden die genoteerd worden worden steeds afgerond op honderdsten van
sekonden.
Tijdens Implementatie wordt In eerste Instantie niet gekeken naar performance en
geheugen gebruik. Als het geheel werkt kan in eerste Instantie getest worden of voldaan
wordt aan de eisen voor een Mac Plus en indien nodig de speclfikaties bijgesteld worden.
In tweede Instantie kan getest worden of voor andere Macintoshes ook aan deze eisen
wordt voldaan

5.4 De Interface specifikaties van MIR
5.4.1 Externe Interfaces
M IR heeft geen direkte interfaces met andere applikatie software, maar de files die MI R

produceert moeten door een Macintosh editor en diverse statistische pakketten op de
Macintosh gelezen kunnen worden. De diverse In- en uitvoer files moeten van het type
'TE>IT zijn en ook door andere pakketten gelezen en verwerkt kunnen worden. In principe
geldt, dat er per regel maar een gegeven staat. Invoergegevens van één woord mogen
op eenzelfde regel staan. Deze moeten dan gescheiden worden door de kombinatie van
een of meer spaties ervof komma's ervof tabs. Voor de uitvoergegevens van een woord
geldt: dat ze alleen maar door een tab van elkaar gescheiden mogen worden.

5.4.2 Interne Interfaces
Voor elke objekt speclflkatle uit pragraaf 4.6 worden In deze paragraaf de mogelijke
massages gegeven die naar de verschillende objekten gestuurde kunnen worden. Dit
gebeurt In Object- Pascal, waarin MIR geïmplementeerd gaat worden.

Messages
Het message formaat van Object - Pascal bestaat uit eerste de objekt naam en daarna
de methode naam, dus Exerclse.GlveFeedback; in plaats van GiveFeedbackExercise
(ex). lnhetalgemeenlservoorekobjekteenlnitialisatiemethodeobjektnaam.lobjektnaam,
waarin alle velden gedeklareerd, gealloceerd en geTnltialiseerd worden. Verder Is er voor
elk objekt een free methode waarin alle velden vrij gemaakt worden en eventuele files
gesloten worden. Voor sommige objekten Is er een Create methode als er een nieuw
obejkt gemaakt moet worden, wat gekoppeld is aan een file.
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lnherltance
Exercise heeft de algemene methods, Spel en andere specifieke oefenlngen erven
die en overriden Indien nodig. GroupResult erft alles van Summary

Benaming
PresentationStrategy wordt afgekort tot PresStrat. SessionNumberwordt afgekort tot
SessionNr.

Type definities
TAltemativeType
TExerciseSequenceType •
TFeedbackType
•
TProgressType
•
TSucceededType
TStopCrlterionType
•
TSummaryRec
•

{Word, Lastletter, Letter}
{LastDone, Sekwential, ConditionaQ
{None, Partial, Complete, Extensive}
{Graph, Tabla}
{Good, Wrong, Nottûng}
{Maxltems, PercentageKnown}
RECORD
StudentName
: TStudentName
SessionNr
: TSessionNr
ExercxlseName : TExerciseName
Date
: Longint
StartTime
: Longint
Effectivlty
: Integer
TotalDuration
: real
MeanAnswerTime : real
END

Objekt definitie van TAGENDA
PROCEDURE Agenda.Free;
PROCEDURE Agenda.lAgenda;
PROCEDURE Agenda.AddFlrstAgendaRec (arnew: TAgendaRec);
PROCEDURE Agenda.AddLastAgendaRec (arnew: TAgendaRec);
PROCEDURE Agenda.AddNextAgendaRec (amew, ara.irrent: TAgendaRec);
PROCEDURE Agenda.AddPreviousAgendaRec (amew, ara.irrent: TAgendaRec);
PROCEDURE Agenda.CreateAgenda (s: string);
PROCEDURE Agenda.DeleteAgendaRec (ar: TAgendaRec);
FUNCTION Agenda.GetExerciseSequence : TExerclseSequenceType;
FUNCTION Agenda.GetFlrstAgendaRec: TAgendaRec;
FUNCTION Agenda.GetLastAgendaRec : TAgendaRec;
FUNCTION Agenda.GetNextAgendaRec (ar: TAgendaRec): TAgenda Ree;
FUNCTION Agenda.GetPrevlousAgendaRec (ar: TAgendaRec): TAgendaRec;
FUNCTION Agenda.GetSessionNr : TSessionNr;
FUNCTION Agenda.GetTimesToExerclse : Integer;
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FUNCTION Agenda.NotEl'T1)ty : boolean;
FUNCTION Agenda.OkAgenda (s: string): boolean;
FUNCTION Agenda.OkExerciseSequence (s: string): boolean;
FUNCTION Agenda.OkTirnesToExerclse (1: integer): boolean;
PROCEDURE Agenda.OpenAgenda (s: string);
PROCEDURE Agenda.PutExerclseSequence (s: string);
PROCEDURE Agenda.PutSessionNr (1: Integer);
PROCEDURE Agenda.PutTimesToExercise (1: Integer);
PROCEDURE Agenda.UpdateAgendaRec (ar: AgendaRec);

Objekt definitie van TAGENDAREC
PROCEDURE AgendaRec.Free;
PROCEDURE AgendaRec.lAgendaRec (s: string);
FUNCTION AgendaRec.GetAltemativeType : TAlternativeType;
FUNCTION AgenclaRec.GetAnswerTime : real;
FUNCTION AgendaRec.GetEmptyScreen: real;
FUNCTION AgendaRec.GetExerclseName : TExerciseName;
FUNCTION AgendaRec.GetFeedback : TFeedbackType;
FUNCTION AgenclaRec.GetNumberOfAltemative : Integer;
FUNCTION AgendaRec.GetPresStrat : TPresStrat;
FUNCTION AgendaRec.GetStopCriterionType : TStopCriterionType;
FUNCTION AgendaRec.GetStoplndex : Integer;
FUNCTION AgendaRec.GetTimeGood : real;
FUNCTION AgendaRec.GetTlrneWrong : real;
FUNCTION AgendaRec.GetVocabularyName : string;
FUNCTION AgendaRec.OkAgendaRec (s: string): boolean;
FUNCTION AgendaRec.OkAltemativeType (s: string): boolean;
FUNCTION AgendaRec.OkAnswerTlme (1: real): boolean;
FUNCTION AgendaRec.OkEmptyScreen (i: real): boolean;
FUNCTION AgendaRec.OkFeedbackType (s: string): boolean;
FUNCTION AgendaRec.OkNumberofAltemative (1: Integer): boolean;
FUNCTION AgendaRec.OkStopCriterionType (s: string): boolean;
FUNCTION AgendaRec.OkStoplndex (1: integer): boolean;
FUNCTION AgendaRec.OkTimeGood (1: real): boolean;
FUNCTION AgendaRec.OkTlmeWrong (1: real): boolean;
PROCEDURE AgendaRec.PutAltemativeType (s: string);
PROCEDURE AgendaRec.PutAnswerTime (1: reaQ;
PROCEDURE AgendaRec.PutEmptyScreen (1: real);
PROCEDURE AgendaRec.PutExerciseName (s: string);
PROCEDURE AgendaRec.PutFeedbackType (s: string);
PROCEDURE AgendaRec.PutNumberOfAltematives (i: Integer);
PROCEDURE AgendaRec.PutPresStrat (s: string);
PROCEDURE AgendaRec.PutStopCriterionType (s: string);
PROCEDURE AgendaRec.PutStoplndex (1: Integer);
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PROCEDURE AgenclaRec.PutîimeGood (1: real);
PROCEDURE AgenclaRec.PutîimeWrong (1: real);
PROCEDURE AgendaRec.PutVocabularyName (s: string);

Objekt definitie van TALTERNATIVE
PROCEDURE Altemative.Free;
PROCEDURE Altemative .IAltemative;
FUNCTION Altemativet.GetAlternative : string;
FUNCTION Altematlve.GetAltemativeType: TAltemativeType;
FUNCTION Altemative.GetPicture: Integer;
PROCEDURE Altemative.ProduceSound;
PROCEDURE Altemative.PutAltematlve (s: string, t: TAltematlveType);
PROCEDURE Altemative.PutPicture (1: Integer);
PROCEDURE Altemative.PutSouncl (s: string);

Objekt definitie van TALTER NATIVELIST
PROCEDURE Altemativellst.Free;
PROCEDURE Altemativelist.lAlternativellst;
-FUNCTION Altemativelist.GetAltemative (t: TAltemativeType, 1: Integer): Altemative;
FUNCTION Altemativellst.GetNrOfAltemative (t: TAltemativeType): Integer;
PROCEDURE AltemativeUst.PutAltemative (al: TAlternative);

Objekt definitie van TEXERCISE
De verschillende feedback varianten mogen niet aangeroepen worden door een gebruiker, alleen de routine GiveFeedBack (...) mag gebruikt worden. Deze varianten staan
er namelijk om gemakkelijk overgeerfd te worden
PROCEDURE Exerclse.Free;
PROCEDURE Exerclse.lExerclse (ar: TAgendaRec);
PROCEDURE Exercise.DoExercise (var lt: Tltem, ar: TAgendaRec, var r: TResult, short:
boolean);
FUNCTION Exercise.GetExercioseName : TExerclseName;
FUNCTION Exerclse.GiveFeedback (lt: Tltem, r: TResult, ar: TAgendaRec): Item;
PROCEDURE Exerclse.GiveFeedbackComplete (lt: Tltem, r. TResult, ar: TAgendaRec);
PROCEDURE Exerclse .GiveFeedbackExtenslve (lt: Tltem, r: TResult, ar: TAgendaRec);
PROCEDURE Exerclse.GiveFeedbackNone (lt: Tltem, r: TResult, ar: TAgendaRec);
PROCEDURE Exercise.GiveFeedbackPartial (lt: Tltem, r: TResult, ar: TAgendaRec);
PROCEDURE Exercise.Givelnstructlon (short: boolean, lt: Tltem);
PROCEDURE Exercise.PutExerclseName (exn: TEXerclseName);
PROCEDURE Exerclse.SetUpAltematlves (lt: Tltem, ar: TAgendaRec);
FUNCTION Exerclse.SetUpStartScreen (lt: Tltem, ar: TAgenda Ree, r: TResult): TResult;
FUNCTION Exercise.WaitResponse (ar: TAgendaRec, r: TResult): TResult;
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ObJekt definitie van TEXERCISENAME
PROCEDURE ExerclseName.Free;
PROCEDURE ExerclseName.lExerclseName;
FUNCTION ExerclseName.Ok (s: string): boolean;
PROCEDURE ExerclseName.PutExerclseName (s: string);
FUNCTION ExerclseName.ExerciseNarneToStr : string;

ObJekt definitie van TGROUPRESULT
PROCEDURE GroupResult.Free;
PROCEDURE GroupResult.lGroupResult;
PROCEDURE GroupResult.Create (s: string);
PROCEDURE GroupResult.DeleteStudent (stn: TStudentName);
FUNCTION GroupResult.GetFirstSumrnaryRec : TSumrnaryRec;
FUNCTION GroupResult.GetLastSummaryRec : TSumrnaryRec;
FUNCTION GroupResult.GetNextSumrnaryRec (gr: TSumrnaryRec): TSummaryRec;
FUNCTION GroupResult.GetPreviousSumrnaryRec (gr:TSummaryRec):TSurnmaryRec;
FUNCTION GroupResult.NotEmptyGroupResult : boolean;
FUNCTION GroupResult.OkGroupResult (s: string): boolean;
PROCEDURE GroupResult.OpenGroupResult (s: string);
PROCEDURE GroupResult.PutSumrnaryRec (gr: TSumrnaryRec);
PROCEDURE GroupResult.ShowProgress (p: TProgressType);
PROCEDURE GroupResult. ShowProgressGraph ;
PROCEDURE GroupResult. ShowProgressTable ;

Objekt definitie van TITEM
PROCEDURE Item.Free;
PROCEDURE ltem.lltem (s: string);
FUNCTION ltem.GetAlternativeAlternativeList (ar: TAgendaRec, 1: Integer): Altemative;
FUNCTION ltem.GetFamlliarlty : integer;
FUNCTION ltem.GetltemName : string;
FUNCTION ltem.GetNrOfAltemativeAlternativellst (ar: TAgendaRec): Integer;
FUNCTION ltem.GetNumberOf Presentations : Integer;
FUNCTION ltem.GetTamesGood : Integer;
FUNCTION ltem.GetTirnesWrong : Integer;
FUNCTION ltem.GetTlmesNothing : Integer;
PROCEDURE ltem.lncrernentNumberOfPresentations;
PROCEDURE ltem.lncrernentSuoceeded (suc: TSucceededType);
FUNCTION ltem.Ok (s: string): boolean;
PROCEDURE ltem.ProduceSound;
PROCEDURE ltem.PutAlternativeAltematlvellst (a: TAltemative);
PROCEDURE ltem.PutNumberOfPresentations (1: Integer);
PROCEDURE ltem.PutPicture (1: integer);
PROCEDURE ltem.PutSound (so: string);
PROCEDURE ltem.PutTimesGood (i: Integer);
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PROCEDURE ttem.PutTimesNothing (1: integer);
PROCEDURE ttem.PutTimesWrong (1: Integer);

Objekt definitie van TITEMNAME
PROCEDURE ttemName.Free;
PROCEDURE ttemName.lltemName;
FUNCTION ttemName.Ok (s: string): boolean;
PROCEDURE ttemName.PutltemName (s: string);
FUNCTION ttemName.ttemNameToStr : string;

Objekt definitie van TMONITOR
PROCEDURE Monitor.Free;
PROCEDURE Monltor.lMonltor;
FUNCTION Monltor.CheckAbort : boolean;
PROCEDURE Monltor.DeleteGroupResult;
PROCEDURE Monltor.DeleteUsers;
FUNCTION Monltor.DoTraining;
FUNCTION Monltor.GetExercise : TExerclse;
FUNCTION Monltor.GetGroupResult : TGroupResult;
FUNCTION Monltor.GetStudent : TStudent;
FUNCTION Monitor.GetUsers : TUsers;
FUNCTION Monltor.GetVocabulary : TVocabulary;
FUNCTION Monltor.Ok: boolean;
PROCEDURE Monltor.PutExerclse (exe: TExerclse);
PROCEDURE Monltor.PutGroupResult (grt: GroupResult);
PROCEDURE Monltor.PutStudent (stn: TStudent);
PROCEDURE Monltor.PutUsers (usr: TUsers);
PROCEDURE Monltor.PutVocabulary (voc: TVocabulary);
FUNCTION Monltor.ShowProgress (stn: TStudentName, p: TProgressType);

Objekt definitie van TPRESSTRAT
PROCEDURE PresStrat.Free;
PROCEDURE PresStrat.lPresStrat; .
FUNCTION PresStrat.Ok (s: string): boolean;
FUNCTION PresStrat.PresStratToStr: string;
PROCEDURE PresStrat.PutPresStrat (s: string);

Objekt definitie van TRESULT
PROCEDURE Result.Free;
PROCEDURE Result.lResult;
PROCEDURE Result.Create (s: string);
FUNCTION Result.Ok (s: string): boolean;
PROCEDURE Result.Open (s: string);
FUNCTION Result.GetAnswer: string;
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FUNCTION Result.GetAnswerTime : real;
FUNCTION Result.GetSessionNr : TSessionNr;
FUNCTION Result.GetSucceeded : TSucceededType;
FUNCTION Result.GetSummaryRec: string;
FUNCTION Result.GetTarget : string;
FUNCTION Result.GlveEffectivity : integer;
FUNCTION Result.GiveMeanAnswerTlme : real;
PROCEDURE Result.PutAnswerAndAnswerTime (s: string, 1: real);
PROCEDURE Result.PutTarget (s: string);
PROCEDURE Result.StartTime;
PROCEDURE Result.StopTotamme;

Objekt definitie van TSESSIONNR
PROCEDURE SessionNr.Free;
PROCEDURE SesslonNr.lSessionNr;
FUNCTION SessionNr.GetSessionNr : TSessionNr;
PROCEDURE SessionNr.PutSessionNr (i: Integer);
FUNCTION SessionNr.SessionNrTolnt : Integer;

Objekt definitie van TSTUDENT
PROCEDURE Student.Free;
PROCEDURE Student.lStudent;
PROCEDURE Student.Create (s: string);
FUNCTION Student.GetAgenda: TAgenda;
FUNCTION Student.GetResult : TResult;
FUNCTION Student.GetStudentName : TStudentName;
FUNCTION Student.GetSummary : TSummary;
FUNCTION Student.Ok (s: string): boolean;
PROCEDURE Student.PutAgenda (a: TAgenda);
PROCEDURE Student.PutResult (R: TResult);
PROCEDURE Student.PutSummary (summ: TSummary);
PROCEDURE Student. PutStudentName (st: TStudentName);
FUNCTION Student.ShowProgress (p: TProgressType);

Objekt definitie van TSTUDENTNAME
PROCEDURE StudentName.Free;
PROCEDURE StudentName.lStudentName;
FUNCTION StudentName.Ok (s: string): boolean;
FUNCTION StudentName.StudentNameToStr: string;
PROCEDURE StudentName.PutStudentName (s: string);
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Objekt definitie van TSUMMARY
PROCEDURE Summary.Free;
PROCEDURE Summary .ISummary;
PROCEDURE Summary.Create (s: string);
FUNCTION Summary.GetFirstSummaryRec : TSummaryRec;
FUNCTION Summary.GetlastSummaryRec: TSummaryRec;
FUNCTION Summary.GetNextSummaryRec (sumr: TSummaryRec): TSummaryRec;
FUNCTION Summary.GetPreviousSunvnaryRec (sumr:TSummaryRec):TSummaryRec;
FUNCTION Summary.NotEmpty : boolean;
FUNCTION Summary.Ok (s: string): boolean;
PROCEDURE Summary.Open (s: string);
PROCEDURE Summary.PutSummaryRec (sumr: TSummaryRec);
PROCEDURE Summary.ShowProgress (p: TProgressType);
PROCEDURE Summary.ShowProgressGraph;
PROCEDURE Summary.ShowProgressTable;

Objekt definitie van TTEACHER
PROCEDURE Teacher.Free;
PROCEDURE Teacher.lTeacher;
FUNCTION Teacher.CheckAbort : boolean;
PROCEDURE Teacher.DoTraining ;
FUNCTION Teacher.GetAgenda : TAgenda;
FUNCTION Teacher.GetMonltor : TMonltor;
FUNCTION Teacher.GetStudent: TStudent;
FUNCTION Teacher.GetVocabulary : TVocabulary;
FUNCTION Teacher.Ok : boolean;
PROCEDURE Teacher.PutAgenda (a: TAgenda);
PROCEDURE Teacher.PutStudent (st: TStudent) ;
PROCEDURE Teacher.PutMonltor (m: TMonltor) ;
PROCEDURE Teacher.PutVocabulary (voc: TVocabulary ;
PROCEDURE Teacher.ShowProgressStudent (stn: TStudentName, p: TProgressType)

Objekt definitie van TUSERS
PROCEDURE Users.Free;
PROCEDURE Users.lUsers;
PROCEDURE Users.Create (s: string);
PROCEDURE Users.Delete (stn: TStudentName);
FUNCTION Users.GetCondltionUser (stn: TStudentName): Integer;
FUNCTION Users.GetStudentNumber (stn: TStudentName): Integer;
FUNCTION Users.Ok (s: string): boolean;
PROCEDURE Users.Open (s: string);
PROCEDURE Users.PutStudentNameCondltion (stn: TStudentName, 1: Integer);
FUNCTION Users.ValidStudent (stn: TStudentName): boolean;
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Objekt definitie van TVOCABULARY
PROCEDURE Vocabulary.Free;
PROCEDURE Vocabulary .IVocabulary;
PROCEDURE Vocabulary.Create (s: string);
PROCEDURE Vocabulary.Deleteltem (it: TltemName);
FUNCTION Vocabulary.Getltem: Tltem;
FUNCTION Vocabulary.GetPresStrat : TPresStrat;
FUNCTION Vocabulary.NotEmpty: boolean;
FUNCTION Vocabulary.Ok (s: string): boolean;
FUNCTION Vocabulary.Open (s: string): boolean;
PROCEDURE Vocabulary.Putltem (lt: Tltem);
PROCEDURE Vocabulary.PutPresStrat (ps: TPresStrat);
PROCEDURE Vocabulary.Updateltem (lt: Tltem);

Objekt definitie van TVOCABULARYNAME
PROCEDURE VocabularyName.Free;
PROCEDURE VocabularyName.lVocabularyName;
FUNCTION VocabularyName.Ok (s: string): boolean;
PROCEDURE VocabularyName.PutVocabularyName (s: string);
FUNCTION VocabularyName. VocabularyNameToStr : string;
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5.5 De file struktuur van MIR
Binnen MIR zijn er twee soorten van files te onderscheiden, namelijk op klas nivo en
op leerling. De files per klas zijn algemene dingen, zoals een overzicht van wat de hele
klas gedaan heeft. De data per leerling Is specifiek leerling gericht, zoals specifiek woordmateriaal of de resultaten per sessie.
Per klas worden de volgende files bij gehouden :
•

Vocabulary : Deze file bevat de te oefenen Items, antwoordalternatieven en hoe
vaak ze aangeboden zijn

•

Agenda : Volgorde en soort van oefeningen en verwijzing naar de Woorden file

•

Users : Lijst met leerling namen en leerling nummers.

•

GroupResult : Lijst met namen van leertingen, met welke oefening, ze wanneer
gedaan hebben, een verzameling van de Summary files van de leerlingen

Per leerling worden de volgende files bij gehouden :

•

Vocabulary : Staat op de diskette als de leerling een andere woordenschat moet
leren dan de rest van de klas

•

Agenda : Staat op de diskette voor elke leerling

•

Summary : Een file waarin staat wanneer welke oefening gedaan Is

•

Result : Een file met daarin wat er aangeboden Is, wat aangewezen is een hoe
sneldit gebeurd is.

Elke leerting heeft een diskette met daarop zijn of haar specifieke files. De Resultaten
en Summary files worden op harddisk en op de diskette opgeslagen. De Users en
GroupResult files staan op harddisk en een backup op de leerkracht diskette. In de
volgende tabel wordt een overzicht gegeven van welke files op harddisk en welke op
diskette staan.
Tabel 5.1: Overzicht van de verrschillende files in MIR
Vocabulary Agenda
Klas
Hd
Leerling d
Leerkrachtd
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1/0
1/0
0

Hd 1/0
d 1/0
d 0

Summary

Result

-

Hd+d 0

Hd+d

0

Users

GroupResult

Hd
d

Hd

0

d

0

0

107

Basis ontwerp

Hd wil zeggen dat de file op harddisk staat end wil zeggen dat de file op diskette staat.
De I en de O geven aan of het een Invoer of uitvoer file van MIR Is.
OphettopnlvovandeharddisklseenfoldermetdenaamMIR.Folderaanwezig.Hierin
bevindt zich:
de applikatie MIR 3.0
de file Agenda
de file GroupResult
de file Users
de folder MIR.Spraak
de folder MIR.Results
de folder MIR.Sunvnary
de folder MIR.Agenda
de folder MIR.Vocabulary
Op een leer1ing diskette zijn de volgende files te vinden :
de file Agenda
de file Summary
de folder MIR.Spraak
de folder MIR.Vocabulary Indien nodig
de folder MIR.Results Indien nodig
Op een leraar diskette zijn de volgende files te vinden :
de file GroupResult
de file Users
de folder MIR.Agenda
de folder MIR.Spraak
de folder MIR.Vocabulary

5.5.1 De file Agenda
Per klas wordt een default agenda bijgehouden. In deze file staat als eerste hoe de
agenda doorlopen moet worden en daarna per oefening, gescheiden door een lege regel,
de beschrijving van de leesoefening.
- oefenlngvolgorde (LastDone, Sekwential, Conditional (tijdelijk voor experimen
ten))
- Integer die aangeeft welke oefening het laatst gedaan Is, lnltleel 0, volgnummer In
de Ujst
- Integer die het maximaal aantal keer dat nog geoefend kan worden aangeeft,
Initieel 5
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Per oefening Is er de volgende beschrijving in deze volgorde :
- naam van de oefening
- naam van de file waar de te oefenen vocabulalr staat
- Integer die het aantal Items dat In een sessie geoefend moet worden bevat
- aanbiedings strategie van de Items (WorstKnown, Sequentia!, Random, Ran
domRevers)
- naam van het stopkriteriterium
- Integer die het aantal Items dat In een sessie geoefend moeten worden bevat, of
het percentage van de Items dat gekend moet zijn
- integer die aangeeft hoeveel antwoordalternatieven per keer gepresenteerd wor
den
- naam van de soort antwoordaltematieven die gebruikt worden
- real die aangeeft hoelang het scherm blank voordat een Item aangeboden wordt
(in sekonden)
- real die de maximale tijd waarin een antwoord aangewezen kan worden (in
sekonden) bevat
- naam van de feedbackvorm die gegeven moet worden
- real die de tijd aangeeft, hoelang het scherm na het aanwijzen van een goed
antwoord moet blijven staan (In sekonden)
- real die de tijd aangeeft, hoelang het scherm na het aanwijzen van een fout
antwoord moet blijven staan (in sekonden)
- longint die het aantal sekonden tussen 0.00 uur van 1-1-1904 en het moment dat
de oefening voor het laatst gedaan werd bevat
Een voorbeeld van een Agenda :
Sekwential
0

5
PicWrdMatch
MIR1

WorstKnown
Maxltems
10

3
Word
3

15
Complete
5
10

32369
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AudWrdMatch
MIR2
WorstKnown
Maxltems

80
5
Complete
5
5

30360

5.5.2 Result
Per leerling per sessie wordt een file op harddisk en op diskette opgeslagen. De file
krijgt de naam van de leerling aangevuld met een sessienummer. In elke file zijn de
volgende zaken opgeslagen op een regel, gescheiden door tabs :
-

-

uniek leerlingnummer, zoals vastgelegd In de file Users (0 < leerlingnummer <
maxlnt)
sessienummer ( O< sessienummer < maxlnt (maxsesslenr zoals vastgelegd in
Agenda))
konditie, zoals vastgelegd In de file Klas ( O< konditie < maxlnt)
doelwoord/doelletter
aangewezen woord/letter, als er niets aangewezen Is staat er een ...
fout/goed/niet lndikatie :
goed • 2
fout • 1
niet • 0
tijd vanaf het op het scherm zetten tot antwoorden In sekonden afgerond op
honderdsten
Een voorbeeld van zo'n file :

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

fles
plaat
zwaan
vlieg
ster
snor
kraan
blik
trom

•

0
2
zwaard 1
vlieg
2
•
0
snor
2
kraan
2
blik
2
trom
2
plaat

10
1.93
4.73
4.97

10
4.97
7.75
2.38

2.08

Opgemerkt dient te worden dat In de uiteindelijk versie van MIR geen konditie
aanwezig Is. Maar voor het experlmenteerwerk is dit voorlopig nodig.
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5.5.3 Summary en GroupResult file
De Summary en de GroupResult file hebben precies dezeHde layout. Per sessie
worden een aantal gegevens bijgehouden gescheiden door tabs:
- naam
- sessienummer ( 0 < sessienummer < maxlnt (maxsessienr zoals vastgelegd
in Agenda))
- datum
- starttijd oefening
- oefening naam (Completion, AudWrdMatch .•. )
- effektivitelt van de oefening ( 0 < effektlvltelt s 100)
- duur van de gehele oefening inklusief lnstruktle In sekonden
- tijd In sekonden die gemiddeld nodig was om een goed antwoord aan te
wijzen afgerond op honderdsten
Een voorbeeld van een Summary file :
Test Kees
Test Kees
Test Kees
Test Kees

4

5
6
7

4-11-88
4-11-88
4-11-88

7-11-88

Completion
Completion
15:12:54 AudWrdMatch
11:58:56 PicWrdMatch

12:22:9
15:3:31

25
45

67
71

191

4.47

345 6.23
414 4.34

339 6.89

5.5.4 De file Users
In de file Users word en de leerlingnamen en nummers aan elkaar gekoppeld. In deze
file staan per leerling 3 regels: de eerste regel bevat de naam, de tweede regel het unieke
leerlingnummer en de derde regel de kondltie. Alleen voor de experimenteer versie van
MIR Is de konditie nodig, voor het uiteindelijk ITS niet. De nummering van de leerlingen
is doorlopend. Dus als er iemand uitvalt, wordt niet de opengevallen plaats opgevuld,
maar achteraan toegevoegd.
Een voorbeeld van een Users file :
annemiekejansen
1
2

amo de poorter
2
4
aukje tjebbes
3
8
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5.5.5 De file Vocabulalr
Per klas Is er een file met Vocabulair gedefinieerd. Eventueel kan per leerling ook een
Vocabulair file gemaakt worden. Uit deze file worden dan de Items gekozen voor de
oefening. Per item zijn er een aantal regels en de items worden van elkaar gescheiden
door een lege regel. Items moeten op een regel gescheiden worden door een spatie en/
of komma en/of tabs :
- doelitemgevolgd door het plaatjesnummer en de spraak
1 of meerdere keren
antwoordaltematieftype • {Letter, Lastletter, Word}
antwoordaltematieven gevolgd door het plaatjesnummer en de spraak
afsluiter • S
- aantal keer dat het doelwoord is aangeboden (integer)
- aantal keer dat het doelwoord goed is aangewezen (integer)
- aantal keer dat het doelwoord fout Is aangewezen (integer)
- lege regel als scheiding tussen twee Items
Het plaatjesnummer verwijst naar het overeenkomstige plaatje In het PlaatjesFont
(zie appendix b). De spraak verwijst naar de filenaam in de folder MIR.Spraak waarin een
file opgeslagen is met de overeenkomstige spraak.
Als er geen plaatjesnummer gespecHiceerd is voor een antwoordalternatief of een
doel item , dan wordt default Ogenomen. Als er geen spraak gespecHiceerd is, dan wordt
default respectievelijk het Item of het antwoordalternatief genomen.
Een voorbeeld van de Vocabulair file :
bus,42,bus
lastletter
b

t
V

$

word
boom,33
roos,34
vis, 35
wur,36
$
1

1
0

112

MIR versie 3.0

Basis ontwerp

aap,43
lastletter
t
V, 0, V.1
m
$

word

aan
of
pet, 44

aas
$

11
6
2

t, 0, t.2
letter
y

r
s
m
$

7
4

1

5.6 Detall ontwerp
Per objekt wordt In het engels de Interne struktuur beschreven op een Informele
manier. Voor de wat moeilijkere algoritmes wordt eerst Informeel de strategie uitgelegd
en daarna met behulp ven pseudo kode en Nassi Schneidermann dlagranvnen formeel
vastgelegd. Hierna worden de testspecifikaties vastgelegd. Van het ontwerp en de
testspeclfikatles wordt eerst een walkthrough gehouden, waarna pas begonnen kan
worden met de Implementatie. Als het ontwerp goed Is, dan wordt het onder versie beheer
geplaatst en krijgt de naam van het objekt met de extensie .ontwerp, dus bijvoorbeeld
Oefening.ontwerp. Elk objekt staat In een aparte unit. De Interfaces van de objekten zijn
de objekt speclfikaties uit hoofdstuk 4.6. Ze worden In Object-Pascal beschreven en
opgeslagen In de file met de naam van het objekt met de extensie •.p' en het prefix 'U', zie
appendix C voor een voorbeeld. Bij deze objekt speclflkatles worden ook de abstraktiefunktie opgenomen. Een abstraktiefunktie geeft weer hoe een objekt specifikatie In een
bepaald type wordt geîrll)lementeerd (Amstel & Polrters, 1988).
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Ontwerp en implementatie beslissingen worden per objekt in de objekt definitie file
geplaatst, zie appendix C.

5.7 lmplemenatle
De ervaring leert dat OOP het best geleerd kan worden door kode inspektie van

voorbeeld programma's en een goed boek te lezen over de de taal, bijvoorbeeld Srrucker
(1986) of Meyer (1988).
De implementatie van de objekten staat in een of meerdere lnclude files. Deze krijgen
steeds de naam van het objekt met de extensie '.incl#.p' en het prefix 'U', waarbij voor#
dan een volgnummer ingevuld wordt. Het uiteindelijke resultaat is dat van elk objekt een
ontwerp en een testspecHikatie bestaat, een make en resourcefile en een Uxx.p en
Uxx.incl#.p file(s). In de Implementatie files wordt de representatie Invariant gegeven die
beperkingen oplegt aan de waarden van de representatie van het eigenlijke type.

Programmeer guldellnes
Elke unit bestaat uit een definitie module en een implementatie module. De definitie
module bevat alleen die deklaraties van funkties, procedures, types en konstanten die
geêxporteerd worden. Elke geêxporteerde deklaratle wordt voorzien van kommentaar
over de werking, de parameters, resultaten en side eff ects in termen van pre- en
postkondlties of in een relatie. Voor procdures en funkties moet, afhankelijk van de
grootte, een kleine of Iets grotere uitleg gegeven worden. Ook de deklaratie van
variabelen en konstante moet bekomrnentarieerd worden met een uitleg van hun bedoeld
gebruik.
Gebruik gestruktureerde technieken, dus geen GOTO. Hou implementatie units en
procedures klein en eenvoudig, porbeer niet alles In een unit of procedure op te lossen.
Het is beter om goede building bloes te maken. Als het nesting level of de statements zeer
lang worden, dan betekent dit meestal dat het algoritme niet goed is, of er teveel
funktionaliteit in wordt gestopt. Remedie opsplitsen in verschillende funkties en/of procedures. Hou het eenvoudig, probeer niet te slim te zijn. Voor wat moeilijkere stukken kode
wordt uitgebreide in-line kommentaar, pseudo kode en/of een invariant tussen de kode
geplaatst. Voeg geen kommentaar toe aan onduidelijke kode, maar herschrijf die. Zorg
dat kommentaar overeenkomt met de kode, maar geen kopie is van de kode. Gebruik
bestaande komponenten (bibliotheken, objekten, routines), waar mogelijk.
Alle konstante namen en getallen (bijvoorbeeld de plaats waar files staan, defautt
lettergrootte en font) staan gedefinieerd in de resource file en worden pas gelezen op het
moment dat ze nodig zijn In een lokale variabele. Voor de exakte inhoud van de resource
zie Appendix E.
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Kies zinvolle namen initialiseer alle variabelen voor gebruik. Gebruik een identifier niet
voor meerdere doeleindes. Houd variabelen en hulp procedures zoveel mogelijk lokaal
of plaats ze In een bibliotheek. Voor dezelfde types wordt dezelfde type identifier gebruikt,
bijvoorbeeld :
x:
ARRAY [Index] OF CHAR;
y:
ARRAY [Index) OF CHAR; { niet toegestaan omdat het de bedoeling Is dat
y van hetzelfde type Is als x}
wel goed:
X, y: ARRAY [Index] OF CHAR;
Test Invoer waarden op geloofwaardigheid en geldigheid
Funkties hebben geen side effects, procedures alleen maar goed gedokumenteerde.
Vermijd meerdere uitgangen uit lussen. Wees er zeker van dat speciale gevallen echt
speciaal zijn.
Maak het programma korrekt, fail-safe en duidelijk voor het sneller te maken. Doe
metingen voor dat je efficlentie wijzigingen gaat maken.
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Appendix A : Indeling van Veilig Leren Lezen
kern Titel
1a
Duimeliesje
1b
De school
1c

1d

De dierentuin

Spel en speelgoed

2a

Sneeuwitje

2b

Naar het bos

2c

2d

Inde keuken

Klein Duimpje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

t
b
V

k

aa
ee
1
g
w
u

e

z

22

ie
n

23
24
25
26
27
28

33
34

wip, kar, tol, het net, vaar, ik, weeg,
op, zit, loop

00

d

35
36
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oom, bus, sam, eet, een aap, pet

p

19
20
21

29

Afsluiting

m
1

r

18

30
31
32
2e

s

Globaalwoorden
boom, roos, vis, wur, mus, pim
kees, miep, bel, en, boek, raam,
de school

Letters

moe, lief, is, wieg, pijl, boog, bos,
gaat, weg, huis, doos, dop, nies
papa, mama, met, haas, tak, eraf
valt, zon, muur, voor, pijp, rook, noot,
hij, aan, jas, riek

0

a
f

h
j
Ij
oe
ui
uu
ou

keuken, soep, joep, kaas, muis,
kook, pak, veeg, ui, zeef, uit, kookt,
pakt, veegt, el, zout, pan, pop
klein duimpje, hout, bij, bij, reus, ziet,
niet, ook, voorop, vooruit

sch
eu
el
au
ch
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Appendix B : De fonts Amsterdam, Fipo en
Plaatjes
1. Het font Amsterdam
Het font bevat een visuele representatie van een aantal grafemen die in het
begin van het aanvankelijk leesonderwijs geleerd worden. In een poging om met
leuters te werken Is sterk lijken op de letters die In de eerste leesboekjes staan,
Is dit font ontwikkeld binnen het Copal projekt aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam door Ing. N.C. Bakker en belangloos ter beschikking gesteld aan het
IPO. Het font Is aanwezig In de volgende groootes: 24, 36 en 48. Voor een afdruk
van het font zie een van de volgende pagina's.

2. Het font Flpo
Het font bevat een visuele representatie van een aantal woorden die In het begin
van het aanvankelijk leesonderwijs geleerd worden. In een poging om met letters
te werken die sterk lijken op de letters die In de eerste leesboekjes staan, Is dit
font ontwikkeld binnen het LeesBord projekt. Het font Is aanwezig In de volgende
groottes: 18, 24, 28 en 36. Voor een afdruk van het font zie een van de volgende
pagina's.

3. Het font Plaatjes
Het font bevat een visuele representatie van een aantal woorden die In het begin
van het aanvankelijk leesonderwijs geleerd worden. In een poging om met plaatjes
te werken Is dit font ontwikkeld binnen het Leesbord projekt. Het font Is aanwezig
In de volgende groottes : 18 en 36. Voor een afdruk van het font zie een van de
volgende pagina's.

122

MIR versie 3.0

Appendix

n

~

1

~

lcSP>

E

F

10··

o-&

o-K

10-1

10-_

10·(

10-L

0•,

o-1

o-1

10·)

10-:

I0-3

10-.

10-v

10·1

IO·W

IO·Z

I0-6

10·Y

10 ·f

10· I

10-E

o-X

10-u-O IO·U-1 10·8

10-m

IO·X

10·}

IO·R

10-8

10-u-U IO·n-n 10· 7

IO·d

10· 1

10 -/

~-T

10-N

IO·•

IO•W

IO. \

10-V

10-Y

10-M

B

C

10·5

10-?

0 .•

10·+

10-•

IO·. -1

10-n-N o-i-1

8

p

1

..

1

A Q a q
•
2 B R b r

2
~

~

0

~

~

111

s

3 C

3
1#

s

C

3

A

10-u-A o-1-• 10-t

1 1

1

9

D

p

p

I>

0

7

6

!i

p

0

0

b

10-u-e

10-c

I0·•-1
\

1

iO·•·E

1

,

1

s

C
IC

ë
10-A

4 D T d t

4

s

"

~

5

5

0

d

T

u e

5 E
E

u

~

u
u

Ie

6 F V f

6
&

•

~

~

7

~

(

kTAB>

-

19

~

.*
I+

C

-

l..cR>

.

E

K

1G

w

g w a
1W

z

->

0

ij

10-·-•

o-r

IO·P

l<>·I

10-u-y 10-u

10-<

p

~

1<>·1·• 10·1-o 1<>-g

IO·P

10·;

10--

10-1

IO·>

IO·b

io-<SP,

o-1

10-s

10-h

lo· '·A k>-8

IO·D

IO•k

o-n-A 10·•

O·F

o-·-o

z ä ö

j

IO·U· ■

IO·U·0 1<>·2

o-n- ■

o-n-o (o-e) 10-11

O· ■

o-e-u (o-u) 10-0

k
Ik

\

m
1

1m

A

In

-

0
IO

u
o-·-u

0·•

IO·Z

lo-n-O 10-$

IO-G

o-1-u

o-•

10·'

lo-0

IC>·%

IO·H

o-·-• IO·U·U o-0

IO·0

10-q

10-A

IO·J

iO·C

n

,

u

1

N

? 0
?

\

X

IZ

M
N

IO·•·• o-e-o
X a 0
\

1

M

,
0

1h

L

=

,

y i y
y

~

ï

V
IV

< L
C

/
1/

J

µ

;

>

F

..

.• K

•

0

1
1

:

+

B

r,-1

X

H

9

)

9

G

~

f

8 H X h

(

8

F

7 G

7

A

4

,

e

- 10·•·•

e ü
\

Het font Amsterdam In de letter grootte 24.

MIR versie 3.0

123

Appendix

0

?

1

3

4

0
~

~

Dl

1

A

1

1
1

2

.

B

-

~

C

$

14

D

R
R

4

s

D

~

5

E

&

6

F

7

~

•

7

'
8

(

(

)

9

A

.

:

♦

;

B

•

C

.•

M

D
kCR>

.

E

N
N

I>

?

F
J

'

?

,.

z
z

1

-

0

o-K

O·_

O·I

O·L

Il

.

o-1

O·[

O·)

O·;

o-·-1

o-3

o- •

O·V

o•I

o-W

10·Z

o-1·1

o-6

O·Y

o-f

O·)

10·E

10-X

,.
1

'
1

i
O·U·i

o-8

10-m

10·11

10· I

10-R

10-B

10-u•U

o•n•n

o-7

10·d

10· I

10.,

10-T

o-N

O•a

10-w

10. \

10-V

O·Y

o-M

o•r

IO·P

0-1

0·U·Y

0-U

0•<

IO·D

0·P

0-;

0--

0-I

10·>

0-2

0•b

o-cSP> 0-I

o·S

IO•h

(0·11)

0-9

0-·-A

o-18)

10·0

IO•k

O·U)

O·O

o-n·A o-i

O·F

0••

0·Z

o-n-0 o-$

10-G

0-•

0·'

o-0

0·%

10-H

o-0

O•O

o-q

o••

IO•J

á

à
ä
ä

ó
0·8·0

0'
10-·-o

ê
10·1-o

...

ö

0·U·8 fo·U·0
0-n·•

0-n-0

0·8

0·11·U

u

}

m

0

O•&

O•U•O

1

m

n

y

O··

{

k

n

o-1

F

O·,

o-n-N

10·1·•

1

A

0
0

y

j

]

O·+

i

10-··•

y

i

\
1

M

~

X

k

L

10 ••

-

E

10•4

o••·E

10·•·•

IX

1

[

K

.

I<

h

y

K

~

h

.. J z
IJ
IZ

w

g

X

o-?

D

V
~

0

y

1

f

o-5

1

t

u

C

10 ·t

,

IO·••i

u

e

•

w

X

•

10-u••

o-C

s
t

f

w

1
~

)

cTAB>

V

H
~

8

d

u
V

r

C

B

ë
o•A

r

A

ê

q

b

9

o-u-A 10·1·•

q

b

8

p

a

d

u

G

•

T

F

6

s

T

E

5

7

p

Q

C

3

'

0

B
~

6

p

A

~

~

p

-

-

u'
0·C

0-·-u

é

0

0••·•

0•i•U

è
0-··•

ü
0•U·U

Het font Fipo In de letter grootte 18.

124

MIR versie 3.0

Appendix

4

...

0

1

~

1

I

~
A

•

~

*t

p

@

0

~

2

7

a
R

Çj

~
4

$

.

.n

6

~

~

7

IJ

F

6

8

9
9

~

t,r

-a
-

~

á.

~
?

f

~

'3~

1 "1

ê)

1

-.

h

~

~

..,

y

az

~

1 ••

K

•

®>

k

m,mn

il
M

N

>

•

e!

L

~_,. - ~

e

V

X

H

~

1111..

/
®

w

fJffiu.
<

s

c::>

-~... ....
~

8

~
d

~
G

7

r

C

u

~

q

• n

~

0
E

5

~

b

T

~

~

5

D

a

r

s

4

p

~

~

3

li'lii

'

B

~
/1

6
0

o-·-e

Het font Plaatjes in de letter grootte 18.

MIR versie 3.0

125

Appendix

Appendix C: Een voorbeeld van
een implementatie
Create a folder to hold your Appllcation source files, Rez Input file,
and make file and place lt In the MacApp folder. The requlred namlng
convention for your applicatlon's files Is:
MYourApp.p
{Main program}
UYourApp.p
{The lnterf ace part of your appllcatlon unit}
UYourApp.lnc1 .p {The lnclude file that contalns the
lmplementatlon of the unit}
YourApp.r
{The Rez Input file}
YourApp.make {The Make file}
All debug flags default to TRUE so you will have a debug window In your
application. Any Writeln's will appear in this window. You can also
do Readln's from this window. (bugs: You cannot write a packed array
of char. You cannot do a readln without the Ln ie: Read(ch) doesni work)

NOTES:
'cmnu· Resource Type
The file MacAppTypes.r defines a special type of menu template called a 'cmnu'
(command menu). lt has the same defintion as a MENU wlth the addition of a
command number for each menu Item. Aftar Rez has run, a program called
Post Rez runs that converts these lnto MENUs and extracts the command numbers
for use by MacApp.
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#
# Copyright c Instituut voor Perceptie Onderzoek Eindhoven 1989
#
# Description : This Is the main program of Number verslon 1.0

#
# Number Is an appllcatlon whlch glves the square root from any
# number between -1000 and 1000. In thls first verslon
the square

# root from a negative number becomes -1
# lt demonstrates how to lmplement and to test an object
# In MPW-Pascal v3.0 and MacApp v2.0B5.
#
# FILE : MNumber.test.p verslon 1.0
#
# Declslons :
#
# Hlstory : v 1.0 1-10-1989, Carl van der Pol, Creatlon
#

PROGRAM Number;
{ INCLUDE FILES }
USES MemTypes, QuickDraw, Toollntf, Packlntf, Traps, UMAUtil, UFailure,
Umemory, UObject, Ullst, UAssoclation, UMacApp, UNumber;

VAR
gNumber: TNumber; {hulpvariabele, nodig bij de Initialisatie van fNum
ber}
BEGIN
lnltToolbox(8); {lnltlallze the Tool Box; 8 calls to MoreMasters}
aNumber :- NIL; { We're sure that Is has a value}
New(aNumber);
FailNil(gNumber);
aNumber.lNumber;
Writeln('Tests of the function square root ');
Wrlteln;
Wrlteln('Test scope: test wlth normal posltlve number ');
Wrlteln('Test data: 16 ');
aNumber.SetValue( 16);
Wrlteln('Expected result: 4 ');
Wrlteln('Actual result: ', gNumber.SquareRoot);
Wrlteln;
Wrlteln('Test scope: test wlth zero ');
Writeln('Test data: O ');
aNumber.SetValue(0);
Writeln('Expected result: 0 ');
Wrlteln('Actual result: ', gNumber.SquareRoot);
Wrlteln;
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Writeln('Test scope: test with normal negative number ');
Writeln('Test data: -16 ');
aNumber.SetValue( - 16);
Writeln('Expected result: -1 ');
Writeln('Actual result: ', gNumber.SquareRoot);
Writeln;
gNumber.free;
END.
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#
# Copyright c Instituut voor Perceptie Onderzoek Eindhoven 1989, 1990
#
# Descrlptlon : Thls definltlon module is a part of Number verslon 1.0.
#
lt deflnes the object Number
#
# Number is an appllcation whlch glves the square root from any

# number between -1000 and 1000. In thls first verslon
# root from a negatlve number becomes -1

the square

# lt demonstrates how to lmplement and to test an object
# In MPW-Pascal v3.0 and MacApp v2.0B5.

#
# FILE : UNumber.p verslon 1.0
#
# Abstractlon functlon: Use reals to lmplement the numbers
#
# Decislons : Reals have enough accuracy for our purposes.
#
# History: v 1.0 1-10-1989, Carl van der Pol, Creatlon
#

UNIT UNumber;
INTERFACE
{ INCLUDE FILES }
USES MemTypes, QulckDraw, Toollntf, Packlntf' Traps, UMAUtll, UFallure, Umemory, UObject,
Ullst, UAssoclatlon, UMacApp;
{ TYPE DEFINITIONS}
TYPE

TNumber • OBJECT (TObject)
fContent: real;
PROCEDURE TNumber.lNumber;
{ Pre: true
Post : fContent • O}
{$IFC qDebug}
PROCEDURE TNumber.lnspect; OVERRIDE;
{ Pre: true
Post : fContent Is prlnted In the debug wlndow}
{$ENDC}
PROCEDURE TNumber.free; OVERRIDE;
{ Pre: true
Post : object Is freed}
PROCEDURE TNumber.SetValue(r: real);
{ Pre: r-R AND-1000S Rs +1000
Post : fContent • R }
FUNCTION TNumber.SquareRoot: real;
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{ Pre: true
Post : TNumber.SquareRoot • -1
lf fContent < O sqrt(fContent) lf fContent

~

O}

END;
IMPLEMENTATION
{$1 UNumber.lnc1 .p}

END.
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#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Copyright

c

Instituut voor Perceptie Onderzoek Eindhoven 1989

FILE : UNumber.lnc1 .p
Descriptlon : This is implementatlon module is apart of Number program
version 1.0 lts definitlon can be found In UNumber.p
Number is an application which glves the square root trom any
number between -1000 and 1000. in thls first verslon the square
root from a negatlve number becomes -1
lt demonstrates how to implement and to test an object
In MPW-Pascal v3.0 and MacApp v2.0B5.
Represtatlon functlon: just the numbers between -1000 and 1000 are allowed
Decislons :
History: 1-10-1989, Carl van der Pol, Creatlon

PROCEDURE TNumber.lNumber;
{INumber lnitlallses all fields of TNumber. }
BEGIN
SELF.fContent :• O;
END; { of TNumber.lNumber}
{$IFC qDebug}

PROCEDURE TNumber.lnspect; OVERRIDE;
{lnspect prints the value of the field(s) in the debugwlndow}
BEGIN
lnherlted lnspect;
writeln('fContent • ', fContent);
END; { of TNumber.lnspect}
{$ENDC}

PROCEDURE TNumber.free; OVERRIDE;
{ free obejct}
BEGIN
lnherlted free;
END; {of TNumber.free}

PROCEDURE TNumber.SetValue(r: real);
{Set the value of the field fContent}
BEGIN
IF r <• 1000 AND r >• - 1000
THEN SELF.fContent :• r
ELSE wrlteln('Error in input value: -1000
END; { of TNumber.SetValue }
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FUNCTION TNumber.SquareRoot: real;
{Return the square root lf posslble of the field fContent}

BEGIN
IF SELF.fContent >• 0
THEN SquareRoot :- sqrt(SELF.fContent)
ELSE Square Root :• - 1;
END; { of TNumber.SquareRoot}
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r·------------------------

#
# Copyright c Instituut voor Perceptie Onderzoek Eindhoven 1989
#
# Descrlptlon : Thls Is the Rez Input file of Number program version 1.0
#
# Number Is an application which gives the square root from any

# number between -1000 and 1000. In thls first version the square
# root from a negative number becomes -1
# lt demonstrates how to lmplement and to test an object
# in MPW-Pascal v3.0 and MacApp v2.085.
#
# FIie : Number.r version 1.1
#
# Decisions :
#
# Hlstory : v 1.0 1-10-1989, Carl van der Pol, Creatlon
#
v 1.1 9-10-1989, Carl van der Pol, Added the new SIZE resource

#

def inition

#

-------------------------•-,
#ifdef Debugging
lnclude MacAppRFiles·Debug.rsrc•;
#endif
lnclude MacAppRFiles·MacApp.rsrc·;
lnclude MacAppRFiles·Printing.rsrc•;
/* we put the latest SIZE template here so we can rez wlth MPW 3.0 */

r here is the qulntessential MultiFlnder frlendliness device, the SIZE resource

• I
/* the applicatlon knows how to process suspend en resume events */
resource 'SIZE' (-1) {
saveScreen,
dontSaveScreen or saveScreen */
acceptSuspendResumeEvents, /* lgnoreSuspendResumeEvents or acceptSuspendResumeEvents */
enableOptlonSwltch,
/* enableOptlonSwltch or dlsableOptlonSwltch */
canBackground,
cannotBackground or canBackground */

r

r

MultiFinderAware,
/* notMultlFlnderAware or multlFlnderAware this says we do our own activate/deactlvate */
BackgroundAndForeground,
notOnlyBackground or onlyBackground thls
Is definitely not a background-only appllcatlonl */
dontGetFrontClicks,
/* change thls Is lf you want •do first click·
behavior like the Flnder */
lgnoreChlldDledEvents,
ls32B itCompatlble,
reserved,
reserved,
reserved,
reserved,

r
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reserved,
reserved,
reserved,

r MacApp 2.0B5 uses the name debugging instead of
r preferred memory slze In bytes */
r minimum memory slze In bytes •,
(128) • 1024,
r preferred memory slze In bytes */
( 96) • 1024
r minimum memory slze In bytes*/
#endif
};
r lgnore the warning caused by re-deflning SIZE */
lnclude •Number· 'CODE';
r lnclude from a resource file•,

#ifdef Debugglng
teh conditional Debug
(275) • 1024,
(250) • 1024
#else

INCLUDE $$She1WMPW•) •1POlnterfaces:Amsterdam•;r COPAL's fonts*/
INCLUDE $$She1WMPW") •1POlnterfaces:Flpo•;
/* IPO's fonts */
INCLUDE $$Shell("MPW·) ·tPOlnterfaces:PlaatjesFon. ■ ;/* IPO's plaatjes
font */
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#
# Copyright C Instituut voor Perceptie Onderzoek Eindhoven 1989

#
# Descrlptlon : Thls Is the makeflle of Number verslon 1.0
#
# Number Is an applicatlon which glves the square root from any
# number between -1000 and 1000. In this first verslon the square
# root from a negative number becomes -1
# lt demonstrates how to lmplement and to test an object
# In MPW-Pascal v3.0 and MacApp v2.0B5.
#
# FIie : Number.make verslon 1.0
#
# Components:
#

Caesar:demo:MNumber.test.p
Caesar:demo:Number.r
Caesar:demo:UNumber.p

#
#
# Declsions :
#
# History : vers Ion 1.0 1-10-1989, Carl van der Pol, Creation
#
#

#
#

#

The user Make file. Customize this file to sult your particular application.
Look at the sample Make files as a gulde.
Open MacApp.make1 to see what other Make varlables exist.

AppName • Number
Creator • 'IPOA'
#
#
#

List the system libraries that your appllcation needs to link with.
lf you are not sure, list everythlng and the linker wlll telt you
whlch ones lt did not need.

NeededSysllbs • a
·{Llbrarles}RunTlme.o· a
•{Llbrarles}lnterface.o· a
•{Pllbrarles}Pasllb.o· a
·{Pllbrarles}Sanellb.o·
#

List here the MacApp building blocks that your application uses:

BulldingBlocklntf #

List here the same MacApp building blocks as object files (for llnklng):

BulldlngBlockObjs •
#

List any additlonal pascal lnterf ace files whlch your application uses:
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Otherlnterfaces

-a
•{IPOlnterfaces}•1posound.pa
·(1POlnterfaces}•1pouu11ties.p

#
#
#

By default the Make files link the above llbrarles, the necessary
MacApp files, and the files UAppName.p.o and MAppName.p.o.
list any additional files that your program links wlth:

Otherllnkflles

-a

·< 1POLlbrarles1·1POSou nd.oa

•( 1POLI bra rles} •1 POUtllltles.o

#

Specify any -sn (segment alias) linker optlons that you want lncluded.

OtherSegMappings •
#

List the dependencies of the additional files (not covered by the

#

default rules) and special build rules, lf any:

#

List Rez files other than AppName.r that need to Rez'ed wlth the applicatlon

OtherRezFiles •
#
#

List resource files other than MacApp.rsrc and Oebug.rsrc
that the Rez f lle includes.

OtherRsrcFlles •
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Appendix D: Spraak gebruikt in
de verschillende oefeningen
Voor elke ofening is aangegeven welke zinnen nodig zijn.
Voor alle oefeningen is de volgende spraak nodig :
hier staat niks
goed zo hier staat
prima hier staat
nee dat Is fout
dat Is niet goed
dit Is wel goed hier staat
hier staat
druk dan op het knopje
bedankt je bent nu klaar
bedankt tot de volgende keer
De spraak die voor elke oefening afzonderlijk nodig Is, staat hierna gespecificeerd :

AudWrdMatch
Ik zeg een woord en jij moet dat woord dan aanwijzen
wijs aan
nu het woord
zoek het woord
kies het woord

Completion
nu gaan we woordjes maken
je ziet een woord dat nog niet af is
maak het woord af
door een van de letters aan te wijzen
druk dan op het knopje
maak het woord af
maak er een woord van
goed hier staat
zo moet je het woord af maken

PicWrdMatch
je ziet nu een tekening en een rijtje woorden
wijs het woord aan dat bij deze tekening hoort
wijs aan

WrdPicMatch
je ziet nu een tekening en een rijtje woorden
wijs het woord aan dat bij deze tekening hoort
wijs aan
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WrdWrdMatch
je ziet nu een rijtje woorden
met daarnaast een woord
wijs nu In het rijtje woorden
hetzeHde woord aan
wijs aan
kies het woord
zoek het woord
wijs hetzelfde woord aan
kies hetzelfde woord
welke Is gelijk

Spel
dat heb je goed gedaan
dit Is goed
dit Is goed hier staat
hier staat geen letter
hier staat niks
nee dat Is niet goed
nee dit Is niet goed
nee hoor dit was de
wijs aan
wijs maar aan
zo nu gaan we letters lezen
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Appendix E: Beschrijving van de
resource file
De exacte plaats van de file Is vastgelegd In de resource file. Met het
programma ResEdlt kunnen deze waarden aangepast worden. In resourceSTR#
met ID nummer 258 staan achtereenvolgens de volgende strings :
·HdVolN ame :Monitor. Folder:Monltor .Agenda:·;
•HdVolName :Monitor. Folder:Monltor. Vocabulary:•;
•HdVolName :Monitor. Folder:Monltor .Spraak:•;
·HdVolName:Monitor.Folder:Monitor.Summary:•;
•HdVolName :Monitor. Folder:Monitor. Results:•;
•HdVolName:Monltor.Folder:Monltor.Data:Users·;
•HdVolName:Monitor.Folder:Monitor.Data:GroupResulr;
•dVolName :Agenda•;
•dVolName:Monitor.Vocabulary:•;
•dVolName :Summary•;
•dVolName :Monitor. Results :•;
•Amsterdam•;
•4 8 •;
•Plaatjes•;

•3 s ·;

·talse•;
"dVolName:Users·;
"dVolName:GroupResuW

r

lf true then lt's a demo */

Hierbij staan de regels achtereenvolgens voor :
Padnaam van de file Agenda op de harddisk
Padnaam van de folder waar de woorden op de harddisk In staan
Padnaam van de folder waar de spraak op de harddisk In staat
Padnaam van de folder waar de Histories van alle leerlingen op de harddisk in
moeten komen te staan
Pad naam van de folder waar de Resultaten op de harddisk In moeten komen te staan
Padnaam van de file waar de file Klas op harddisk staat
Padnaam van de file waar de file Overzicht op harddisk staat
Padnaam van de file Agenda op de diskette
Padnaam van de folder waar de woorden op de diskette In staan
Padnaam van de file waar de History van de leerling op de diskette In staat
Padnaam van de folder waar de Resultaten op de diskette In moeten komen te staan
Font dat gebruikt wordt bij teksten
Font dat gebruikt wordt voor plaatjes
Boolean die aangeeft of het programma een demo versie Is of niet
Padnaam van de file waar de file Klas op diskette staat
Padnaam van de file waar de file Overzicht op diskette staat
In de resource definities wordt steeds gerefereerd aan de logische variabelen
dVolName en HdVolName. Deze variabelen worden tijdens run-time vervangen
door de fysieke naam van de gemounte volumes respektlevelljk diskette en
harddisk.
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