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Voorwoord en samenvatting v

Voorwoord
1k ben altijd bezig met het zeif aanpassen van programma's. Dit onderzoek is daarom
interessant geweest van begin tot eind. Van alle onderzoeken die ik uitgevoerd heb
gedurende mijn studie, heb ik van dit onderzoek het meest opgestoken.
Het heeft wel langer geduurd dan vooraf was gedacht en ik ben daarom blij dat mijn
begeleiders tot aan bet eind bet vertrouwen in een goede afloop hebben gehad.
1k wil mijn begeleider Rob bedanken voor de aanwijzingen en aansporingen die hij
gegeven heefi om mij op het juiste spoor te houden. Ook wil ik mijn andere
begeleider Jaap bedanken voor de tecbnische ondersteuning in de vorm van
programma's zoals Hookit en Mylib. Verder wil ik mijn ouders bedanken die mij
financieel gesteund en gemotiveerd hebben. Speciaal wil ik God bedanken, die de
leidraad is in mijn leven.
Maar bet meest wil ik mijn vrouw Aleksandra bedanken voor de ondersteuning die ze
gegeven heeft op de cruciale momenten.
Aan haar draag ik dit versiag op.

Samenvatting
Dc meeste softwareprogramma's zijn zo ontworpen dat de gebruiker zich moet
aanpassen aan het programma in plaats van dat het programma zich aanpast aan de
gebruiker. De grafische interface van een prograrnma zoals Word kan aangepast
worden door de gebruiker door middel van het toevoegen van knoppen en sneltoetsen.
Ook kunnen er macro's van samengestelde functies toegevoegd worden die later
aangeroepen kunnen worden door of een sneltoets of door een knop op het scherm. Al
deze aanpassingen vereisen kennis en tijd van de gebruiker. Het gebruik van de
diverse media om functies aan te roepen hangt in zekere mate af van de ervaring die
een gebruiker heeft. Een ervaren gebruiker maakt eerder gebruik van sneltoetsen
omdat dit sneller werkt en kennis vereist dan een beginnende gebruiker. Op grond van
deze veronderstelling is de ervaring van een willekeunge gebruiker te achterhalen.
Aan de hand van deze classificatie kan dan de interface aangepast worden aan de
expertise van de gebruiker. Om dit te bewerkstelligen zijn er twee experimenten
uitgevoerd. Het eerste experiment had tot dod het formuleren van een
classificatiemethode door middel van een sequentieanalyse. Daarna is in het tweede
experiment geprobeerd deze sequentieanalyse te implementeren om repeterende
sequenties te achterhalen om ze daarna in een specifieke vorm aan te bieden als een
enkele functie. De implementatie van de sequentieanalyse is slechts ten dele geslaagd,
in plaats daarvan is er een statistische methode toegepast om de gebruiker te
classificeren. Verder was bet door het beperkt houden van bet domein mogelijk om
de samengestelde functies te achterhalen en aan te bieden.



Inleiding

1 Inleiding
In de meeste softwareprogramma's wordt in meer of mindere mate rekening
gehouden met verschillende gebruikers. De standaard instellingen van het
programma, dus hoe het programma reageert en werkt en hoe de grafische interface
eruit ziet, zijn gebaseerd op bet principe 'One size fits all'. Dit houdt in dat als een
gebruiker niet weet hoe deze instellingen veranderd kunnen worden of als er geen tijd
is om dit te doen, deze instellingen onveranderd blijven, ook als dit niet de meest
efficiënte interface voor de gebruiker is. Als een gebruiker namelijk een meer
persoonlijke, dus aan de wensen aangepast programma wil, dan moet hij of zij dit zeif
uitvoeren.
In bijvoorbeeld tekstverwerkers zijn mogelijkheden ingebouwd om de (grafische)
interface aan te passen. Het gaat hier om het instellen van ingebouwde voorkeuren of
opties. Om deze opties te kunnen veranderen moeten gebruikers eerst weten dat die
opties er zijn, hoe ze ingesteld kunnen worden en wat het effect van het veranderen
van de instellingen is. Hiervoor is kennis nodig van het programma en ervaring met
het programma.
Als een gebruiker jets wil veranderen aan het gedrag van bet programma, maar met
weet of er een optie is die dit gedrag bepaalt dan kost het kost tijd om uit te zoeken of
die optie bestaat en waar die zich bevindt in bet programma. Vervolgens moet dan het
effect van de verandering worden bepaald, om te zien of dit naar verwachting is.
Opties of voorkeuren die de grafische interface aanpassen zijn aanwezig in de vorm
van bet toevoegen van knoppen of sneltoetsen. Deze aanpassingen betreffen het
zichtbaar of meer toegankelijk maken van specifieke functies van het programma.
Welke functies dat zijn, is afhankelijk van de gebruiker. Sommige functies zijn
standaard aanwezig in de vorm van knoppen en sneltoetsen. Maar als een gebruiker
deze niet gebruikt, of zelfs niet kent, dan blijven ze toch aanwezig en nemen ze
bijvoorbeeld in bet geval van knoppen ruimte in op bet beeldscherm.
In bijvoorbeeld een tekstverwerker zoals Word 2000 worden menu-items vertraagd
weergegeven die infrequent gebruikt worden. Dit is een vorm van adaptiviteit. Andere
vormen van adaptiviteit zijn bijvoorbeeld de spellingchecker en de
autocorrectiefunctie. Sommige aanpassingen kunnen autonoom uitgevoerd worden
door bet programma zelf zonder tussenkomst van de gebruiker.
In plaats van dat de gebruiker zich aanpast aan het programma, dus leert orn het
programma aan te passen, is bet beter voor de gebruiker als het programma zich
aanpast aan de gebruiker. In het geval van de overbodige knoppen op bet scherm, kan
het programma besluiten om deze te verwijderen. Omgekeerd kan dat betekenen dat
bet programma veel gebruikte functies die door middel van één van de menu's wordt
aangeroepen meer toegankelijk te maken in de vorm van een knop of sneltoets. Deze
vorm van adaptiviteit is nog weinig aanwezig in tekstverwerkers.
Nog een stap verder in het aanbieden van adaptiviteit is bet toevoegen van nieuwe
functies. Om veel voorkomende sequenties van acties in de vorm van meuwe functies
toe te voegen aan bijvoorbeeld een tekstverwerker zoals Word is er de mogelijkheid
om macro's te maken. Helas is daar wel kennis voor nodig, zelfs als de 'macro-
recorder' gebruikt wordt, daar worden namelijk alleen acties waargenomen die
worden ingevoerd via het toetsenbord.
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1.1 Onderzoek
Op het gebied van adaptiviteit wordt veel onderzoek verricht. Sommige onderzoeken
of paradigma's bescbrijven modellen of creëren prototypen om een adaptieve
component in te bouwen in een nieuw programma. Maar ook kunnen bestaande
programma's worden uitgerust met een adaptieve component die ervoor moet zorgen
dat het programma zich aanpast aan de gebruiker. Vreemd genoeg zijn er weinig
pogingen ondernomen om tekstverwerkers hiervoor te gebruiken. Tekstverwerkers
zijn namelijk wijdvcrbreid en ze worden door allerici soorten gebruikers gebruikt. Eén
van de meest gebruikte tekstverwerkers is Word 2000 en hierin zijn zoals eerder
vermeld specifieke vormen van adaptiviteit ingebouwd. Maar er wordt geen rekening
gehouden met verschillende groepen gebruikers. De ene gebruiker maakt
voornamelijk gebruik van knoppen om functies uit te voeren., waarvoor een ander
sneltoetsen gebruikt.
In het onderzoek dat beschreven wordt in dit versiag, wordt onderzocht hoe er
rekening gehouden kan worden met deze verschillende gebruikersgroepen. Om dit te
doen is Word aangepast zodat het zichzelf autonoom kan aanpassen aan de gebruiker.
Deze adaptieve interface wijzigt zeif sneltoetsen of voegt buttons toe voor functies die
vaak worden uitgevoerd. Hiervoor moet de gebruiker geclassificeerd worden naar
ervaring. De hypothese is dat ervaren gebruikers overwegend het toetsenbord
gebruiken en dat beginnende gebruikers de muis gebruiken. Beginners oriënteren zich
voornamelijk op de menu's en de zichtbare buttons en gebruiken de sneltoetsen niet
omdat ze die niet kennen. Experts gebruiken sneltoetsen wel omdat ze die kennen en
omdat het werken errnee sneller gaat.
Er zijn twee experimenten uitgevoerd. In het cerste experiment is de eerder genoemde
hypothese getest, waarbij de proefersonen een tekst hebben opgemaakt. Deze
opmaak bestaat onder meer uit combinaties van de functies vet, cursief en
onderstrepen. Maar ook hoofdletters en tabs maken dccl uit van de toe te passen
opmaak. Dc data van de verschillende proefersonen is geanalyseerd om repeterende
handelingen te vinden door middel van een sequentieanalyse die hiervoor is
ontwikkeld. Omdat de resultaten de hypothese ondersteunen is het mogelijk om een
gebruiker te classificeren aan de hand van bet muis- en toetsenbordgebruik van de
gebruiker.
Op grond van deze manier van classificeren wordt in het tweede experiment een
tweetal vormen van adaptiviteit aangeboden. In dit experiment is opnieuw bet
opmaken van een tekst uitgevoerd door een aantal proefersonen, waarin meer
complexe combinaties van functies zijn verwerkt. Het dod is om 5 combinaties die
worden toegepast door de proeIersonen aan te bieden in functics die de combinaties
uitvoeren. Er worden dus automatisch macro's gecreeerd voor de repeterende
handelingen. Deze 5 combinaties zijn met steeds hctzelfde maar zijn contextgevoelig
en hangen af van welke combinaties er recent zijn uitgevoerd. Dc manier waarop de
adaptiviteit wordt aangeboden is athankelijk van het gebruik van de muis enlof het
toetsenbord door de gebruiker. Muisgebruikers krijgen een knoppenbalk met daarin
de beschikbare combinaties en toetsenbordgebruikers cen scherm met daarop een
overzicht van de sneltoetsen van de combinaties die beschikbaar worden gesteld. Als
een gebruiker beide media gebruikt dan zijn en de knoppenbalk en het
overzichtsscherm beiden op het scherm zichtbaar. Ook in het contextmenu worden de
5 combinaties aangeboden. Het contextmenu is onderdeel van de adaptiviteit van alle
drie de groepen, omdat het door middel van en de muis en het toetsenbord geopend
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kan worden. Alleen wordt hier de inhoud op verschillende manieren weergegeven,
welke athankelijk is van de classificatie.
Verwacht wordt bij het eerste experiment dat er een duidelijke scheidingslijn zal
lopen tussen ervaren en beginnende gebruikers, waarbij gebruikers met een
gemiddelde ervaring karakteristieken van de twee andere groepen zullen hebben. Een
algoritme om de classificatie uit te voeren zal aan de hand van de gegevens van het
experiment worden ontwikkeld en gebruikt worden in het tweede experiment. Bij dit
experiment is de verwachting dat er de voorgestelde adaptiviteit kan worden
geimplementeerd en dat bij het testen ervan, de meeste proefersonen de adaptiviteit
begrijpen en nieuwsgierig genoeg zijn om er gebruik van te maken. Omdat bet een
specifieke taak betrefi die logisch werken in de hand werkt, wordt verwacht dat een
aantal proefersonen en in het bijzonder de ervaren gebruikers efficient gebruik zullen
maken van de adaptiviteit in de vorm van sneltoetsen. Als het een beginnende
gebruiker betreft zal er meer gebruik gemaakt worden van de aangeboden adaptiviteit
in de vorm van knoppen.

1.2 Overzicht
In bet tweede hoofdstuk worden verschillende achtergronden besproken die
betrekking hebben tot adaptiviteit in het algemeen. Hier komen prototypen en
modellen aan bod die adaptiviteit hebben geImplementeerd of willen implementeren.
Aan het eind worden een tweetal onderzoeken besproken die uitgevoerd zijn in
tekstverwerkers.
In het daaropvolgende hoofdstuk wordt bet eerste experiment besproken die tot doe!
heeft om een methode te geven om gebruikers naar ervaring te kunnen classificeren.
Zonder deze methode is het met mogelijk om adaptiviteit aan te bieden.
In het vierde hoofdstuk wordt de implementatie van de adaptiviteit in Word 2000
besproken, gevolgd door het experiment om de adaptiviteit te testen. Er wordt ook
gekeken naar efficiëntie, maar vooral naar het gebruik ervan.
In bet laatste hoofdstuk worden de conclusies en discussie beschreven. Aan de hand
hiervan worden ook aanbevelingen gegeven om een betere vorm van adaptiviteit aan
te bieden in Word 2000.
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2 Theoretisch kader

2.1 Introductie
Het begrip adaptiviteit is met betrekking tot software niet eenduidig gedefinieerd.
Strikt genomen is de adaptiviteit van een softwareprogramma de mogelijkheid van dat
programma om zich aan te passen aan de wensen van de gebruiker.
Maar dat kan op meerdere manieren, afhankelijk van de rol van de gebruiker
(Stephanidis, 2001). Ook zijn er meerdere elementen die aangepast kunnen worden.
Denk bijvoorbeeld aan de interface (de vormgeving van de grafische interface) of aan
het interne gedrag van het programma. Ook kunnen delen van de software door het
programma herschreven worden om het efficiënter te maken. Ook dit is een vorm van
adaptiviteit.
Bij de interactie tussen een programma en een gebruiker, gebeurt de adaptatie meestal
op initiatief van de gebruiker door middel van het instellen van voorgeprogrammeerde
parameters in het programma (Korvemaker & Greiner, 2000) ('tailorability'
Stephanidis, 2001; Wulf, 1999). De grafische interface, die visueel zichtbaar is, nodigt
de gebruiker uit om bet aan te passen. Maar elementen die niet meteen zichtbaar zijn,
nodigen zich minder uit om toegevoegd te worden. Zelfs bet weghalen van elementen
wordt niet snel gedaan, zodat veel gebruikers de standaard opmaak van de interface
blijven gebruiken. Dit geldt ook voor de interne instellingen van een programma.
Als de gebruiker niet bet initiatief neemt, dan stelt het programma expliciet een vraag
en dan kan er een instelling blijvend worden veranderd. Een tweede voim van
adaptiviteit is dat bet programma zicbzelf aanpast aan de gebruiker. Maar hiervoor
moeten wel eerst de (mogelijke) wensen en/of voorkeuren bekend zijn. Zonder directe
interactie met de gebruiker en gebruik makend van een normale computer blijven
alleen de handelingen van de gebruiker met de muis en toetsenbord over, het systeem
wordt als het ware bekeken door bet sleutelgat of 'Keyhole'-methode (Lee,
McCartney & Santos, 2000; Ross, 2000; Horvitz, Breese, Heckerman, Hovel &
Rommelse, 1998; Bauer, 1996). Natuurlijk is bet mogelijk om aan de hand van
instellingen die de gebruiker zelfverandert afte leiden welke voorkeuren de gebruiker
heeft en welke consequenties dit zou kunnen hebben op andere instellingen. Hiervoor
is een mechanisme nodig die leert welke voorkeuren een gebruiker heeft.
Zogenaamde 'software agents' (Schlimmer & Hermens 1993) leren de voorkeuren
van de gebruiker en zijn als bet ware een persoonlijk expertsysteem van de gebruiker.
Als de agent eenmaal de voorkeuren heeft geleerd, dan moeten er beslissingen
genomen worden. Het vakgebied 'Machine Learning' (ML) houdt zich hiermee bezig.
In dit versiag wordt hierop niet verder ingegaan.
Een laatste vorm van adaptiviteit is zoals gezegd de aanpassingen die een programma
aan de software zeif doet om bet efficiënter te laten werken. Dit wordt vaak zelf-
adaptiviteit genoemd (Oreizy, Gorlick, Taylor, Heimbigner, Johnson, Medvidovic,
Quilici, Rosenblum & Wolf, 1999; Ledeczi, Bapti & Karsai, 2000; Karsai, Ledeczi,
Sztipanovits, Peceli, Simon & Kovacshazy, 2001). Hierbij gaat het vooral om
systemen die geheel zelfstandig werken en die geen interactie met een gebruiker
hebben. Wel is vaak zo dat het systeem gecontroleerd wordt door een mens, die
belangrijke softwareveranderingen eerst goed moet keuren ('Human in the loop'
Oreizy et aL, 1999).
Deze laatste vorm van adaptiviteit wordt summier besproken omdat er geen sprake is
van interactie tussen gebruiker en computer. Deze interactie is het vakgebied van



Theoretisch kader 5

mens-computer interactie of 'Human-Computer Interaction' (HCI). HCI en ML zijn
verwante vakgebieden van het jonge vakgebied 'Adaptive User Interfaces' (AU!)
(Langley, 1997).
In dit vcrslag wordt eerst de mens-computer interactie nader toegelicht. Daarna
worden verschillende experimenten beschreven om een AU! te implementeren. Als
laatste worden de twee experimenten beschreven die uitgevoerd zijn om een
autonome vorm van adaptiviteit te implementeren en te testen.

2.2 Mens-Computer Interactie
Een computer is mets zonder de programma's die erop draaien. Maar op hun beurt
zijn programma's niets zonder hun gebruikers. Sommige programma's werken op de
achtergrond zonder interactie met een gebruiker. Andere programma's zoals
tekenprogramma's, tekstverwerkers of emailprogramma's zijn er om een specifieke
taak uit te voeren. Er vindt voortdurend interactie plaats tussen de gebruiker en bet
programma. De gebruiker geeft commando's via toetsenbord en/of muis en bet
programrna voert ze uit. Het programma geeft feedback door middel van een signaal,
door middel van een auditief signaal bijvoorbeeld een enkele pieptoon of door middel
van een visueel signaal, bijvoorbeeld een knipperende icon op bet beeldscherm. Deze
cyclus herhaalt zich keer op keer.

2.2.1 Interactiemodel van Norman
Er zijn meerdere modellen om deze

_____

interactie te beschrijven. Eén
daarvan is het model van Norman
(1988). Hij deelt een enkele
interactieve cyclus in twee fases in,
namelijk de uitvoerende en de
evaluerende fase. Deze fases worden
ook weer ingedeeld in subfases
waardoor er in totaal 7 verschillende
fases zijn. Deze zijn weergegeven in
figuur 2.1. De twee hoofdfases
geven ook aan waar er kloven
kunnen zijn tussen programma en
gebruiker. Er is een kloof die bestaat
tussen de manier waarop de
gebruiker zijn acties om zijn doel te
bereiken formuleert en de acties die
zijn toegestaan door het programma
('gulf of execution'). Een tweede
kloof bestaat tussen de manier
waarop de presentatie van de
toestand van het programma is
weergegeven en de verwachting
ervan van de gebruiker ('gulf of
evaluation'). Te zien is dat elk van
deze fases een activiteit van de gebruiker is.

MEN7(L Acijr,xr

Figuur 2.1: Interactiemodel van Norman
(Uit: Norman, 1986)
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2.2.2 Interaction framework
Een ander model beschrijft de interactie ook in termen van activiteit van bet
programma, het zogenaamde 'interaction framework' (Abowd & Beale, 1991).
Hierbij formuleert de gebruiker zijn doelen in een vorm die het programma
accepteert. Het programma vertaalt de invoer en voert het commando uit. Dc
gebruiker op zijn beurt evalueert wat er uitgevoerd is waarbij de cyclus voltooid is.
Bij elk van de 4 overgangen moet er een vertaling plaatsvinden. Hoe kleiner de
vertalingstap, des te beter de 'mapping'. De mate van vertaling die steeds moet
plaatsvinden geefi de mate van het gemak van een programma in het gebruik aan.
Deze bruikbaarheid of 'usability' van een programma kan verder bekeken worden aan
de hand van bruikbaarheidsregels.

2.2.3 Bruikbaarheidsregels
Er zijn meerdere manieren om een programma te evalueren en om vast te stellen hoe
gemakkelijk het programma in bet gebruik is. Een daarvan is het vergelijken van het
programma met bepaalde vooraf vastgestelde regels. Deze regels zijn in te delen in
drie categori eën: Leerbaarheid ('Learnability'), fi exibiliteit ('Flexibility') en
Robuustheid ('Robustness') (Dix, Finlay, Abowd & Beale, 1993).
Hieronder worden de verschillende regels van de drie categorieën beschreven.

'Learnability' 'Hoe gemakkelijk is deze interface te leren gebruiken?'
'predictability' 'Wat gebeurt er als ik deze toets indruk?'
'synthesizability' 'Hoe ben ik hier gekomen?'
'familiarity' 'Hee, ik denk dat ik snap hoe dit werkt.'
'generalizability' 'Werkt dit hier?'
'consistency' 'Denk ik net dat 1k het doorheb en het verandert.'
'Flexibility' 'Hoe breed is de interface?'
'dialog initiative' 'Wie begon er?'
'multi threading' 'Hoe kan ik twee dingen tegelijkertijd uitvoeren?'
'task migratability' '1k doe dit en jij doet dat.'
'substitutivity' 'Welke manier moet ik hier gebruiken?'
'customizability' 'Hoe kan ik deze interface beter laten werken?'
'Robustness' 'Hoe goed wordt de interface ondersteund?'
'observability' 'Wat gebeurt bier?'
'recoverability' 'Oeps'
'responsiveness' 'Wat doet het programma nu?'
'task conformance' 'Dit doet niet wat ik wil dat het doet.'

Tabel 2.1: Bruikbaarheidsregels (Uit: Dix et al., 1993)

2.2.4 GOMS-analyse
Een andere en meer precieze manier om een programma te evalueren en vaak al
voordat het programma gereed is, is de GOMS-analyse (Card, Moran & Newell,
1983). De afkorting 'GOMS' staat voor 'Goals', 'Operators', 'Methods' en
'Selection'. Om een doel te bereiken moet er gekeken worden met welke
opeenvolging van operatoren of methoden dit doel bereikt kan worden. Dc
selectiekeuze bepaalt dan uiteindelijk welke opeenvolging uitgevoerd wordt. De
GOMS-analyse beschrijft dus alle mogelijke doelen en de operatoren/methoden om
deze doelen te bereiken, aangevuld met regels om ertussen te kiezen. Aangezien er in
een middeigroot programma al vele optics zijn die vaak ook op meerdere marneren
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uitgevoerd kunnen worden, is het makkelijk in te zien dat het een omvangrijke
beschrijving kan zijn.

2.2.5 Keystroke-level model
Dit model wordt gebruikt om aan de hand van muis- en toetsenbordgebruik de
uitvoering van gebruikers te voorspellen. Dit is ongeveer hetzelfde als een zeer
uitgebreide GOMS-analyse.
Er zijn verschillende operatoren die worden gebruikt in een KLM (Card, Moran &
Newell, 1983).

Operator Opmerkingen Tijd (s)
K Press Key

good typist 0.12
poor typist 0.28
non-typist 1.20

B Mouse button up/down 0.10
click 0.20

P Point with mouse
Fitts' Law 0.1 *log2(D/S+05)
average movement 1.10

H Home hands to and from keyboard 0.40
M Mentally prepare 1.35
R Response from system — measure -

Tabei 2.2: KLM operators (Uit: Card, Moran & Newell, 1983)

Zoals in de tabel te zien is heeft elke operator een bepaalde tijd nodig om uitgevoerd
te worden. Hierdoor is het geschikt om interfaces kwantitatief te vergelijken. Het zegt
alleen mets over de individuele gebruiker die het programma en dus de interface
gebruikt. Ook hier is het probleem dat de beschrijving van alle mogelijke handelingen
omvangrijk is, zelfs omvangrijker dan bij een GOMS-analyse omdat het
gedetailleerder is.

2.3 Adaptieve gebruikersinterface
De interfaces uit de kiassieke HCI missen een zekere mate van intelligentie. Deze
intelligentie is nodig om een betere beschrijving te krijgen van de individuele
gebruiker. Ook beslissingen die er gemaakt moeten worden vragen om een grote mate
van intelligentie hebben anders wordt de gebruiker gefrustreerd.
Machine learning en in bet bijzonder 'software agents' maken gebruik van statistische
methoden, zoals 'Bayesian networks' (Horvitz et al., 1998; Harrington, 1996) of
'Hidden Markov Models' (HMM) (Lee et aL, 2000) om kennis over de gebruiker op
te slaan en aan de hand daarvan beslissingen te nemen om de interface of andere
voorkeuren aan te passen. Het kan daarbij gaan om voorstellen aan de gebruiker, die
dan goedgekeurd moeten worden, of om geheel autonome aanpassingen. Daarbij moet
dan wel de mogelijkheid bestaan om de adaptatie terug te draaien.
Een interface die zelf voorstellen doet aan de gebruiker is over bet algemeen een
'Intelligent User Interface' (IUI) (Harrington, 1996; Puerta, 1993). De interface die
zeif aanpassingen doet is een adaptieve gebruikers interface of 'Adaptive User
Interface' (AU!) (Langley, 1997). Een AU! kan gezien worden als een speciaal geval
van een IUI. Er is geen strakke scheidslijn tussen deze twee soorten interfaces.
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2.3.1 Doelen van een A UI
Er zijn verschillende doelen die nagestreefd kunnen worden door middel van een
AUI. Zoals gezegd kan door middel van een AUI geprobeerd worden de voorkeuren
van een gebruiker te achterhalen en deze zeif te veranderen of voor veranderingen
voor te stellen. Het kost een gebruiker tijd om een programma te leren gebruiken en
zodoende kost het ook tijd om te leren waar en hoe instellingen veranderd kunnen
worden (Korvemaker & Greiner, 2000).
Dit kunnen voorkeuren betreffende de vormgeving van de visuele of grafische
interface zijn, maar ook inteme instellingen. Een andere mogelijkheid is om patronen
te herkennen van de gebruiker en het voor de gebruiker makkelijker te maken deze uit
te voeren. Hierbij is het mogelijk om als er daarna weer dat patroon in het gedrag
wordt gedetecteerd, de handeling automatisch te laten voltooien in bijvoorbeeld
digitale formulieren of 'Fill-in forms' (Hermens & Schlimmer, 1993). Op het
handelen van de gebruiker wordt dan geanticipeerd. Maar ook kan het zijn dat
commando's worden samengevoegd tot cen metacommando (Ross, 2000). Het is
duidelijk dat voordat er adaptiviteit wordt ingebouwd in een programma, het duidelijk
moet zijn wat het dod of de doelen zijn van de AUI.

2.3.2 Opbouw van een AU!
Een AUI bestaat uit een aantal componenten. Allereerst het hoofd- of gastprogramma,
dit kan een bestaande applicatie zijn, die dus wordt uitgerust met een tweede, de
adaptieve, component. Het is mogelijk om in een programma al meteen de adaptieve
component in te bouwen. Dit is zelfs aan te raden omdat daarmee veel problemen
voorkomen kunnen worden, zoals bet synchronisatieprobleem tussen de verschillende
componenten (Liebermann, 1998). Het is belangrijk dat bij het ontwerp van een
programma rekening wordt gehouden met een (eventuele) adaptieve component.
In sommige programma's zoals Word 2000 is een inteme scripttaal ingebouwd,
waardoor het eenvoudig(er) is om de interface aan te passen (Lieberman, 1998). Maar
dit houdt ook in dat de 'Low Level Events' (LLE's) van de gebruiker (ongefilterd)
beschikbaar moeten zijn, zoals de toetsen die ingedrukt worden of waar en wanneer er
met de muis wordt geklikt. Maar dit is met voldoende, het moet mogelijk zijn om de
'High Level Events' (HLE's) te genereren aan de hand van deze informatie, zoals
welk menu-item er wordt gekozen en met welk inputmedium (Zeiliger & Kosbie,
1997). Ook de componenten waaruit de interface is opgebouwd moeten makkelijk aan
te sturen en modificeerbaar zijn.
Dc adaptieve component bestaat dus eigenlijk uit twee componenten. Een component
die met de informatie die de invoer geeft, kan leren wat de gebruiker doet en wenst en
een component die besluit waar de interface aangepast kan worden en die dat uitvoert.
Als deze laatste component autonoom en niet speciaal gericht is op het aanpassen van
de grafische interface dan is de benaming ervoor 'Software Agent' (Zeiliger &
Kosbie, 1997). Als de agent tot dod heeft de interface autonoom aan te passen dan
spreekt men van een 'Intelligent Interface Agent' (hA) (Brown, Santos & Banks,
1997; Harrington, 1996).
Maar dit is een grove opdeling en dient als Ieidraad. In de volgende paragraafworden
verschillende modellen, voorstellen en experimenten besproken die een vorm van een
AU! implementeren.



Theoretisch kader 9

2.4 Verschillende benaderingen

2.4.1 Adaptivity Attributes
Het eerste model dat besproken wordt, bestaat uit een aantal attributen om een
adaptieve interface te ondersteunen (Karagiannidis, Koumpis & Stephanidis, 1995).
Deze attributen zijn constituenten, determinanten, doelen en regels ('adaptivity
constituents, determinants, goals and rules'). Hierbij zijn de constituenten de aspecten
van de interactie die aangepast worden en de determinanten de factoren die het gehele
proces leiden. De doelen geven daarbij aan wat er aangepast moet worden waarbij de
regels om dit te bereiken de constituenten veranderen aan de hand van de
determinanten.
Enkele voorbeelden van constituenten zijn generieke functies zoals foutencorrecties
of een actieve helpfunctie, maar ook bijvoorbeeld de manier waarop informatie aan de
gebruiker wordt gepresenteerd. Voorbeelden van determinanten zijn de
karakteristieken van de gebruiker zoals ervaring en voorkeuren, maar ook die van de
informatie die aangeboden wordt. Voorbeelden van doelen zijn 'laat zien wat de
gebruiker wil zien' en 'maak het gebruik simpeler of sneller'. Als laatste zijn de
regels gedefinieerd als 'als ... dan'-regels.
Om deze aanpak te laten slagen moet het mogelijk zijn om de constituenten en
determinanten aan te passen en dat de doelen gemntegreerd zijn in bet adaptive proces.
Ook moeten de regels gemodificeerd kunnen worden aan de hand van de doelen.

2.4.2 LaboUr
Het volgende model is LaboUr (Learning about the User) (Pohi, 1996). Pohi beschrijfi
een aanpak om een model van de gebruiker te maken met behulp van methoden uit
bet vakgebied 'Machine Learning' (ML).
Een drietal uitgangspunten worden gepresenteerd die er in het kort op neer komen dat
ML gebruikt moet worden om de gebruikersmodellen up-to-date te houden, dat het
verkrijgen van kennis over de gebruiker ook uitgevoerd moet worden door een
systeem dat de gebruiker modelleert ('User Modeling System'), en dat met alleen
veronderstellingen over de gedachtegang van de gebruiker (in de vonn van mentale
attituden) moeten worden beschouwd, maar ook over diens gedrag en activiteiten. Als
deze thesen in praktijk worden gebracht, dan betekent dit dat modelleren van de
gebruiker beschouwd kan worden als een leerprobleem en dus uitermate geschikt voor
ML.
Het doel is dus om LaboUr deze aannames in de praktijk te laten brengen. Maar
voordat dit mogelijk is moeten een aantal problemen opgelost worden:

1. Er moet een algemene interface komen tussen het User Modeling System en
de gastapplicatie.

2. Klassen van observatiedata en van leermethoden die deze data verwerken
moeten geidentificeerd worden.

3. Clustermethoden moeten gebruikt worden om groepen van
gebruikersmodellen samen te stellen.

4. Mentale attituden van gebruikers moeten gemntegreerd worden met gewoonten
en gedragspatronen van gebruikers.

5. En als laatste moeten technieken gevonden en toegepast worden om de
gebruikersmodellen up-to-date te houden.
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Hoewel onduidelijk is hoever LaboUr flu gevorderd is, blijven deze problemen
relevant bij het ontwerpen en implementeren van een AU!. Het is we! duidelijk dat
ML niet direct toegepast kan worden maar aangepast moet worden aan de AUI.

2.4.3 Aanpak van Langley
Een andere aanpak die ML wil gebruiken in AU!'s wordt beschreven door Langley
(Langley, 1997). ML wordt gebruikt om een leeralgoritme te implementeren die
interactieve software automatisch aanpast aan de persoon. Er worden een tweetal
definities gegeven.
Dc eerste definitie betreft bet leera!goritme: 'A learning algorithm is a software
system that improves its performance in some task domain based on partial
experience with that domain.'
Deze definitie geeft aan dat bet dod van leren het verbeteren van de prestaties van een
taak is en dat dit leren gebruik maakt van ingebouwde inductie, dus redeneert op basis
van beperkte informatie. Het meeste onderzoek dat gedaan is op dit gebied
concentreerde zich op het verfijnen van de inductietechnieken. Nu echter blijkt meer
en meer dat 'the steps of problem for,nulation, representation engineering, and data
preparation play a role at least as important as the induction stage itself'. Het
voorbereidende werk is net zo belangrijk als de leeralgoritmen die in het programma
zijn geimplementeerd.
De tweede definitie betreft de AU! zelf: 'An adaptive user interface is an interactive
software system that improves its ability to interact with an user based on partial
experience with that user.'. Door deze definitie is het duidelijk dat het prograrnma
gebruik maakt van inductie en ook dat het tijdens de interactie met de gebruiker of
'online' moet gebeuren. Het is we! mogelijk dat na elke sessie met de gebruiker het
systeem zichzelf verbetert met de verkregen data en voor de volgende sessie
aangepast wordt. Deze methode schiet echter zijn doe! voorbij om de gebruiker
onmiddellijk van dienst te zijn. Het is namelijk niet mogelijk om dan
contextgevoelige aanpassingen aan de interface uit te voeren. Door de adaptiviteit
online of 'runtime' (Karsai et a!., 2001; Karagiannidis & Stephanidis, 1998; Ledeczi
et aL, 2000; Stephanidis, 2001) uit te voeren is er sprake van een lerend systeem, en
niet een geleerd systeem. Langley identificeert ook twee klassen van AU!'s, namelijk
informatieve en generatieve interfaces. Een informatieve interface filtert informatie of
selecteert welke informatie aan de gebruiker wordt aangeboden. Een generatieve
interface da&entegen genereert een bepaalde bruikbare kennisstructuur. Het past de
interface aan of helpt bij het invullen van bijvoorbeeld spreadsheets. Generatieve
interfaces hebben vaak speciale acties nodig van de gebruiker omdat bet algoritme
terugkoppeling nodig heeft. Hoewel dit ook indirect kan als een gebruiker de
aangeboden aanpassingen gebruikt (Schlimmer & Hermens, 1993). Langley adviseert
om prototypen te ontwikkelen en om experimenten uit te voeren om te zien hoe groot
de mate is waarin ze zich aanpassen aan de gebruiker.
In een later artikel van Langley (1999) wordt meer de nadruk gelegd op het
modelleren van de gebruiker (Ross, 2000). Er wordt flu een nieuwe definitie gegeven
voor een AUI: 'An adaptive user interface is a software artifact that improves its
ability to interact with an user by constructing a user model based on partial
experience with that user.'. Het is duidelijk dat de focus verschuift van de software
naar bet construeren van een gebruikersmodel. Dc informatieve interface wordt flu
nader gespecificeerd naar het filteren aan de hand van informatie, inhoud of sociale
groep ('information filtering', 'content-based filtering' en 'social' of 'co!laborative
filtering'). Dc eerste twee termen liggen dichtbij elkaar en selecteren op welke
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informatie er aangeboden moet worden. Dit geldt ook voor de laatste, maar bier wordt
niet individueel gefilterd, maar op grond van de groep waarin een gebruiker is
ingedeeld.

2.4.4 Marionette Strings
Een geheel andere aanpak,, 'marionette strings' stelt voor om programma's van buiten
af adaptief te maken (Lieberman 1998). Hier wordt bepleit om flu niet meteen de
adaptieve component in te bouwen in een programma, omdat het beter is om een
agent aan een bestaande applicatie toe te voegen, zodat er weinig vooruitgedacht hoeft
te worden door de ontwikkelaars van software. Vooral de san-ienwerking tussen
meerdere applicaties moet verbeterd worden en de 'Agent Software' is de lijm tussen
de applicaties. Dc gebruiker hoeft dan met meer te werken met de complexiteit die bet
handelen met meerdere applicatieomgevingen met zich meebrengt. Dc manier om
programma's later te voorzien van een agent is door middel van scnpttalen. Dezen
moeten dan wel aanwezig zijn in het programma of in het Operating System.
Voorbeelden hiervan zijn AppleEvents, AppleScript, MS OLE, Active X, Visual
Basic, TCL en Java(script). Helaas kunnen de objecten in de meeste programma's niet
direct aangestuurd worden door deze talen en als dat wel kan dan kunnen ze meestal
niet cominuniceren met objecten in andere programma's. De oplossing die
voorgesteld wordt is een programma die net doet alsof de gebruiker jets uitvoert in de
interface. Deze aanpak beet 'Marionette Strings' en stuurt extern een applicatie aan.
Een implementatie hiervan is 'ScriptAgent'. Belangrijk bierbij is dat een applicatie
aan te sturen moet zijn door middel van een scripttaal (de applicatie is 'scriptable')
door bijvoorbeeld een externe agent. Maar eveneens moet mogelijk zijn dat de
applicatie informatie over de interactie door kan sturen aan een agent ('recordable').
Ms dit laatste met (volledig) mogelijk is kan de interne structuur van een programma
bekeken worden ('examinability'). Sommige programma's laten als gevoig van het
feit dat ze extern aan te sturen zijn, toe dat een externe agent de interne structuur van
een programma kan bekijken, waardoor bet toch enigszins mogelijk is om informatie
over de interactie te krijgen. Dit betekent ook dat om goed te werken de agent kennis
moet hebben van de interne datastructuur van bet programma. Maar dit geldt voor alle
agents in het algemeen.
Een probleem hierbij is dat er sprake kan zijn van objecten die niet gelijk zijn aan de
eigen objecten ('foreign objects'). Dat houdt in dat ze geschreven zijn in een andere
taal dan de taal waarin de agent is geschreven en waardoor er een extra interface
nodig is om ze te vertalen. Lieberman (1998) bespreekt verder nog een paar andere
problemen, zoals het probleem van parallellisme.
De gebruiker en de computer kunnen beiden gezien worden als processen die
tegelijkertijd uitgevoerd worden. Wordt daaraan een autonome agent toegevoegd dan
komt er een proces bij. Het probleem is dat bet kan voorkomen dat de agent en de
applicatie tegelijkertijd aan hetzelfde object werken en dat er daardoor fouten worden
geproduceerd. De oplossing biervoor is bet synchroniseren van de acties van alle drie
de processen, wat impliciet al wordt gedaan door de 'marionette strings'-aanpak.

2.4.5 Universal Access
Het creëren van een interface die geschikt is voor alle potentiële gebruikers is het dod
van de 'Unified User Interface' (U2!) (Stephanidis, 2001). 'Universal Access' in de
context van HCI introduceert 'a new perspective that recognises, respects, values and
attempts to accommodate a very wide range of human abilities, skills, requirements
and preferences in the design of computer-based products and operating
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environments.'. Dit betekent niet dat als een programma wordt ontwikkeld het moet
voldoen aan de wensen van alle mogelijke gebruikers, maar dat het zo wordt
ontwikkeld dat het zichzelf kan aanpassen aan een zo groot mogelijke groep
gebruikers.
Met betrekking tot adaptatie worden er twee soorten adaptatie onderscheiden,
afhankelijk van wie de adaptatie uitvoert. 'User invoked adaptation' is wanneer de
gebruiker zeif het systeem aanpast aan zijn wensen, en 'automatic adaptation' is
wanneer de computer dit zelfstandig doet. Als de gebruiker dit (moet) doen, dan
betekent dit dat hij of zij bekend moet zijn met het systeem ('familiarisation'). Dc
paradox is hierbij dat als een gebruiker dit doet hij of zij zich al heeft aangepast aan
het systeem en de doelmatigheid van de adaptatie grotendeels tenietdoet. Als de
computer de adaptatie uitvoert, dan moet bet de interactie van de gebruiker met het
systeem bekijken en aan de hand daarvan beslissingen nemen om de interactie met bet
systeem te verbeteren. De reden dat het systeem aangepast moet worden is vooral om
diens toegankelijkbeid of 'accessibility' te verbeteren, en in bet bijzonder voor de
gehandicapte gebruiker. Omdat de mogelijkheden om dit te verbeteren vaak met
ingebouwd zijn moet bet naderhand gebeuren. Deze 'product-level adaptation' richt
zich specifiek op één product. 'Environment-level adaptation' daarentegen probeert
oplossingen te vinden door alternati eve manieren te vinden om een systeem te
gebruiken. Het zou echter beter zijn om de toegankelijkheid van een programma
meteen aan te pakken bij het ontwerpen van een product en dat er tevens rekening
gehouden wordt met meer dan één gebruikerscategorie.
Dc (meuwe) ontwikkeling die dit moet aanpakken is de 'Unified User Interaction
Development'.

mapf\f\
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Figuur 2.2: De manier waarop adaptibility (links) en adaptiviteit (rechts) op elkaar
aansluiten (Uit: Stephanidis, 2001)

De implementatie hiervan in een U2! bestaat uit een specificatie van een enkele
interface die alle potentiele gebruikerscategorieen kan bedienen. Het begrip adaptatie
wordt hier opgedeeld in twee categorieën, namelijk 'adaptibility' en 'adaptivity'. De
bovenstaande figuur illustreert dit. De eerste term refereert aan bet bewust
ontwikkelen van meerdere versies van de interface die in het programma worden
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ingebouwd en waarvan er één gekozen wordt, voordat de interactie begonnen wordt.
Dit is een vorm van a-priori ontworpen of 'designtime' adapteren dat niet verward
moet worden met het zeif op maat maken van de interface of 'tailorability'. Dit laatste
geeft aan in hoeverre de gebruikers in staat worden gesteld om de interface aan hun
wensen aan te passen. De tweede term, adaptivity, verwijst naar het adaptieve gedrag
in een AUI en betreft de 'runtime enhancements of the dialogue to facilitate
individualisation and usability.'. Allereerst wordt de nadruk door U2! gelegd op de
adaptability en later worden er adaptivity en tailorability aan toegevoegd. Een
experiment om Universal Access te implementeren is de webbrowser 'AVANT!'. De
adaptaties hierin bestaan onder meer uit alternatieve presentaties door het gebruik van
verschillende media zoals grafisch of tekstueel weergeven of door middel van
verschillende kleurschema's en extra functionaliteit zoals het genereren van
sneltoetsen of 'shortcuts'.

2.5 Implementaties van een AUI
2.5.1 Eager, programmeren door middel van voorbeelden (PBE)
Eén van de eenvoudigste vormen om een interface aan te passen is gebruiken van een
macrorecorder. Met deze recorder worden meerdere handelingen opgenomen en
samengevoegd in een enkele macro, die in één keer uitgevoerd kan worden. Het
nadeel hiervan is dat het niet generaliseert en het dus zeer specifiek is. Dit komt
vooral omdat macrorecorders met 'Low-Level Events' (Zeiliger & Kosbie, 1997)
werken.
Het classificeren van gebruikers is ook relatief eenvoudig omdat in PBE over het
algemeen gebruik gemaakt wordt van stereotypen (Langley, 1999). Hierbij zijn
profielen van verschillende kiassen van gebruikers opgeslagen en worden gebruikt om
gebruikers te classificeren en identificeren.
Een meer intelligente methode is 'Programming By Example' (PBE) of
'Programming By Demonstration' (PBD). Programma's zoals deze worden door
Langley generatieve interfaces genoemd (Langley, 1997). Een voorbeeld hiervan is
Eager (Cypher, 1991; 1993). Hoewel het in principe applicatieonaffiankelijk is, betreft
het bier een aangepaste versie van het programma HyperCard. In dit programma
wordt de interactie van de gebruiker met het programma gevolgd en het tracht
patronen te onderscheiden in de 'High-Level Events'. Wordt het begin van een -
patroon een tweede keer waargenomen dan wordt via aanduidingen in de (grafische)
interface weergeven wat de volgende stap zou moeten zijn. Eager werkt dus door het
anticiperen op de volgende stap. Is dit correct voor het gehele patroon, dan moet de
gebruiker een toets indrukken om aan te geven dat het programma het patroon correct
voorspeld heeft. Als gebleken is dat Eager de taak correct uit kan voeren dan kan de
gebruiker dit aangeven. Eager schrijft hiervoor dan nieuwe software (een macro). Dit
is een vorm van anticipatie die minimaal interfereert met de normale activiteiten van
de gebruiker. Interessant is dat bij het experiment die hierbij werd uitgevoerd, de
proefersonen geen informatie kregen over Eager. Er werd slechts gevraagd een
aantal taken uit te voeren in HyperCard. Hierdoor werd de werking van het
programma niet altijd direct begrepen, maar over het algemeen waren de reacties
goed. Over de werking van Eager valt verder op te merken dat het soms een
incompleet patroon detecteerde. Ook moeten de handelingen van de gebruiker voor
een bepaald doel perfect zijn, dus foutloos.
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2.5.2 Familiar
Een ander voorbeeld van PBD is Familiar (Paynter, 1999). Dit is als bet ware een
opvolger van Eager. Omdat Familiar geen moeite heeft met mis en fouten in de invoer
zoals Eager, is het robuuster. Ook vergt Familiar geen aanpassingen aan het
programma of aan het 'Operating System' (OS). Helaas is Familiar flu niet zoals
Eager in staat om aanduidingen in een grafische interface te geven en communiceert
door middel van simpele engelsachtige zinnen. Verder heeft Familiar de gebruiker
nodig om aan te geven wanneer de taak volledig uitgevoerd is. Bij het testen met
proefpersonen bleek dat hoewel alle proefpersonen in staat waren met Familiar te
werken, niet iedereen het gebruikte. Dit kwam doordat de vertrouwde manier van
werken de voorkeur had. Over het geheel genomen werd de oude vertrouwde manier
van werken vaker gebruikt dan de nieuwe methode van Familiar. In de praktijk maakt
Familiar soms ook fouten, mede door de traagheid van AppleScript, waarin Familiar
geimplementeerd is.

2.5.3 L-CID
Meer nadruk wordt gelegd op de achterliggende modellen door de maker van L-CID
(Puerta, 1993). L-CID is een model van een 'intelligent interface that establishes the
knowledge requirements for, determines the functionality of and creates a definition
for an intelligent interface'. Niet alleen wordt het kennismodel van de interactie
tussen mens en computer gespecificeerd, maar ook de functies 'self-adaptation' en bet
beheren van de gebruikersinterface ('user-interface management'). Met de term
zelfadaptatie wordt het adaptiefhandelen bedoeld, zoals bij Eager en Familiar.
Het model van L-CID geeft een goode fundenng en probeert wel geheel applicatie- en
taakonathankelijk te zijn. L-CID is daardoor meer een model dan een applicatie en
kan door softwareontwikkelaars gebruikt worden om snel prototypen te maken en
deze te testen.

2.5.4 Aanpak van Schlimmer
Een aanpak die verwant is aan PBE is een 'note-taking'-software die probeert de
snelheid en nauwkeurigheid te verbeteren waarrnee een gebruiker aantekeningen over
allerlei onderwerpen maakt (Schlimnier & Hermens, 1993). Dc term voor dit soort
software is 'self-customizing software' en wordt uitgevoerd door middel van een
Software Agent. De software is gebruikt bij een systeem waar met een speciale pen
handgeschreven tekst werd ingevoerd. Ook hier voorspelt het programma op welke
manier de aantekening wordt weergegeven. Er wordt ervan uit gegaan dat
aantekeningen een bepaalde structuur hebben en dat ze vaak overeenkomsten met
elkaar hebben. De gebruiker kan deze kiezen, maar kan ook verder werken, waarbij
het programma de structuur van de nieuwe aantekening opslaat. Dit laatste wordt
gedaan via 'Finite-State Machines' (FSM's) die de syntax van de aantekeningen
opslaat. Ook worden ze gebruikt om nieuwe knoppen op het scherm te zetten die met
de FSM's corresponderen. Het kiezen door de gebruiker gebeurt dus door bet klikken
of gebruiken van de juiste knoppen, om zo een nieuwe aantekening te maken,
aangevuld met nieuwe informatie. Ook hier anticipeert het programma op de
handelingen van de gebruiker.

2.5.5 Epiphyte
De vorige voorbeelden van PBE betroffen steeds een enkel programma waarin de
sequenties die herhaald worden geautomatiseerd worden. De 'Epiphyte'-aanpak
probeert repeterende sequenties van de gebruiker te ontdekken in meerdere MS
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Windows programma's en deze te automatiseren terwiji de gebruiker in controle blijft
(Zeiliger & Kosbie, 1997). Er wordt hier een software agent geprogrammeerd die de
volgende handelingen moet verrichten.

1. Het afvangen van de LLE's, zoals muisklikken en toetsenbordaanslagen.
2. Het genereren van HLE's, bijvoorbeeld 'bestand wegschrijven' aan de hand

van de LLE's.
3. Het opslaan van de context bij de LLE / HLE.
4. Het beheren van de gescbiedenis van de interactie. Er is bier sprake van twee

soorten geschiedenis, namelijk de statische en de dynamische. De statische
geschiedenis betreft alle geschiedenis en het analyseren ervan kost meer tijd
en is omvangrijker, terwijl die van de dynamische veel sneller gaat omdat het
alien de recentere interactie betreft.

5. Het aanmaken van voorbeelden door het vinden van repeterende acties.
6. Het koppelen van de dynamische geschiedenis met een opgeslagen voorbeeld.
7. Het bepalen van hoe de taak afgemaakt moet worden door middel van

interactie met de gebruiker.
8. Het afmaken van de repeterende taak.

Deze aanpak is geimplementeerd door middel van een prototype in het project
'ACCEL'. Het gaat bier om het modelleren van de voorbeelden, dus er wordt nog
geen automatisering uitgevoerd (stappen 7 & 8). Omdat bet doel van deze aanpak is
om met ongemodificeerde programma's te werken moet er een extern model van de
applicaties zijn. Dit model moet gecreëerd worden door een expert gebruiker om de
LLE's te kunnen plaatsen in een hiërarchie.

2.6 Adaptieve Algoritmen
2.6.1 Het leren voorspellen van UNIX commando's
Een aantal experimenten zijn uitgevoerd om aan de hand van (veel) data te
voorspellen welk commando er wordt ingetypt in een UNIX-omgeving (Korvemaker
& Greiner, 1999; 2000; Davison & Hirsh, 1998).
De UNIX-omgeving is een 'command line'-omgeving waarbij er dus losse
commando's worden ingetypt. Een voiledige commandoregel of 'command line'
bestaat uit een commandonaam en één of meerdere argumenten. Het stuk van de
command line zonder argumenten, dus alleen het commando wordt stompje of 'stub'
genoemd. In een eerste experiment door Davison en Hirsh (1998) werd data van
gebruikers verzameld en offline geanalyseerd. Vervolgens werd bet systeem getest en
probeerde bet na het invoeren van een commando een geschikte kandidaat voor het
volgende commando te voorspellen met andere data (dat niet zeif verzameld was).
Het ging bier niet om command lines maar om commando's. Dit werd gedaan door
middel van een 'Incremental Probabilistic Action Modeling' (IPAM), een
implementatie van een ideale online leeralgoritme of 'Ideal Online Learning
Algorithm' (lOLA) en wiens resultaten minstens zo goed moesten zijn als die van
'C4.5', een algoritme uit het vakgebied van ML. Hoe meer mogelijke commando's
werden weergegeven (van 1 tot 5), hoe groter de kans dat de juiste ertussen genoemd
was. In ongeveer 75% van de gevallen waarbij er 5 mogelijkbeden werden
weergegeven, stond bet juiste volgende commando ertussen. Dit maakt bet de moeite
waard om meerdere mogelijkbeden te geven aan de gebruiker, hoewel dit ten koste
gaat van een hogere cognitieve werkbelasting. IPAM werd vergeleken met een
Bayesiaans algoritme, met C4.5 en een nalef algontme MRC ('Most Recent
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Commando's'), dat de voorspelling deed aan de hand van de 30 voorgaande
commando's. IPAM had jets betere prestaties ten opzichte van de andere algoritmen.
Korvemaker en Greiner hebben daarna twee verdere pogingen gedaan om de
nauwkeurigheid te verhogen. Bij beide pogingen gebruikten ze data van anderen. In
het latere experiment is djt aangevuld met zeif verkregen data van proe1ersonen.
Veel verschillende methoden werden gebruikt (zoals het variëren van het aantal
voorgaande commando's dat in de analyse werd meegenomen), maar de
nauwkeurigheid was ongeveer hetzelfde als bjj Davison & Hirsh. Ze voorspelden ook
de volledige command lines, en de nauwkeurigheid loopt dan een stuk terug.
Wat ze verder verbeterden is de toegankelijkheid door het toewijzen van de vijfmeest
waarschijnlijke commando's aan de functietoetsen F1-F5. Eén van hun conclusies
was dat beginners het minst voorspelbaar zijn en experts het meest.

2.6.2 Overige experimenten
Een ander voorbeeld van het leren voorspellen van patronen is het voorspellen van het
gebruik van bronnen of 'resources' door gebruikers (Lee et al., 2000). Hiervoor
werden 'Hidden Markov Models' (HMM's) gebruikt. De prestaties van het gebruik
door middel van bi- en trigrammen (l en 2 order HMM's) werden vergeleken en
hoewel trigrammen namelijk meer informatie tot hun beschikking hebben om hun
voorspelling te doen, deden vreemd genoeg de bigrammen het beter. Dit valt te
verkiaren door het gebruikte domein waar de tests werden uitgevoerd (UNIX) waar
acties met strikt contingent zijn en waar van elkaar onafhankelijke acties ingevoerd
kunnen worden.
Het verkrijgen van voorkeuren van gebruikers wordt door middel van een
implementatie van de 'Dempster-Shafer Theorie'-aanpak uitgevoerd (Bauer, 1996).
Deze aanpak probeert te redeneren aan de hand van een statistische methode, waarbij
er niet voldoende data aanwezig is. Het is dus in staat om onder minder goede
omstandigheden te werken. Ook is het in staat om met onzekerheid te werken en
werkt het met inductief leren waarmee classificatieregels worden opgesteld.
Een experiment dat gebruik maakt van een vorm van een Bayesiaans algoritme is bet
Lumière-project (bekend van de MS 'Office Assistent', hoewel deze in de nieuwste
versie, Office XP, met meer aanwezig is) die hiermee gebruikersmodellen creëert
(Horvitz et al., 1998).
Ook GESIA ('Generic Expert System Intelligent Assistent'), een architectuur die een
intelligente gebruikersinterface implementeert, maakt gebruik van een Bayesiaans
algoritme. (Brown et aL, 1997). De architectuur is opgedeeld in een grafische laag,
een systeem- en een IIA-laag. Interessant is het dat bij deze aanpak de hA opgedeeld
is in een adaptatielaag, een adaptieve laag en een communicatielaag.
Dc eerste laag hiervan houdt bij welke aanpassingen er door de gebruiker zijn
uitgevoerd en de tweede laag past aan de hand hiervan autonoom de interface aan. De
laatste laag, de communicatielaag, beheert de verschillende manieren die aanwezig
zijn om te communiceren met de gebruiker, zoals door middel van tekst of grafische
manipulatie.

2.7 Overig relevant onderzoek
Software die geheel autonoom werkt en zonder interactie met een gebruiker, wordt
over het algemeen zelfadaptieve software genoemd, hoewel deze term soms ook in
combinatie met een gebruiker wordt gebruikt. Hoewel bet buiten de HCI en AUI valt
worden er bier toch een paar experimenten genoemd omdat ze relevant zijn in het
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kader van dit onderzoek. Een zelfadaptief systeem kan lijken op een adaptief systeem
met een gebruiker als de gebruiker wordt gezien als de veranderende omgeving,
waarop het systeem reageert.

2.7.1 Supervisory Control
Deze zelfadaptieve software heeft als primair doel het systeem werkend te houden
door fouten te detecteren en op te lossen of op veranderende omstandigheden in te
spelen. Ook moet een dergelijk systeem flexibel en robuust zijn, en deze eisen maken
het moeilijk om het te implementeren. Een ander probleem is dat, omdat bet zijn eigen
gedrag en structuur kan modificeren, het moeilijk te voorspellen is hoe een systeem
zich zal gedragen.
De component in de architectuur die deze herstructurering uitvoert is een controlerend
systeem ('supervisory control') dat dit doet na een 'aanbeveling' van een ander
subsysteem die het programma controleert op fouten of op inefficient werken
('monitoring system'). Om dit goed te laten werken is het verstandig de verschillende
componenten in een programma grotendeels onathankelijk van elkaar te houden, met
uitzondering van de interfaces waarmee ze met elkaar communiceren (Karsai et aL,
2001).

2.7.2MIC
Een generiek systeem 'Model-Integrated Computing' (MIC), is een methode om de
componenten of de architectuur van een programma te programmeren of eigenlijk te
definiëren, en de precieze parameters kunnen later online worden bepaald (Ledeczi et
aL, 2000). Dit voorgeprogrammeerde model wordt geimplementeerd in een systeem
die de parameters invult. Het gehele systeem bestaat dan uit een voorgeprogrammeerd
of 'designtime' gedeelte en een deel die de parameters in een werkend programma
('runtime') invult en de adaptiviteit uitvoert. Een soortgelijke indeling wordt
voorgesteld door de aanpak van Universal Access (Stephanidis, 2001) en GESIA
(Brown Ct al., 1997) in een AU!.

2.7.3 Archi:ectuur-aanpak
Hoewel deze aanpak met uniek is, legt het wel meer nadruk op de architectuur en is
het gedetailleerder. Zonder bier precies op in te gaan zijn er een paar punten die van
belang zijn. Allereerst is er het onderscheid tussen een open adaptief en gesloten
adaptief systeem. Deze termen corresponderen respectievelijk met het wel of niet
mogelijk zijn dat het systeem later online aangepast kan worden. Dit is te vergelijken
met bet verschil tussen bet runtime of designtime adaptief zijn van het systeem.
Een ander punt is dat ook een zelfadaptief systeem niet volledig autonoom hoeft te
zijn omdat (belangrijke) beslissingen voorgelegd en/of goedgekeurd moeten worden
door een mens ('human-in-the-loop'). Een laatste punt betreft het communiceren
tussen de verschillende componenten waaruit het systeem bestaat. Omdat deze
communicatie dynamisch gebeurt vereist bet dat berichten tussen de componenten
asyncbroon (moeten kunnen) worden verstuurd en dat hiermee rekening gehouden
moet worden (Oreizy et a!., 1999). Hierbij kunnen problemen ontstaan net zoals bij
een AU! (Lieberman, 1998).

2.7.4 Opmerkingen
Omdat er bij zelfadaptieve software geen interactie is met de gebruiker, ligt het
zwaartepunt bij het gedetailleerd en correct definiëren van de architectuur van het



Theoretisch kader 18

programma. Juist omdat er geen gebruiker is die fouten kan corrigeren wordt er veel
aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van het systeem (Oreizy Ct al., 1999)
Bij bet ontwerpen van een AU! wordt daar op deze punten minder de nadruk geiegd,
omdat er vooral gelet wordt op de interactie met de gebruiker. Ook zijn er
overeenkomsten tussen de twee soorten systemen. Door deze redenen is het
verstandig voor de programzneurs en ontwikkelaars van een AU! om kennis te nemen
van de diverse manieren waarop een architectuur gedefinieerd kan zijn bij een
zeifadaptief systeem.

2.8 Dc interface van een tekstverwerker
Het experiment dat uitgevoerd is om een AUI te testen is uitgevoerd in Word 2000 en
wordt in de volgende hoofdstukken besproken. Hoewel er over gesproken wordt om
experimenten uit te voeren in een tekstverwerker worden er weinig daadwerkelijk
uitgevoerd (Korvemaker & Greiner, 2000; Wuif, 1999). De twee studies hieronder
betreffen onderzoek in de tekstverwerkers WordPerfect en MS Word versie 4.0.

2.8.1 Tourmaline
Een voorbeeld van PBE is Tourmaline, dat tekst in een document zoals de kop van
een hoofdstuk of een paragraaf ('header'), tabellen en literatuurverwijzingen in MS
Word opmaakt (Myers, 1993). Bij de koppen betreft bet complex samengestelde
vormen van opmaak, omdat een eenvoudigere vorm al aanwezig is in de vorm van
stijien. Het programma herkent wanneer een kop al eerder is opgemaakt en maakt de
nieuwe automatisch op. Deze manier van werken werd ook toegepast bij bet
automatiscb opmaken van de literatuurverwijzingen. Ms de gebruiker wil weten wat
er precies door het programma gedaan is, is er een knop ('explain-button') die als
functie het uitleggen van de toegepaste opmaak heeft.
Omdat bet programma soms een verkeerde opmaak kan toepassen is bet belangrijk dat
de gebruiker de opmaak kan veranderen. De feedback die bet programma geeft moet
zodanig zijn dat bet de gebruiker bet gevoel geeft in controle te zijn en dat bij of zij
weet het systeem precies uitvoert. Het onderzoek laat zien dat bet mogelijk is om de
doelen ('semantics') van de gebruiker uit de interactie van de gebruiker met het
systeem te achterhalen. Dit komt mede door bet beperkte domein dat bet systeem
heeft.

2.8.2 Handmatig aanpassen van WordPerfect
In een grafische versie van WordPerfect werd uitgezocht welke aanpassingen
gebruikers uitvoeren in de grafische interface (Page, Jobnsgard, Albert & Mien,
1996). Dit is een onderzoek naar tailorability (Stephanidis, 2001; WuIf, 1999).
De proefpersonen hadden ervaring met de computer variërend van minder dan een
jaar tot meer dan 10 jaar, waarbij meer dan de helfi meer dan lOjaar. Dc ervaring die
ze badden met tekstverwerkers varieerde ook van mindcr dan ecn jaar tot meer dan
10, waarbij minder dan de helfi meer dan 10 jaar ervaring had. Van 6 mogelijke
aanpassingen die onderzocbt werden en die gebruikers uit kunnen voeren in
WordPerfect zijn twee ervan aanpassingen aan de menu- en de knoppenbalk.
Uit het onderzoek bleek dat de aanpassingen in te deien zijn in vijf categorieën:
(waarbij tussen haakjes het percentage van de gebruikers staat die bet gebruikten.)

1. Het aanpassen van defunctionaliteit. Hierbij gaat bet om het creëren van
meuwe macro's (63%) en het gebruiken van de ingebouwde stijifunctie (33%).
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2. Het aanpassen van de toegankel:jkheid van een interface tool. Een voorbeeld
hiervan is bet wel of met weergeven van de knoppenbalk (16%) en de positie
op het scherm ervan (default, dus onveranderd 78%).

3. Net aanpassen van de toegankelzjkheid van bepaaldefuncties. Het toevoegen
van bijvoorbeeld meuwe knoppen aan de knoppenbalk (55%). Een heel klein
percentage veranderde de menubalk (4%). Dit kan erop duiden dat de
proefpersonen meer geinteresseerd zijn in bet zichtbaar maken van functies
dan in het reorganiseren erian.

4. Net aanpassen van de visuele vormgeving. Dit betreft de manier waarop een
knop wordt weergegeven, zoals we! of niet tekst onder de icon en de grootte
van de tekst (default, dus onveranderd 83%, d.w.z. icon met tekst).

5. Het veranderen van algemene voorkeursinstellingen.

De volgorde waarin de categorieën weergegeven worden is niet de volgorde als
gekeken wordt naar de frequentie van bet gebruik van de diverse categorieën. De
resultaten van bet onderzoek geven een andere volgorde. De rangschikking is dan als
volgt gerangschikt (van hoog naar laag): algemene voorkeursinstellingen, het
toevoegen van functies, betere toegankelijkheid tot functies, het veranderen van de
weergave van interface tools en als laatste het aanpassen van de visuele vormgeving.
Het aanpassen van betere toegankelijkheid tot functies wordt vaak uitgevoerd. Het is
duidelijk dat gebruikers functies zichtbaar maken of makkelijker toegankelijk.
Verder blijkt uit dit onderzoek blijkt dat 92% van de gebruikers van een
tekstverwerker de software in meer of mindere mate aanpassen. De eerste reden die
voor dit boge percentage gegeven wordt is dat bet werk of de taak aanpassingen
vereist. Dc tweede reden is het gemak waarmee bet aanpassen uitgevoerd kan worden.

2.9 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn allereerst verschillende modellen van besproken om de interactie
tussen mens en computer te bescbrijven. Deze modellen geven een aantal
aanknopingspunten om programma's of interfaces te beschrijven. Er zijn daarna een
aantal modellen of methoden beschreven die hiertoe in staat zijn, waardoor interfaces
met elkaar vergeleken kunnen worden. Het Keystroke-level Model is daarbij
gedetailleerder dan een GOMS-analyse of het toepassen van de bruikbaarheidregels.
Een interface met een bepaalde mate van intelligentie en autonomie, de AU! is
vervolgens in algemene termen besproken, gevolgd door een aantal modellen of
aanpakken die een AUI die een raamwerk hiervoor definiëren.
Een specifieke vorm van een AU! is een implementatie van het paradigma
'Programming by Example'. Hier wordt de interactie tussen gebruilcer en programma
gevolgd, waarbij gelet wordt op repeterende acties van de gebruiker. De nadruk
hierbij ligt op het anticiperen van acties die onderdeel zijn van een sequentie. Een
aantal implementaties zijn hiervan beschreven zoals die van Eager en Epiphyte. De
eerstgenoemde aanpak beschrijfi een adaptiviteit die speciaal gericht is op bet
detecteren van repeterende handelingen in een enkel programma, en de
laatstgenoemde doet dit in meerdere programma's tegelijkertijd. Deze laatste aanpak
is ook meer generiek en is met gespecificeerd op een subset van handelingen zoals bij
'Tourmaline'.
Om te leren van de gebruiker is een model van de individuele gebruiker nodig. Om dit
model te bepalen zijn er diverse technieken beschikbaar, zoals eenvoudige statistische
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methoden of meer complexe Bayesiaanse algoritmen. In bet kort zijn hiervan een paar
voorbeelden besproken.
Omdat zelfadaptieve software, waarbij er geen sprake is van interactie tussen
gebruiker en programma, en AUI's overeenkomsten hebben vooral met betrekking tot
de onderliggende raamwerken, zijn vervolgens een paar implementaties daarvan
besproken.
Als laatste zijn een aantal onderzoeken besproken die zich concentreren op het
aanpassen van een tekstverwerker aan de wensen van de gebruiker. Bij het ene
onderzoek 'Tourmaline' gaat het om autonoom aanpassen door bet systeem. Bij het
andere onderzoek in WordPerfect gaat het om welke aanpassingen er door de
gebruiker zelfuitgevoerd worden.
Er zijn meerdere termen die het aanpassen betekenen van een programma. Zo is er
adaptatie, adaptiviteit, adaptability en tailorability. De eerste drie termen kunnen ook
voorkomen in combinatie met autonoom en voorafgegaan door 'zeif'. Het
onderscheid dat door Stephanidis wordt aangegeven geeft een goed begrip van de
termen. De algemene term adaptatie is op te delen in twee categorieën, adaptability en
adaptiviteit. De eerste term geeft aan dat er meerdere versies van de interface zijn
(voor)ontwikkeld en daarvan wordt er één gekozen voordat de interactie begint. De
andere term betreft het runtime aanpassen van de interface. Als laatste is tailorability
het aanpassen van het programma door de gebruiker zeif.
De manier waarop deze termen in dit versiag gebruikt worden is in pnncipe hetzelfde.
Maar Stephanidis (2001) definieert de adaptability als een vorm van adaptatie voordat
er interactie plaatsvindt. In de hiema te bespreken experimenten wordt gesproken over
kortlopende of contextgevoelige adaptiviteit en een langlopende adaptiviteit die een
online adaptibility is.

2.9.1 Adaptiviteil in een iekstverwerker
Een paar modellen zijn beschreven om adaptiviteit meteen bij het ontwikkelen van
software te implementeren. Het gros van de beschreven onderzoeken, modellen en
applicaties betreffen echter bet uitbreiden van bestaande applicaties met extra
adaptiviteit.
Een aantal van deze artikelen noemen een tekstverwerker een geschikte kandidaat om
adaptiviteit te testen (Wulf, 1999; Stephanidis, 2001). Omdat er veel van
tekstverwerkers gebruik wordt gemaakt lijkt bet ook logisch om een bepaalde vorm
van autonome adaptiviteit in een tekstverwerker te implementeren en te testen. Veel
mensen hebben er ervaring mee en dat maakt bet uitvoeren van experimenten
interessant en relatief eenvoudig.
Het doel van de adaptiviteit die in dit onderzoek wordt geimplementeerd en getest is
om in te spelen op de behoeften van verschillende groepen gebruikers aan de band
van hun ervaring met een tekstverwerker. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende
toegangsmogelijkheden die de interface heeft, zoals menu's, sneltoetsen en knoppen
of icons (Wulf, 1999).
Een beginnende gebruiker is onbekend met de tekstverwerker en zal om een bepaalde
taak uit te voeren eerst uit moeten zoeken waar de benodigde functies zich in het
programma bevinden en hoe ze aangeroepen kunnen worden. Een ervaren gebruiker
weet al waar de functies zich bevinden en ook hoe ze toegepast kunnen worden. Als
een nog nog onbekende gebruiker, die dus nog met geclassificeerd is, voor een
eenvoudige taak cen zoekend gedrag vertoond is het aannemelijk dat het om een
beginner gaat. Is daarentegen het gedrag efficient dan is de kans groot dat het om een
expert gaat. Ook het medium dat er gebruikt wordt kan een weerspiegeling zijn van de
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hoeveelbeid ervaring die een gebruiker heefi. Visuele interface elementen zoals
knoppen, die met de muis aangeklikt moeten worden, vereisen minder kennis dan
sneltoetsen die niet zichtbaar zijn en die bekend moeten zijn bij een gebruiker.
Een beginner gebruikt daarom knoppen en een expert gebruikt sneltoetsen, omdat hij
of zij deze al kent en er mee heeft leren werken. Dit geldt natuurlijk niet voor alle
functies omdat ze met allemaal sneltoetsen toegewezen hebben gekregen, maar als ze
er zijn dan worden ze gebruikt. De gebruiker die een gemiddelde ervaring heeft,
gebruikt beide vormen om functies aan te roepen.
Door deze verschillen in gedrag werkt een expert sneller en is hij of zij efficiënter dan
een beginner. Ook is een expert veel meer geneigd dan een beginner om de interface
aan zijn of haar wensen aan te passen en in meer complexe mate (Rosson, 1984).
Omdat een tekstverwerker vele opties en functies heeft is het een moeilijke opgave
om adaptiviteit te baseren op alle mogelijkheden die een tekstverwerker heeft.
Daarom moet het om een tamelijk eenvoudige taak gaan zoals bet formatteren van een
stuk tekst. Het aantal functies dat hierop van toepassing is, is relatief klein. De
interactie van de gebruiker met het programma tijdens het uitvoeren van een
dergelijke taak is dan relatief eenvoudig te volgen. Ook is het domein van de
adaptiviteit die aangeboden wordt relatiefklein.
Wat uit deze taakomschrijving duidelijk wordt is dat het gaat om een vorm van PBE.
De gebruiker voert een reeks van verschillende combinaties van een opmaak uit en
het programma probeert aan de hand van de manier waarop de gebruiker dit doet, hem
of haar te classificeren. De adaptiviteit bestaat dan daarin dat de combinaties die
gebruikt worden en die dus meerdere handelingen betreffen in een enkel commando
of macro worden samengevoegd. Het programma moet zeif afleiden aan de hand van
LLE's en/of HLE's hoeveel ervaring een gebruiker heeft.
In het eerste experiment wordt bekeken op welke manier gebruikers geclassificeerd
kunnen worden. Hiervoor worden gegevens verzameld die nodig zijn om de
verschillende ervaringsgroepen van elkaar te onderscheiden. Omdat dit onderscheid
aan de hand van de ruwe gegevens niet direct duidelijk is, wordt er een speciaal voor
dit experiment aangepaste sequentieanalyse op de interactiegegevens van elke
proefersoon uitgevoerd.
Er worden twee manieren besproken om deze analyse uit te voeren. De ene methode
telt alle gevonden sequenties van de individuele proefj,ersonen op, waarbij dus de
minder vaak voorkomende sequenties ook geteld worden terwiji de andere methode
de analyse uitvoert over alle data van alle proefpersonen. Dc gevonden sequenties
worden ingedeeld in verschillende groepen die corresponderen met de verschillende
gebruikersgroepen. Door middel van deze stereotypen kunnen gebruikers
geclassificeerd worden.
In een vervolgexperiment, bet 2e experiment, wordt geprobeerd één van deze
methoden te implementeren. Het is namelijk met alleen noodzakelijk dat de
verschillende stereotypen opgeslagen worden, maar ook dat de sequentieanalyse
online uitgevoerd wordt. Deze analyse moet gegevens van de interactie van de
gebruiker met het programma krijgen. die daarna met de stereotypen vergeleken
worden om zodoende de gebruiker te classificeren. Vervolgens wordt een (autonome)
adaptiviteit aangeboden aan de gebruiker die aan de hand van deze classificatie de
interface aanpast. Deze adaptiviteit betreft de diverse bedieningsmiddelen van de
interface zoals menu's, sneltoetsen en knoppen. Er wordt bekeken of deze manier van
het aanbieden van adaptiviteit gebruikt wordt en welke reacties het oproept.



Experiment 1 22

3 Experiment 1
Het ontwikkelen van een classificatiemethode

3.1 Introductie
Dit eerste experiment is opgezet om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers
met verschillende ervaringsniveaus een taak uitvoeren in een tekstverwerker (Word
2000). Deze taak is het formatteren van een stuk tekst, waarbij het aantal functies die
later geanalyseerd worden beperkt gehouden wordt. Na het experiment worden de
vergaarde gegevens offline geanalyseerd.
Aan het eind van het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat om gebruikers naar ervaring
te classificeren er gekeken kan worden naar het soort medium dat ze gebruiken om
een taak uit te voeren. Dc classificatie bestaat flu echter niet uit twee groepen maar
wordt hier uitgebreid met een derde groep, die van de gemiddelde gebruikers. Bij
deze laatste groep zal het gebruik van knoppen en sneltoetsen ongeveer gelijk zijn.
De vraag is nu of het mogelijk is om aan de hand van het muis- en toetsenbordgebruik
te bepalen tot welke groep een gebruiker behoort. Dit houdt in dat een classificatie
uitgevoerd wordt door de interactie van de gebruiker te volgen en deze classificatie
bepaalt hoe de grafische interface wordt aangepast. De onderverdeling van adaptatie
in adaptability en adaptiviteit door Stephanidis, geeft een richtlijn voor de aan te
bieden adaptatie.
Ten eerste is er adaptability, hier gaat bet om de vormgeving van de grafische
interface, door middel van het aanpassen van de toegankelijkheid van de verschillende
interfacetools, zoals een knoppenbalk. Ten tweede is er de adaptiviteit die de inhoud
bepaalt van de interfacetools door middel van het aanpassen van de functionaliteit en
van de toegankelijkheid van functies zoals nieuwe knoppen en/of sneltoetsen.
Dit betekent dat er van de verschillende groepen gebruikers gegevens moeten worden
verzameld over het muis- en toetsenbordgebruik bij het uitvoeren van deze taak. Bij
de erop volgende offline analyse wordt niet alleen gekeken naar het medium of media
die er gebruikt worden, maar ook de manier waarop er door de tekst gegaan wordt om
te bepalen welke tactiek er wordt gebruikt. De toegepaste tactiek of strategie bij bet
uitvoeren van de taak kan ook een indicatie van de ervaring van de gebruiker zijn.
In dit hoofdstuk wordt eerst bet experiment besproken en daama de resultaten van de
verschillende proefersonen die eraan meegedaan hebben, gevolgd door een
bespreking van alle gegevens. Ook wordt een methode besproken om aan de hand van
alle gegevens een gebruiker te kunnen classificeren, afgesloten door een
samenvatting.

3.1.1 Doe! van het experiment
Het dod van het experiment is om met de informatie die de offline-analyse oplevert te
bekijken of de hypothese over de relatie tussen ervaring en gebruik van muis en
toetsenbord voldoende aanknopingspunten geeft om de adaptiviteit hierop te baseren.
Daarbij wordt ook gekeken naar de strategie die gevolgd wordt.
Een secundair doel is om een methode te ontwikkelen om een gebruiker te
classificeren aan de hand van zijn toetsenbord- en muisgebruik. De classificatie
gebeurt dan aan de hand van de deze sequentieanalyse die weergeefi hoe de
proefpersonen de formattering uitvoeren, en of ze daar consistent in zijn. Deze
gegevens worden offline geanalyseerd en er wordt gekeken of bet mogelijk is om
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hetzelfde online te doen. Dit laatste is belangrijk, omdat als het niet mogelijk is om
deze sequentieanalyse online uit te voeren deze methode afvalt.
Als bet mogelijk blijkt te zijn om de ervaring van een gebruiker af te leiden aan de
hand van zijn of haar muis- en toetsenbordgebruik dan wordt dit in een
vervolgexperiment gebruikt. Verder moet dan de methode gekozen worden op welke
manier de classificatie plaatsvindt (of door middel van een complexe online analyse
of door middel van een simpele telling of heuristiek). Ook kan er gekeken worden of
er via deze methode achterhaald kan worden of een proefersoon de tekst opmaakt
van links naar rechts (serieel) of dat er per opmaakcombinatie van boven naar
beneden (parallel) wordt gewerkt.

3.1.2 Taak
Twee teksten uit het 'Van Dale Nieuw Nederlands Handwoordenboek', een deel van
de letter Q en van de letter T zijn op een consistente manier opgemaakt in Word 2000.
De opmaak bestond uit combinaties van onderstrepen, vet of cursief maken van
woorden. Door verschillende combinaties zijn er zeven mogelijkheden (2- 1, de
geheel ongeformatteerde mogelijkheid met meegeteld). Verder kan de formattering
bestaan uit hoofdletters en 'tabs'. Als een proefersoon snel was, werd als het
opmaken van de Q-tekst voltooid was, de andere tekst, de T-tekst, gegeven om te
formatteren. Deze teksten zijn opgenomen in de bijlagen.

3.1.3 Technische aspecten
Zoals eerder vermeld wordt als tekstverwerker Word 2000 gebruikt. Dit programma is
aan te sturen via een scripttaal 'Visual Basic for Applications' (VBA). Er zijn in dit
programma en in bet bijzonder via deze taal geen mogelijkheden om de invoer van de
gebruiker precies te volgen. Daarom is er een exteme procedure in de vorm van een
Dynamic Link Library (DLL) ontwikkeld om de relevante gegevens in de vorm van
muis- en toetsenbordevents afte vangen van het bestwingssysteem en in het bijzonder
van Word 2000.
Bij bet toetsenbord gaat het om welke toetsen er ingedrukt worden, al dan met in
combinatie met Shift en/of Alt en/of Ctrl (de speciale toetsen). Bij de muis gaat bet
om bet indrukken van een van de twee muisknoppen en de coördinaten waar dat
gebeurt. Muisbewegingen worden met geregistreerd om bet systeem met te zwaar te
belasten en ook omdat bet minder belangrijk is dan het indrukken van de knoppen.
Dc precieze werking is kort samengevat als volgt. Het volgen van de gebruiker (door
middel van de logprocedure) bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een DLL die
buiten Word om werkt. Deze slaat de toetsenbord- en muisevents op in een bestand.
Het tweede deel bestaat uit een procedure in Word 2000 (in VBA). Deze laatste
procedure roept als één van de drie functies (onderstreept, cursief, vetgedrukt) wordt
gebruikt de DLL aan (een zogenaamd Word-event). Daarna slaat de DLL op of bet
gebruiken van de functie door middel van de muis, toetsenbord of via een menu is
gebeurd. Ook de grootte van de selectie wordt meegegeven maar niet de selectie zeif.
Als er een tab of een hoofdletter wordt ingevoegd wordt dit niet expliciet
doorgegeven aan de DLL. Dit moet uit de latere analyse van bet gebruik van het
toetsenbord (en muis) blijken.

3.1.4 Instellingen Word 2000
In bet experiment is er gebruik gemaakt van de Engelstalige versie. De reden hiervoor
is dat in VBA de namen van procedures beter te achterhalen zijn in het engels.
Verder zijn de volgende standaard instellingen veranderd:



Experiment 1 24

• De adaptieve menu's zijn uitgeschakeld, dat wil zeggen dat alle items in de
menu's meteen zichtbaar zijn. Als de adaptieve menu's wel ingeschakeld zijn
zijn de items in menu's die infrequent gebruikt worden niet meteen zichtbaar
als bet menu geopend wordt. Met andere woorden het menu krimpt al naar
gelang bet aantal menu-items. Dit is gedaan om de proefersonen niet te
verwarren en omdat bet niet aanwezig is in de eerdere versies van Word.

• De sneltoets om een nieuw document aan te maken ('Ctrl+N') is uitgeschakeld
om het per ongeluk openen van een nieuw document te voorkomen. De 'n'-
toets ligt viak naast de 'b'-toets (vetfunctie) en de logprocedure wordt
namelijk door het openen van nieuw document afgebroken.

• De optie om automatisch bet gehele woord te selecteren is uitgezet.
Proefpersonen worden dan gedwongen daadwerkelijk de woorden te
selecteren.

• Het mechanisme om de sneltoetscombinatie weer te geven bij een knop, de
zogenaamde 'screentip' is niet actief als er met de muis over de knop wordt
'gezweefd'. Dit kan sommige proefpersonen misschien een aansporing geven
om een sneltoets te gaan gebruiken terwiji ze dat normaal gesproken niet doen.

3.2 Procedure
Hier volgt een bescbrijving van het experiment, gevolgd door de resultaten en de
bespreking ervan.
Er deden tien proefersonen, allemaal studenten, mee aan het experiment dat
uitgevoerd zou worden op twee dagen. Twee proefpersonen kwamen echter met
opdagen op de met hun afgesproken tijd, zij voerden het experiment precies een week
later uit. Dc ervaring van de proe1,ersonen met cen tekstverwerker (Word '97 en
Word 2000) lag tussen minder dan een jaar en tien jaar.
De totale tijd dat gepland was voor elk proefersoon was éen uur, voorafgegaan door
maximaal een kwartier instructie.
De proefpersonen kregen een uur de tijd de Q-tekst te formatteren en indien de tijd dat
toeliet (een deel van) de T-tekst. Dc al geformatteerde tekst kregen ze op papier als
voorbeeld. Daarnaast kregen ze een opsomming van de manier waarop de
verschillende woorden waren geformatteerd. Vervolgens kregen ze een paar minuten
de tijd om dit te lezen en om er vragen over te stellen.
Het experiment begon daadwerkelijk nadat de ongeformatteerde tekst op het scherm
werd gezet en de logprocedure (door middel van een menu) geactiveerd was. Er werd
nadrukkelijk verteld dat dit menu met gebruikt mocht worden om te voorkomen dat
de logprocedure uitgezet werd.
In de analyse die is uitgevoerd na bet experiment zijn de afzonderlijke codes voor de
drie functies samengevat met de code voor het uitvoeren van een functie. Omdat de
herhalingen van codes (zie het converteren van de data) gefilterd worden kan er dus
sprake zijn van opeenvolgingen van de specifieke functies. Deze informatie is hier
dus niet terug te vinden. Een tweede analyse, de strategieanalyse is uitgevoerd waarbij
de verschillende functies niet samengevoegd zijn om de extra informatie te
achterhalen en om de gevolgde strategie te bepalen. Deze strategie geeft aan of er
parallel door een tekst wordt gegaan, waarbij woorden met dezelfde opmaak achter
elkaar worden opgemaakt of serieel waarbij de tekst wordt opgemaakt zoals het
gelezen wordt.
Er is sprake van een tactiek als een sequentie 4 keer of vaker achter elkaar voorkomt.
Deze waarde is zo gekozen, omdat als een proefpersoon sequenticel door de tekst
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gelopen is, hij maximaal 3 keer achter elkaar dezelfde operatie moet uitvoeren. De
tactiekanalyse is met deze zelfde drempelwaarde uitgevoerd. Een waarschuwing is op
zijn plaats, want de herhalingswaarde in de tabellen geeft niet het aantal keren aan dat
een sequentie één of meerdere keren achter elkaar herhaald is, maar de langste
herhaling van deze sequentie.
Een laatste indicatie is de sneiheid waarmee de taak uitgevoerd wordt. Ervaren
gebruikers werken niet alleen efficiënter maar ook sneller.

Kort samengevat bestaat de taak uit de volgende onderdelen:
• het invoegen van tabs.
• het vervangen van een kleine letter door de hoofdletter.
• het uitvoeren van de vet-, onderstreep- en cursieffunctie of een combinatie van

deze drie.

De taak kan worden uitgevoerd door middel van bet toetsenbord, de muis of door
middel van een combinatie van beiden. Aan de hand van het medium dat de gebruiker
gebruikt, de mate waarin er gebruik gemaakt wordt van tactieken en de tijd om de
taak afte maken is deze te classificeren als beginner, gemiddeld of expert.

3.2.1 Codering
Voordat de resultaten van de verschillende proefj)ersonen worden besproken is bet
belangrijk dat de daar gebruikte codes bekend zijn. De volgende opsomming bestaat
uit de codes die gebruikt worden in de tabellen. De codes hebben ook een korte
logische naam als geheugensteuntje, die ook in de tabellen vermeld wordt. Als laatste
in de opsomming volgt een korte beschrijving. De codes van de functies vet, cursief
en onderstrepen worden ook afzonderlijk genoemd, hoewel ze in de tabellen
samengevat zijn door middel van de codes van de 'T_Func' en 'M_Func'. De eerste
letter van het geheugensteuntje is, als bet gevolgd wordt door het teken van
onderstrepen ('_'), een Tofeen M, die respectievelijk staan voor toetsenbord en muis.

@ Del Het verwijderen van een karakter.
A Ins Het invoegen van een karakter.
B T_Pos Het positioneren van de cursor met het toetsenbord.
C M_Pos Idem maar flu met de muis (kan ook M_Sel zijn*).
D Tltalic Cursiefmaken (toetseribord).
E T_Func Het uitvoeren van één van de drie functies (toetsenbord).
F MFunc Idem (muis).
G M_Italic Cursiefmaken (muis).
H T_Bold Vet maken (toetsenbord).
I M_Bold Vet maken (muis).
J T_Paste Plakken (toetsenbord)**.
K T_Underline Onderstrepen (toetsenbord).
L M_Underline Onderstrepen (muis).
0 Cap Het iflvoegen van een hoofdletter met de Shift-toets.
P Tab Het invoegen van een Tab.

Q Spec Het enkel indrukkeri van ShiftJAltJCtrl.
R Trash Toetsen zonder betekenis in dit experiment.
S T_Sel Het selecteren van tekst met bet toetsenbord.
T M_Sel Het selecteren van tekst (muis).
U T_Scroll Het scrollen van de tekst met het toetsenbord (PgUp/PgDn).
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V M_Scroll Het scrollen van de tekst (muis).
W Bar Het aanldikken van de Menubalk of een andere commandbar.
X OW_Char Het overschrijven van tekst, de OverWrite-modus is actief.
Y 0W_Cap Idem, maar nu wordt er overschreven met een hoofdletter.

* Omdai de Mouse-Up event niet opgeslagen is, kan een M_Position ook een MSeI zjjn.
Het gebruik van de knoppen voor knippen/kopiëren en plakken is niet bekeken, er is dus geen
equivalent voor T_Paste, ni. M_Paste.

3.3 Resultaten
Alleen de resultaten van de verwerking van de gegevens van de Q-tekst van de tien
proefpersonen worden vermeld. De formattering van de T-tekst werd door memand
voltooid.
Dc sequenties die per proefersoon zijn vermeld in de onderstaande tabellen, zijn het
resultaat van de sequentieanalyse. Voordat deze analyse uitgevoerd kan worden
moeten de ruwe gegevens in de vorm van events omgezet worden naar een specifieke
vorm. Het algoritme dat is toegepast om dit uit te voeren is vermeld in de bijiagen.
Ook de precieze werking van de sequentieanalyse wordt daar vermeld.
Elke tabel is hetzelfde opgebouwd. In de eerste kolom worden de gecodeerde
sequenties vermeld waarbij de volgorde wordt bepaald door de hoogte van de dekking
van de sequentie. De dekking van een sequentie geeft aan hoeveel procent van de
gehele reeks verklaard wordt door deze sequentie en wordt vermeld in de tweede
kolom. Als een sequentie onvolledig is om een taak volledig uit te voeren dan wordt
de sequentie gemarkeerd met een asterisk. In de volgende, de derde kolom, staat de
cumulatieve dekking, dus de opgetelde dekking. Daarna het aantal keren dat de
sequentie geteld is in de data. Vervolgens de langste opeenvolgende reeks van deze
sequentie. Er is hier rekening gehouden met eventuele overlap. Het kan zijn dat van
een opeenvolgende reeks de laatste of eerste sequentie onderdeel is van een reeks van
een andere sequentie die erop volgt. Om te voorkomen dat deze sequentie dubbel
wordt geteld wordt dit aangegeven bij de kortste sequentie door een asterisk, en dat
betekent dat de sequentie eigenlijk één keer meer voorkomt. Als laatste een korte
beschrijving van de betekenis van de codering van de sequentie.
Subsequenties zijn in het algemeen onvolledige sequenties en het aantal keer dat ze
voorkomen ligt onder de drempelwaarde. Ze worden cursief weergegeven in de lijst
om een volledig beeld te geven. Het is hierdoor mogelijk om in plaats van een langere
sequentie in de lijst ook het totaal van een bepaalde subsequentie te tellen. De
effectieve dekking die onder elke tabel staat is de totale dekking waarvan de dekking
van de subsequenties is afgetrokken.
Onder aan elke tabel staan enkele opmerkingen, die zijn onderverdeeld in
verschillende onderwerpen. In deze onderwerpen wordt extra informatie gegeven over
de manier waarop de proefpersoon de taak heeft uitgevoerd. Dc onderwerpen die
altijd vermeld worden zijn functies, tabs, hoofdletters en tactiek, en eventueel daarna
worden overige opmerkingen vermeld. De eerste drie onderwerpen weerspiegelen de
verschillende elementen van de taak. Niet alleen bestaat de taak uit het opmaken van
woorden door middel van de functies vet, cursief en onderstrepen, maar ook uit het
verwisselen van letters door hoofdletters en het invoegen van tabs. Bij het onderdeel
tactiek wordt vermeld wanneer er bij de analyse resultaten betreffende de individuele
functies tussenuit springen. Achter de sequentie staat dan tussen haakjes de langste
sequentie en bet totaal aantal keren dat de sequentie voorkwam.
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Proefpersoon 1.
Totale tijd: 36:28
Sequentie dekking(%) cum.(%)
BSE 46,97 46,97 111 9 T_Pos, T_Sel, T_Func
BOBSE 11,00 57,97 13 1 T_Pos, Cap, Del, TPos, TSe1, T_Func
BO@ 8,04 66,01 19 4 T_Pos, Cap, Del

BOB@BSE 6,91 72,92 7 2 T_Pos, Cap, T_Pos, Del, T_Pos, T_Sel, T_Func
BP 6,49 79,41 23 13 T_Pos, Tab
BSJ 5,92 85,33 14 4 T_Pos, T_Sel, T_Paste
BQ* 1,69 87,02 6 1 T_Pos, Spec
B@* 1,41 88,43 5 1 T_Pos, Del
BO*_- 0,56 89,00_- 2 1 T_Pos, Cap

n = 709, eff. dekking = 8,43%, drempelwaarde 5

Opmerkingen:
Dit was de enige linkshandige proe1ersoon. Dit gaf echter geen problemen
want hij gebruikte de muis altijd al met rechts. Hij had eerdere ervaring met
WordPerfect (waarschijnlijk onder MS-DOS).
Zoals te zien is in de tabel, gebruikt hij alleen het toetsenbord.
Functies: Met het toetsenbord, dus eerst positioneren, daarna selecteren
('(BO(B)@)BSE').
Tabs: De tabs heeft hij zoveel mogelijk achter elkaar uitgevoerd ('BP').
Hoofdleners: Een hoofdletter voegt hij in en daarna verwijdert hij de niet-
hoofdletter ('BO@' en 'BOB@(BSE)').
Tactiek: De 'BO@BSE' is in 10 gevallen een 'BO@BSH'. Bij de
tactiekanalyse waren 'BSD' en 'BSKD' respectievelijk 7/38 (7 van de 38) en
8/18 repeterend. De 'BSJ' oftewel het gebruik van plakken wordt gerepeteerd,
wat te verwachten is.
Overig: Hij maakt gebruik van copy en paste in combinatie met overschrijven.
'BOB@(BSE)' is een variant van 'BO@(BSE)' en wijst op het invoegen van
een letter achter de letter die vervangen moet worden. Vandaar dat de cursor
verplaatst moet worden. De 'B@' is een onvolledige sequentie. De 'BQ' is
waarschijnlijk het gevolg van het twijfelen welke sneltoets gebruikt moet
worden. Hij is de sneiste van alle proefpersonen.

Proefpersoon 2.
Totale tijd: 45:26
Sequentie dekking(%)

@ langste Korte beschrzjving

cum.(%) @ langste Korte beschrijving
TF 24,66 24,66 101 6 M_Sel, M_Func
CTF 23,44

-

48,11 64 4 M_Pos, M_Sel, M_Func

TFC@O 19,54 67,64 32 3 M_Sel, M_Func, M_Pos, Del, Cap
CO 6,59 74,24 18 3* M_Pos, Del, Cap
CTFCP 5,49 79,73 9 2 M_Pos, M_Sel, M_Func, M_Pos, Tab
TFCP 5,37 85,10 11 2 M_Sel, M_Func, M_Pos, Tab
B(@O 2,56 87,67 7 1 T_Pos, Del, Cap
C@* 2,20 89,87 9 2 M_Pos, Del

CP 0,98 90,84 4 2 M_Pos, Tab
B@* - 0,24 91,09 1 1 * T_Pos, Del
n — 319, eff. dekking = 89,87%, drempelwaarde —5
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Opmerkingen:
Ze had eerder ervaring met WP en met Word'97.
Deze persoon is bijna geheel muisgeorienteerd, op enkele hoofdletteroperaties
na ('B@O').
Functies: Zij selecteert het meest de tekst direct zonder te positioneren
('TF(CP/C@O)'), hoewel de M_Pos ervoor ('CTF(CP)') ook een M_Sel kan
zijn, maar deze heeft dan geen betekenis. Maar vooraf gegaan door
positioneren komt ook redelijk vaak voor ('CTF(CP)').
Tabs: De tabs worden niet achter elkaar uitgevoerd, maar vooral in sequentie
met de functie ('(C)TFCP').
Hoofdletters: De letter wordt eerst verwijderd, daarna vervangen door de
hoofdletter ('(TF)C@O'). Zoals te zien is wordt het ook een paar keer met bet
toetsenbord uitgevoerd ('B@O').
Tactiek: 'TI' (4/35) en 'TL' (5/18).
Overig: De 'B@' is ter volledigheid, aismede de 'C@', maar deze kan ook
een 'T@', wat inhoudt dat bet een deletie is. Deze proefersoon valt op door
het geringe aantal verschillende sequenties.

Proefpersoon 3.
Totale tijd: 43:11
Sequentie dek/dng(%) cum.(%)
CTF 22,32 22,32 57 7 M_Pos, M_Sel, M_Func
TF 12,53 34,86 4 M_SeI, M_Func

TFCO@ 9,79 44,65 15 2 M_Sel. M_Func, M_Pos, Cap, Del

BO@TF 4,57 49,22 7 1 T_Pos. Cap. Del. M_Sel, M_Func

TFCPCO@ 4,57 53,79 5 1 MSe1, M_Func. M_Pos. Tab. M_Pos. Cap. Del

TFCBO(g 3,92 57,70 5 1 M_Sel, M_Func, M_Pos, T_Pos. Cap. Del

CTFCO@ 3,92 61,62 5 1 M_Pos, M_Sel, M_Func. M_Pos, Cap. Del

TFCP 3,66 65,27 7 1 M_Sel, M_Func. M_Pos. Tab

CO@TF 3,26 68,54 5 1* M_Pos, Cap. Del, M_Sel. MFunc

B@* 3,13 71,67 12 2 T_Pos. Del

TFC@ 2,61 74,28 5 1 M_Sel. M_Func. MPos. Del

BO@ 2,35 76,63 6 1* T_Pos, Cap. Del
BA* 1,83 78,64 7 2 TPos, Ins
CO@ 1,57 80,03 4 I * M_Pos, Cap, Del
CP 1,31 8 1,33 5 1 M_Pos. Tab
CO* 1,31 82,64 3 1 M_Pos, Cap

CA 1,31 83,94 5 1 M_Pos, Ins

C@ 0,52 84.46 2 1 M_Pos, Del
BO* 0,52 84,99 2 2 T_Pos, Cap
BO* 0,39 85,38 1 1 M_Pos, T_Pos, Cap

Opmerkingen:
Praktiscb geen ervaring, maar bij wist wel de knoppen voor de 3 functies. Hij
kende de sneltoetsen niet. Ook had hij alleen ervanng met de nederlandstalige
versie van Word'97.
Functies: Hij selecteert vaak direct de tekst en voert de functie uit ('TF').
Maar de variant ('CTF') komt ook voor. Te zien is dat hij gebruik maakt van
een ratjetoe aan combinaties. Hij gaat waarschijnlijk zeer sequentieel (serieel)

@ langste Korie beschrzjving

n = 766, eff. dekking = 82,37%, drempelwaarde = 5
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te werk. Er is dus met echt sprake van één of meerdere tactieken. Hij heefi de
langste lijst aan sequenties.
Tabs: De tabs worden ook in combinatie met de functie uitgevoerd ('TFCP').
Hoofdletters: Hier voegt hij ook eerst de hoofdletter in en daarna verwijdert
hij de letter ('CO@' en 'BO@'). Het is opmerkelijk dat hij ook vaak het
toetsenbord gebruikt om deze operatie uit te voeren, waarbij het eventueel
wordt vervolgd met de muis.
Tacliek: Geen enkele sequentie wordt vaker dan 3 keer achter elkaar
herhaald.
Overig: Ms hij de sneltoetsen had geweten was hij waarschijnlijk half
toetsenbord, half muisgebruiker geweest, maar flu is hij overwegend een
muisgebruiker. De sequenties 'CBO', 'C@' en 'BO' zijn met te verkiaren,
misschien ten gevolge van correcties. De 'CO' zou een 'TO' kunnen zijn, dus
een overschrijven.

Proefpersoon 4.
Totale tijd: 37:51
Sequentie dekking(%) cum.(v/o) @ langste Korte beschrijving
BSE 42,86 42,86 112 21 T_Pos, T_Sel, T_Func

B@O 13,01 55,87 13* TPos, Del, Cap
TF 7,14 63,0 1 28 6* M_Sel, M_Func

BP 5,36 68,37 21 16 T_Pos, Tab

B@OBSE 3,83 72,19 5 1 T_Pos, Del, Cap, T_Pos, T_Sel, TFunc
CO 3,32 75.51 13 5 M_Pos, Cap
TFCSF 3,19 78,70 5 1 M_Sel, M_Func, M_Pos, T_Sel, M_Func

BSF 2,30 80.99 6 3 T_Pos, T_Sel, M_Func
BTF 1,91 82,91 5 1 T_Pos, M_Sel, M_Func
BSO 1,91 84.82 5 1 T_Pos, 1_Se!, Cap

CSF 1,53 86,35 4 4 M_Pos, T_SeI, M_Func

CP 1,28 87,63 5 5 M_Pos, Tab
B@ * 0,77 88,3 9 3 1 T_Pos, Del

n = 7M, eff. dekking = 86,10%, drempelwaarde = 5

Opmerkingen:
Hij heeft ervaring via de universiteit met Word'97.
Functies: Overwegend toetsenbordgebruiker ('BSE'). Deze sequentie is vaak
achter elkaar uitgevoerd. Toch is er ook sprake van het gebruik van de muis,
door middel van directe tekstselecties ('IF'). Soms echter volgt er op een
positionering met de muis een selectie door middel van het toetsenbord
('CSF') en de uitvoering van de functie met de muis. Andere varianten zijn
ook aanwezig ('BSF' en 'BTF'). De enige die ontbreekt is de 'alleen-muis'-
variant.
Tabs: De tabs worden achter elkaar uitgevoerd met het toetsenbord ('BP'),
maar ook een paar keer met de muis.
Hoofdletters: De letters worden eerst verwijderd, daarna wordt de hoofdletter
ingevoegd. En vaak achter elkaar. De 'CO' wijst erop dat een letter
geselecteerd wordt en direct wordt vervangen door de hoofdletter ('TO').
Omdat 'BSO' ook voorkomt is dit waarschijnlijk.
Tactiek: Hij maakt veelvuldig gebruik van tactieken: 'BSD' (17/38), 'BSH'
(8/27), 'BSHK' (11/23) en 'TGL' (8/17).
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@ langste Korte beschrzjving
TF 34,15 34,15 104 10 M_Sel, M_Func

CTF 14,29 48,44 29 3 M_Pos, M_Sel, M_Func

TFCYBY 6,90 55,34 7 1 M_Sel,M_Func,M_Pos, 0W_Cap, T_Pos, OW Cap

BP 6,24 6 1,58 19 13 T_Pos, Tab

TFCY 5,91 67,49 2 M_Sel, M_Func, M_Pos, OW_Cap

BY 3,94 7 1,43 12 11 T_Pos, OW Cap

CZY 3.45 74,88 7 1 M_Pos, T_Paste, OW_Cap

B@* 2,63 77,50 8 1 T_Pos, Del

CO@ 2,46 79,97 5 2 M_Pos, Cap, Del

CP 2.30 82,27 7 2 M_Pos, Tab
BO* 1,64 83,91 5 1 T_Pos, Cap

CO 0,99 84,89 3 1 M_Pos, Cap

Ci' 0,33 85,22 1 1* M_Pos, OW_Cap

n= 609, eff. dekking =83,91%, drempelwaarde 5

Opmcrkingen:
Ook zij kende de sneltoetsen niet.
Funclies: Doorgaans met de muis door middel van directe selectie.
Tabs: Deze worden het meest met het toetsenbord gedaan en achter elkaar
('BP'), maar ook de muis wordt gebruikt (misschien vanwege latere correctie).
Hoofdletiers: Deze persoon gebruikt als enige de Insert-toets om letters te
overschrijven. Dc positionering met de muis viak voor het overschrijven met
de hoofdletter is dan ook een selectie met de muis ('CY'). Er is hier ook
sprake van een mengvorm van toetsenbord- en muis-gebruik ('BY'). Let op
het gebruik van de inserttoets ('CZY"). Het repeteren van de 'BY' wijst crop
dat ze achter elkaar letters overschreven heeft. De 'BO' en 'CO' zijn
waarschijnlijk incomplete sequenties.
Tactiek: De sequenties 'TIL' (5*129), 'TI' (4*/23) en 'TO' (5/16).
Overig: Zij is de cursieve woorden vergeten te formatteren.

Proefpersoon 6.
Totale tijd: 63:06
Sequentie dekking(%) cum. (%) @ Iangste Korte beschrving
TF 36,44 36,44 123 13 M_Sel, M_Func

CTF 11,11 47,56 25 2 M_Pos, M_Sel, M_Func

B@0 7,56 55,11 17 9* T_Pos, Del, Cap

B@P 7,11 62,22 16 8 T_Pos, Del, Tab

TFC@O 6,67 68,89 9 2 M_Sel, M_Func, M_Pos, Del, Cap
TFC@OB* 5,19 74,07 5 1 M_Sel, M_Func, M_Pos, Del, Cap, T_Pos, Del

C@O 3,11 8 1,63 7 2 M_Pos, Del, Cap

CJ 2,67 79,85 9 5 M_Pos, T_Paste

CW 2,67 82,52 9 3 M_Pos, Bar

TFV 2,22 84,74 5 2 M_Sel, M_Func, M_Scroll

BP 1,48 86,22 5 1 T_Pos, Tab

CR 1,48 87,70 5 1 M_Pos, Trash
* 0,59 88,30 2 1 T_Pos, Del -—

I
n =675, elf. dekking = 8 7,70%, drempelwaarde =5

Proefpersoon 5.
Totale tijd: 42:57
Sequentie dekking(%) cum.(%)

c@* 0,59 88,89 2 M_Pos, Del
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Opmerkingen:
Ze was al bekend met Word'97.
Functies: Overwegend door middel van directe selectie (dus met de muis).
Tabs: Met het toetsenbord, echter vaak voorafgegaan door een deletie (??).
Hoofdleuers: Vooral door middel van het toetsenbord. Eerst de deletie, daarna
het invoegen. Bij 'TFC@OB@', wat een zeer lange sequentie is, is de '-B@'
onduidelijk. Misschien is het onvolledig of een correctie.
Tactiek: 'TI' (4*139), 'TO' (10*/32) en 'TL' (14*125).
Overig: Ze heeft een aantal keren de menu's doorzocht ('CW'). Ze maakt
soms gebruik van copy en paste. Maar ook blijkt zij af en toe iets teveel te
hebben verwijderd, wat later weer toegevoegd wordt. De 'TFV' geeft aan dat
ze af en toe gescrolid heeft in combinatie met een functie.

Proefpersoon 7.
Totale tijd: 46:22
Sequentie dekking(%) cum.(%) @ langste Korte beschrijving
TF 33,06 33,06 122 14 M_Sel, M_Func
CTF 15,04 48,10 T 7 M_Pos, M_Sel, M_Func

B@O 13,01 61,11 Y• 14 TPos,Del,Cap
BP 6,78 67,89 25 23 T_Pos, Tab

TFC@OB@ 5,69 73,58 1 M_Sel,M_Func, M_Pos, Del, Cap, T_Pos, Del

TFC@O 5,42 79,00 8 1 M_Sel, M_Func, M_Pos, Del, Cap
TFCB@* 3,39 82,38 5 1 M_Sel, M_Func, M_Pos, T_Pos, Del
BATF 2,71 85,09 5 1 TPos, Ins. M_Sel, M_Func
BTF 2,44 87,53 6 1 T_Pos, M_Sel. M_Func

C@O 1,63 89,16 4 2 M_Pos, Del, Cap
B* 1,08 90,24 4 2 T_Pos, Del
Q* 0,81 91,06 3 1 MPos, Del
BA 0,54 91,60 2 1 * T_Pos, Jpj
n = 738, efl. dekking =87,53%, drempelwaarde 5

Opmerkingen:
Zij had al een jaar lang al niet meer met de tekstverwerker gewerkt, maar ze
had wel ervaring. Achteraf zei ze dat de onderstreepfunctie niet goed werkte,
zodat ze een paar keer moest klikken. Hier is geen verklaring voor en ze was
de enige die het noemde.
Functies: Overwegend door middel van directe selectie. Zeer soms echter
voorafgegaan door positionering met het toetsenbord ('BTF')
Tabs: Alleen met het toetsenbord en achter elkaar.
Hoofdietters: Gemixt muis en toetsenbord. Met de muis echter vooraf gegaan
door bet uitvoeren van een functie ('TFC@O'). Het is met duidelijk wat
precies het doel is van de 'B@'.
Tactiek: 'TIL' (13*/38), 'TO' (9/38), 'TI' (4*120), 'TGL' (4/11) en 'CTIGL'
(4/7).
Overig: Ook hier is er sprake van latere correcties ('BA').De 'BATF' is in
combinatie met een functie, bet zou dus om een tactiek kunnen gaan.
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Proefpersoon 8.
Totale tijd: 37:17
Sequentie dekking(%)

Opmerkingen:
Ze was de nederlandse versie van Word gewend. Ze zocht namelijk naar het
automatisch vervangen van woorden met bijbehorende fontaanpassing. Ze
wist het te vinden in de nederlandse versie maar met in de engelse. Ze heeft

cum. (%) langste Korte beschrving
TF 25,86 25,86 79 5 M_Sel, M_Func
TFC@O 25,37 5 1,23 31 2 M_Sel, M_Func, M_Pos, Del. Cap
CTF 9,82 6 1,05 20 2 MPos, MSeI, M_Func
CP 7,20 68,25 22

5

11 MPos, Tab
CTFC@O 4,91 73,16 1 M_Pos, M_SeI. M_Func. M_Pos. Del. Cap
C@OTF 4,09 77,25 5 1 M_Pos, Del. Cap. M_Sel. M_Func
TFV 2,45 79,71 5 1 MSeI, M Func, MScroll
C@O 1,96 81,67 4 1* M_Pos, Del. Cap
B@O 1,96 83,63 4 1 TPos, Del, Cap
CO* 1,96 85,60 6 3 M_Pos, Cap
C@ * 1,31 86,91 4 1 * MPos, Del
B* 0.33 87,23 1 1 T_Pos, Del
n = 611, elf. dekking = 81,67%, drempelwaarde = 5

Opmerkingen:
Ervaring met Word.
Functies: Ook weer overwegend door middel van directe selectie.
Tabs: Met de muis en achter elkaar.
Hoofdletters: Eerst deletie, daarna invoegen. De 'CO' kan een 'TO' zijn (dus
selectie overscbrijven). Er zijn ook een paar 'B@O's, dit zijn misscbien
correcties, of bet uitvoeren van de hoofdletteroperatie op dezelfde regel.
Tactiek: 'TG' (6*125).
Overig: Deze proefpersoon heeft bijna bet kleinste aantal verschillende
(effectieve) sequenties en is op één persoon na bet sneist klaar. Zij is dus erg
doelgericht bezig en is een expert met de muis. Ook scroilt zij in combinatie
met de functieoperatie.

Proefpersoon 9.
Totale tijd: 58:34
Sequentie dekking(%) cum. (%) @ langste Korte beschrzjving
CJ 24,14 24,14 81 16* M_Pos, T_Paste
TF 14,6 1 3 8,75 49 14 M_SeI, MFunc
TE 13,11 51,86 44 6 M_SeI,T_Func
CTF 7,60 59,46 17 2 M_Pos, M_Sel, M_Func
CU 5,37 64,83 TY 2 M_Pos, M_SeI, T_Func
CQCJ 4,77 69,60 8 1 M_Pos, Spec, M_Pos, 1_Paste
CWCA 3,58 73,17 6 1 M_Pos, BAR, M_Pos, Ins
CW 3,58 76,75 12 5 M_Pos, BAR
CA* 2,98 79,73 10 2 M_Pos, ins
CO* 2,68 82,4 1 9 1 M_Pos, Cap
CV 2,38 84,80 8 1 M_Pos, M_Scroll
C@* 1,79 86,59 6 1 M_Pos, Del
CQ* 0,89 87,48 3 1 M_Pos, Spec

n = 671, elf. dekking = 86,59, drempelwaarde = 5
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dus veel tijd gespendeerd (naar eigen zeggen) aan het zoeken naar deze
methode ('CW(CA)'). Ze heeft de tekst wel afgemaakt toen ze het met kon
vinden. Het alleen indrukken van de speciale toetsen zou op dit zoekgedrag
kunnen wijzen.
Functies: Directe selectie met de muis, daarna gemixt gebruik van de muis en
toetsenbord.
Tabs: Die is ze vergeten.
Hoofdlellers: Er zijn bijna geen Delete-operaties in de sequenties aanwezig.
De 'CJ' is het gebruik van 'Paste' en tegelijkertijd een overschrijven ('TJ').
Ze is een redelijk groot aantal letters vergeten te vervangen door hoofdletters.
Tactiek: 'TH' (7/34), 'TGL' (11/18), 'TG' (8/18) en 'TD' (4/15) en 'CJ'
(16*/8 1).
Overig: Hoewel ze zeer systematisch te werk gaat, is er uiteindelijk weinig
geformatteerd. De data van deze proefpersoon kunnen beter niet gebruikt
worden. Het heeft echter wel de aandacht gericht op het automatisch
vervangen van tekst en formattering, en op bet gebruik van kopiëren en
plakken.

Proefpersoon 10.
Totale tijd: 59:41
Sequentie dekking(%) cum. (%) @ langste Korte beschrijving
TF 25,23 25,23 95 9 M_Sel, M_Func
CTF 17,93 43,16 45 4 M_Pos, M_Sel, M_Func

TFC@O 15,94 59,10 2 M_Sel, M_Func, M_Pos, Del, Cap
CcjP 5,98 65,07 —ir M_Pos, Del, Tab

CTFC@O 5,58 70,65 1 M_Pos, M_Sel, M_Func, M_Pos, Del, Cap

C@OCTF 3,98 74,63 T 1 MPos, Del, Cap, M_Pos, M_Sel, M_Func
C@O 3,59 78,22 2* M_Pos, Del, Cap
C@* 3,19 8 1,41 3* M_Pos, Del
TFCA* 2,66 84,06 2 MSe1, M_Func, M_Pos, Ins
B@* 2,39 86,45 9 1 T_Pos, Del
CW 1,86 88,3 1 7 2 M_Pos, BAR
('AS 0,80 89,11 3 1 M_Pos, Ins

n = 753, eli. dekklng ,31, drempelwaarde—5

Opmerkingen:
Ze heeft ervaring met Word. Ze heeft in het begin ook gezocht naar de knop
('CW') (en toegevoegd) om de onzichtbare tekens op het scherm weer te
geven.
Functies: Overwegend door middel van directe selectie.
Tabs: Zij laat ze ook vooraf gaan door een deletie. Ze gebruikt de muis om te
positioneren.
Hoofdletters: Eerst een deletie dan invoegen met de muis.
Tactiek: 'TG' (9*/26).
Overig: Soms gaat een enkele deletie vooraf door een positionering met de
muis, soms door één met het toetsenbord. De sequenties 'C(' en
hebben geen betekenis op zich. Misschien zijn het correcties, maar dat zijn er
dan wel veel.
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3.3.2 Samenvatting individuele resultaten
In de tabel op de volgende pagina (tabel 3.1) zijn de zuivere, dus volledige sequenties
per proefpersoon (op)geteld en ingedeeld naar muisgebruik, toetsenbordgebruik of het
gemengde gebruik. De eerste drie kolommen zijn de drie subtaken, waarbij de focus
ligt OP de manier waarop de subtaak is uitgevoerd. In de vierde kolom worden de
percentages vermeld gerekend over de drie subtaken om een totaalbeeld te geven
(totaal van de zuivere sequenties)
Maar omdat het berekenen van deze percentages alleen de zuivere sequenties zijn
gebruikt zijn in de vijfde kolom de percentages weergegeven van de subsequenties
'C', 'B', 'BC' en 'CB' van de sequenties die met geteld zijn. In de laatste kolom zijn
de 4

en
5 kolom samengenomen en worden de percentages over de gehele dataset

weergegeven. Daarbij zijn de sequenties die geen informatie over het muis- en
toetsenbordgebruik geven niet meegerekend.
Dc asterisken geven aan of er bij de desbetreffende combinatie van medium en taak
een sequentie herhaald wordt. Er is uitgegaan van de tabellen van de uitgewerkte data
van de proefersonen. Hierbij is de minimum herhalingswaarde van 4 gehandhaafd.
Twee asterisken geven aan dat er minstens 10 herhalingen hebben plaatsgevonden.
Als er meerdere sequenties boven de herhalingswaarden kwamen in een categone dan
zijn ze opgeteld.
Bij de proefpersonen wordt ook nog de tijd vermeld die ze nodig hadden om de
complete taak afte maken.
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Tab: Hoofdl: Functie: TotZ: Rest: TotG:

Proefpersoon 1:

36:28 min:sec

Proefpersoon 2:

45:26 min:sec

Proefpersoon 3:

43:11 min:sec

Proefpersoon 4:

37:51 min:sec

Proefpersoon 5:

42:5 7 min:sec

Proefpersoon 6:

63:06 min:sec

Proefpersoon 7:

46:22 min:sec

Proefpersoon 8:

37:17 min:sec

Proefpersoon 9:

58:34 min:sec

Proefpersoon 10:

59:41 min:sec

100 100* 100* 100 35,77 88,86

100 86,36 100** 95,45 22,37 89,87

13,64 4,55 3,95 3,30

82,22 66,86 97,85** 82,31 18,32 76,37

17,78 33,14 16,97 17,56 11,49

2,15 0,72 3,05 1,70

19,23* 16,46* 14,05* 16,58 4,82 13,90

80,77** 83,54** 71,49** 78,60 19,28 69,01

14,46* 4,82 12,05 10,33

25,37 53,92 96,40** 58,56 18,69 67,82

74,63** 46,08** 40,24 7,48 17,24

3,60 1,20 1,87 2,30

3,33 45,10 97,52** 48,65 38,28 67,11

96,67* 43,14* 46,60 7,07 19,41

11,76* 2,48 4,75 4,04 4,59

3 1,82 95,80** 42,54 20,48 65,58

100 68,18 56,06 18,07 25,07

4,20 1,40 12,05 3,79

100** 92,59 100* 97,53 28,00 92,14

7,41 2,47 2,00 2,13

12,92 53,65** 33,29 31,91 34,87

1,91 0,95 0,53 0,75

85,17** 46,35* 65,76 2,13 46,05

79,66* 90,00 97,98** 89,21 34,69 86,72

20,34 6,00 8,78 3,06 3,19

4,00 2,02 2,01 2,04 2,26

Tabel 3.1: Overzicht taakonderdelen per pro effi ersoon

3.3.3 Classificatie
In tabel 3.2 zijn de proefpersonen geclassificeerd aan de hand van alle gegevens.
Hiervoor is er gebruik gemaakt van een puntenstelsel. Elke bron van gegevens geeft
een aantal punten aan de hand van de karakteristieken van de gebruiker, zoals die in
de resultaten zijn vermeld. Deze punten zijn bij elkaar opgeteld en de waarde ervan
bepaalt de classificatie van de gebruiker volgens de classificatiesleutel in fig. 3.4.
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De eerste bron van gegevens bestaat allereerst uit het medium dat gebruikt is, of de
media als er van de muis en van het toetsenbord gebruik is gemaakt. Door middel van
de dikgedrukte kolom van de totalen per medium zijn de proefpersonen flu te
classificeren als muis-, toetsenbord- of gemengd-gebruiker. Het predikaat 'mix' geeft
aan dat er geen duidelijk oordeel te vellen is, maar erachter staat wel waaruit de mix
bestaat. Een medium dat minder dan 30 % gebruikt is, wordt niet meegerekend.
Zodoende wordt een gebruiker gekarakteriseerd door de media die meer dan 30 %
gebruikt zijn. In figuur 3.1 zijn punten toegekend aan de verschillende combinaties.
Dc tweede bron van gegevens is de mate waarvan er gebruik gemaakt is van
tactieken. Dc asterisken in de vorige tabel zijn hier een indicatie van. Alle asterisken
zijn per persoon van de eerste drie kolommen opgeteld en die optelsom wordt bij de
classificatie gebruikt. Aan het aantal asterisken wordt ook een aantal punten
toegekend, zoals te zien is in figuur 3.2.
In de derde kolom is de derde bron van gegevens weergegeven, namelijk de sneiheid
van werken van de proefersonen. Dit is bepaald aan de hand van de tijd die ze nodig
hadden om de eerste tekst op te maken. De sleutel hiervoor staat in fig. 3.3.

Medium Punten
Muis 1

MixG/M 1

Gemengd 2

MixMIF 2

MixG/T 3

Toetsenbord 3

Figuur 3.1: Puntentoewzjzing medium

Aantal Tactiek

Figuur 3.2: Sleutel tactiek

Snelheid Punten
55enmeer Traag I

Tussen 45 en 55 Gemiddeld 2

Minder dan 45 Snel 3

Figuur 3.3: Sleutel snelheid

Punten Class/Icatie
1-4 Beginner
5— 7 Gemiddeld
8—10 - Expert
Figuur 3.4: Sleutel class jflcatie

Punten Aantal Tactiek Punten
0 geen 1 6 gemiddeld 2

I weinig 1 7 veel 3

2 weinig 1 8 veel 3

3 weinig 1 9 veel 3

4 gemiddeld 2 10 zeer veel 3

5 gemiddeld 2 11> zeer veel 3

Ti3d (minuten)
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Medium Tactiek Sneiheid Punten Classflcatie
bets Gemiddeld Snel 8 Expert
Muis Weinig Gemiddeld 4 Beginner
Muis Weinig Snel 5 Gemiddeld
Toets Zeer Veel Snel 10 Expert

Mix T/M Gemiddeld Snel 7 Gemiddeld
Mix T/M Gemiddeld Traag 5 Gemiddeld
Mix T/M Gemiddeld Gemiddeld 6 Gemiddeld

Muis Weinig Snel 5 Gemiddeld
Mix G/M Gemiddeld Traag 5 Gemiddeld *

Muis Weinig Traag 3 Beginner
Tabel 3.2: Classflcatieproefpersonen

* zij is waarschijnlijk een expert maar ze heeft te lang geprobeerd een sliinme tactiek te vinden.

3.4 Analyse over alle proefpersonen
Zoals in tabel 3.2 te zien is, zijn er mogelijkheden om een classificatie uit te voeren
aan de hand van diverse criteria. Deze classificatie is hier nog intuitief en er moet een
kwantitatieve manier gevonden worden om later een willekeurige gebruiker te kunnen
classificeren aan de hand van het muis- en toetsenbordgebruik.
Een eenvoudige manier om dit te uit te voeren is het gebruiken van de sequenties die
uit de sequentieanalyse komen. Als deze sequenties een grote overeenkomst vertonen
met de sequenties van een bepaalde groep, dan kan met grote zekerheid de gebruiker
in deze groep ingedeeld worden. Maar hiervoor moet eerst gegevens en dus
sequenties verzameld worden voor de drie groepen en moet alle data over alle
proefersonen geanalyseerd en beschreven worden.
Er zijn twee manieren om alle data te beschrijven. De eerste methode is om alle data
samen te voegen en dan daarover de analyse met een (hogere) drempelwaarde uit te
voeren. Het nadeel hiervan is dat het moeilijk is om een individu te classificeren
omdat combinaties van sequenties over alle data anders uitpakken. (Proeiersonen
met veel sequenties leveren een hogere bijdrage in de data dan proeiersonen met
weinig sequenties.)
De tweede manier is daarentegen bet optellen van de sequenties van alle
proefpersonen, en daarna een nieuwe (hogere) drempelwaarde crop toe te passen.
Deze manier werkt echter niet perfect omdat alles onder de drempelwaarde
weggegooid wordt en dus ook subsequenties die eigenlijk opgeteld moeten worden bij
een sequentie die wel in de lijst staat.
Maar omdat het hier toch gaat om de globale tactieken, volstaat het om de data van
elke proefersoon te analyseren met een hoge drempelwaarde (nl. 10), en dan alle
sequenties op te tellen. De tweede manier heeft als voordeel dat zeker is dat de
sequenties die dan gevonden zijn ook daadwerkelijk voorkomen bij de proefpersonen.
Dc classificatie geeft aan of het om muis- of toetsenbordgebruik gaat of om een
mengvorm ervan. Een probleem biermee is dat de tab- en de deletefunctie alleen maar
met het toetsenbord gedaan worden. Het is wel zo dat de wisfunctie als knop zichtbaar
gemaakt kan worden en dat de knop voor inspringen al aanwezig is. Dc functionaliteit
van de laatste is met geheel gelijk aan die van de tabfunctie. Dus veel van de als
muisgebruik geclassificeerde sequenties zijn eigenlijk ook deels toetsenbordgebruik.
Het zou dus mooi zijn als deze functies ook makkelijk beschikbaar zijn voor de
muisgebruikers om geheel consistent te zijn. Natuurlijk geldt dit met voor het
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invoegen van toetsen, hoewel het vervangen van een toets door diens hoofdletter wel
geheel met de muis uitgevoerd kan worden.

3.4.1 Overzicht methoden
Sequentie @1 @2 classificatie Korle beschrjjving
TF 635 825 M M_Sel, M_Func
CTF 271 308 M MPos, M_Sel, M_Func
BSE 235 235 T TPos, T_Sel. T_Func
CJ (ook TJ en CTJ) 101 89 M / T MPos, T_Paste
BP 97 88 T T_Pos, Tab
B@O 86 108 T T_Pos, Del, Cap
TFC@O 86 132 M MSe1. M_Func. M_Pos. Del. Cap
TE 48 44 M / T M_Sel, T_Func
CW 39 18 M M_Pos, BAR
CP 39 31 M M_Pos, Tab
CO (ook TO en CTO) 36 18 M M_Pos, Cap
BO@ 32 32 T T_Pos, Cap, Del
B@* 32 37 T T_Pos, Del
C@O 31 48 M M_Pos, Del, Cap
TFV 25 M M_Sel, M_Func, M_Scroll
CA* 25 16 M M_Pos, Ins
B@P 24 16 T T_Pos, Del, Tab
C@* 23 30 M MPos. Del

M_Sel. M Func. MPos. Cap. DelTFCO@ 22 20 M
TFCP 22 32 M MSeL M Func. MPos. Tab
BA* 21 - T TPos. Ins -
BY 21 19 T T_Pos. OW_Cap
BTF 19 - M I T T_Pos, MSeI, MFunc
TFC 19 - M M_Sel, M_Func, MPos, Del
CTFC@O 18 - M M_Pos, M_Sel. M_Func, MPos. Del. Cap
TFCY 17 16 M M_Sel, M_Func. M_Pos. OW Cap
TFC@OB@*
C@OTF

16

16

-
-

M / T
M

M_Sel, M_Func, M_Pos, Del. Cap. T_Po. Del

M_Pos, Del, Cap, M_Sel, M_Func
CQ 16 11 M MPos, Spec
C@P 15 15 M MPos, Del, Tab
B@OTF 15 - M / T T_Pos, Del, Cap, M_Sel, M_Func
CTFCP 15 M M_Pos, MSe1, M_Func, M_Pos. Tab
BSJ 14 14

-

T T_Pos, T_Sel, T_Paste
TFCV 13 M M_Sel, M Func, M_Pos, M_Scroll
TFCA* 13 - M M_Sel, M_Func, M_Pos, Ins
BO@BSE 13 13 T T_Pos, Cap, Del, T_Pos, T_Sel. T_Func
C@OCTF 12 - M M_Pos, Del, Cap, M_Pos, M_Sel. M_Func
CTE 12 12 M / T M_Pos, M_Sel, T_Func
CO@ 12 T M M_Pos, Cap, Del
CR 12 - M M_Pos, Trash
CTFV 11 -

-
M M_Pos, M_Sel, M_Func, MScroll

CSF 11 M / T MPos. TSel. MFunc
BO@TF 10 - M / T TPos, Cap. Del. M_Sel. M_Func
CO@TF 10 Tö M M_Pos. Cap. Del. MSe1. MFunc
BOB@ 10 T T_Pos, Cap. T_Pos. Del
CV 10 - M M_Pos. MScroll
BO* 8 12

1

T T_Pos, Cap
CY 1 M MPos, OW Cap
n 7135, drempelwaarde = 10
methode 1: eff. dekking = 88,73 (totale dekkng 88,98)
methode 2: eff. dekking = 83,18 (totale dekking 83,42)
Tabel 3.3: Verge4/king methoden sequentieanalyse
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In bovenstaande tabel zijn de sequenties van beide methoden vermeld. Dc
drempelwaarden bij beide methoden is 10, hoewel de sequenties van de eerste
methode verkregen zijn met een drempelwaarde van 5, waarna na optelling de andere
drempelwaarde is toegepast.
Dc tweede kolom geefi de aantallen volgens methode 1 waarbij de data geaggregeerd
is per proefersoon en de derde kolom geeft de aantallen volgens methode 2 waarbij
er geaggregeerd is over alle proefersonen. Omdat de eerste methode een lagere
initiële drempelwaarde heefi en ook sequenties weergeeft die soms maar bij een
enkele proefersoon gebruikt zijn, heeft deze veel meer verschillende sequenties dan
de 2 methode.
De dekking van de sequenties die methode 2 heeft gevonden is teruggekoppeld naar
de individuele proefersonen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat deze dekking
soms wel onder de 80,00 % kwam, die als minimale dekkingswaarde is beschouwd.

3.4.2 Samen vatting class jflcatie
Zoals te zien is in de overzichtstabel zijn er in de kolom classificatie 48 verschillende
sequenties. Met de eerste methode kunnen ze allemaal gebruikt worden, terwiji voor
de tweede methode dit er maar 30 zijn.
Als er gekeken wordt naar de verhouding tussen de sequenties die de drie
gebruikersgroepen specificeren dan heeft methode 1 28 sequenties voor de muisgroep,
12 voor de toetsenbordgroep en 8 voor de menggroep. Methode 2 heeft 16 sequenties
voor de muisgroep, 10 voor de toetsenbordgroep en maar 3 voor de menggroep. Maar
de sequenties die de menggroep specificeren zijn, hoewel cen indicatie, met
belangrijk. Het is voor het classificeren van deze groep van belang om de verhouding
tussen de sequenties van de andere twee groepen te bekijken.
Omdat de verhouding van sequenties bij methode 2 meer in balans is, Iijkt deze
methode een betere kandidaat om voor het classificeren te gebruiken. Een nadeel van
deze methoden om een gebruiker te classificeren, is dat er eerst veel gegevens
verzameld moeten worden over hoe gebruikers de precieze taak uitvoeren. Als de taak
niet precies hetzelfde is, is de classificatiemethode ook een stuk minder nauwkeurig
en misschien zelfs irrelevant.

3.4.3 Tactieken (GOMS)
Uit bovenstaande tabel zijn de volgende gegevens, namelijk de elementaire sequenties
te distilleren, voor de verschillende taken:

Tabtaak: CP, BP, B@P, C@P
Hoofdlettertaak: CO@, CO, BO@, B@O, TO, BSO, BTO, CY, BY, BSJ,

BTJ, TJ, CSJ, CTO, CSO, CTJ.
Functietaak: CTF, CTE, CSE, CSF, TF, TE, BSE, BSF, BTE, BTF.

Bij deze indeling zijn een paar kanttekemngen te plaatsen. Bij de tabtaak is het
namelijk zo, dat de twee laatste sequenties (B@P en C@P) misschien geclassificeerd
moeten worden als correcties, maar ze zijn toch bij dit experiment bij de tabtaak
ingedeeld.
Dc hoofdlettertaak heeft een aantal sequenties die vanwege het feit dat dc
muisselectie-event met verwerkt is, onvolledig is. Hierdoor zijn sommige sequenties
niet meer van elkaar te onderscheiden. Bij de functietaak speelt dit probleem veel
minder omdat meestal te achterhalen is of er met de muis geselecteerd werd.
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Verder zijn er ook sequenties die onvolledig zijn, een correctie, variatie often gevolge
van scrollen. Dezen worden niet vermeld in de volgende GOMS-analyse.
Overig: B@, C@, BOB@, CO, BO, BA, CA, CJ, CQ, CR, CU, CV en CW.

Een 'GOMS'- analyse voor de drie taken:

Tab => C -> -> P Muis Pos. + Delete + Tab
-> P Muis Pos. + Tab

B -> -> P Toets Pos. + Delete + Tab
-> P Toets Pos. + Tab

Hoofdl. => C -> 0 -> Muis Pos. + Invoegen Hoofdletter + Delete

-> -> 0 Muis Pos. + Delete + Invoegen Hoofdletter
-> S -> J Muis Pos. + Toets Sd. + Toets Paste

-> 0 Muis Pos. + Toets Sd. + Invoegen Hoofdletter
-> T -> 0 Muis Pos. + Muis Se!. + Invoegen Hoofdletter

-> J Muis Pos. + Muis Sel. + Toets Paste
-> Y Muis Pos. + Overschrijven met Hoofdletter

B -> 0 -> Toets Pos. + Invoegen Hoofdletter + Delete

-> -> 0 Toets Pos. + Delete + Invoegen Hoofdletter
-> S -> J Toets Pos. + Toets Sel. + Toets Paste

-> 0 Toets Pos. + Toets Sel. + Invoegen Hoofdletter
-> T -> 0 bets Pos. + Muis Sel. + Invoegen Hoofdletter

-> J bets Pos. + Muis Sd. + Toets Paste
-> Y bets Pos. + Overschrijven met Hoofdletter

T -> 0 Muis Sel. + Invoegen Hoofdletter
-> J Muis Sel. + Toets Paste

Functie => C -> S -> E Muis Pos. + Toets Se!. + Toets Sneltoets
-> F Muis Pos. + Toets Sel. + Muis Knop

-> T -> E Muis Pos. + Muis Sd. + Toets Sneltoets
-> F Muis Pos. + Muis Sel. +Muis Knop

-> T -> E Muis Sel. + Toets Sneltoets
-> F MuisSel.+MuisKnop

B -> S -> E Toets Pos. + Toets Sd. + Toets Sneltoets
-> F Toets Pos. + Toets Sel. + Muis Knop

-> T -> E Toets Pos. + Muis Sel. + Toets Sneltoets
-> F Toets Pos. + Muis Sel. + Muis Knop

3.5 Conclusies experiment 1
Uit dit eerste experiment is duidelijk geworden dat gebruikers naar ervaring in te
delen zijn in drie groepen aan de hand van het muis- en toetsenbordgebruik. Door
middel van een sequentieanalyse is het mogelijk om offline een gebruiker te
classificeren. In deze analyse kunnen ook tactieken onderscheiden worden.
Deze analysemethode telt sequenties van verschillende lengten en maakt gebruik van
heuristiek om ongewenste sequenties te negeren. Omdat het bij het tellen van
sequenties gaat om aantallen en omdat kortere sequenties onderdeel kunnen zijn van
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langere sequenties worden kortere sequenties vaker gevonden ten koste van de
langere. Om dit voorkomen worden eerst de langere sequenties geteld en daarna de
overgebleven kortere.
Twee varianten van de analysemethode zijn voorgesteld om een gebruiker in te delen
in een groep. Dit betreft bet online matchen van sequenties van de gebruiker en de
opgeslagen sequenties die de verschillende groepen karakteriseren. Dit is bet gebruik
maken van stereotypen om gebruikers te classificeren. De koppeling van het gebruik
van medium en de hoeveelheid ervaring wordt ondersteund masr de classificatie is
intultief.
Het is met duidelijk of deze vorm van classificatie geimplementeerd kan worden in
een programma, door middel van bet kwantificeren van gegevens. Ook omdat de
sequentieanalyse veel rekenkracht kost is bet met duidelijk of dit online uitgevoerd
kan worden.
In het volgende en tevens ook laatste experiment wordt geprobeerd de classificatie te
implementeren. Dit kan door middel van een online sequentieanalyse maar als dit met
mogelijk is, zal er een methode gevonden moeten worden die minder rekenkracbt
kost, dus door middel van een relatief eenvoudige heuristiek.
In ieder geval kan er een langlopende adaptiviteit (online adaptability) aangeboden
worden aan de hand van het gebruik van de diverse media. Deze media zijn het
toetsenbord en de muis. Bij het eerste medium wordt vooral gekeken naar het gebruik
van de sneltoetsen en van het snelmenu dat met een toets geopend kan worden. Het
tweede medium betreft vooral het gebruik van de knoppen van de knoppenbalk en bet
openen van bet snelmenu met de muis. Maar ook alle overige handelingen met muis
en toetsenbord worden gebruikt.
De inhoud die in deze vorm gegoten wordt, wordt bepaald door de combinaties van
verschillende opmaakfuncties die door de gebruiker toegepast worden. Welke
combinaties dat zijn hangt af van de uit te voeren taak.
Dit experiment heeft een paar goede uitgangspunten gegeven om in het 2e experiment
te onderzoeken, met name de twee beschreven elementen van bet aanbieden van
adaptiviteit.
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4 Experiment 2
Implementeren en testen van adaptiviteit.

4.1 Introductie
Het eerste experiment heeft inzicht gegeven op wat voor manier gebruikers een
(eenvoudige) formatteringstaak uitvoeren door middel van een tekstverwerker. Het
lant zien dat gebruikers in ieder geval in drie groepen in te delen zijn. Het tweede
experiment is opgezet om een vorm van adaptiviteit aan te bieden dat inspeelt op die
verschillende groepen. Zoals uiteen gezet is bij de bespreking van bet eerste
experiment, wordt de expertise van de gebruiker gekoppeld aan de manier waarop de
taak wordt uitgevoerd. Een gebruiker is waarschijnlijk een beginner als er veel met de
muis gewerkt wordt, en een expert als er met het toetsenbord gewerkt wordt. De derde
groep zit daar dan tussenin.
Dit houdt in dat bet programma dat de adaptiviteit uit moet voeren, niet alleen moet
bijhouden wat een gebruiker doet maar vooral ook hoe bet uitgevoerd wordt. Deze
informatie wordt gebruikt door het programma om zelfstandig de interface aan te
passen.
In dit hoofdstuk worden allereerst de probleemstelling uiteengezet, waarna de opzet
van bet experiment wordt besproken, waar de nadruk ligt op de uit te voeren taak. De
vorm van de adaptiviteit wordt apart besproken in de erop volgende paragraaf Als
Iaatste worden de sessies van de diverse proefpersonen nader toegelicht. Er wordt niet
alleen beschreven hoe ze de taak uitgevoerd hebben, maar ook welke methoden
ervoor gebruikt zijn en hoeveel fouten en correcties er toegepast zijn.

4.2 Methode
4.2.1 Probleemstelling
Er zijn twee onderdelen van de probleemstelling die onderzocht worden door middel
van dit experiment:

1. Het implementeren van een vorm van autonome adaptiviteit in een programma
aan de hand van een classificatiemethode.

2. Het testen van deze adaptiviteit door een aantal proefersonen.

Deze onderdelen zijn algemeen gesteld en worden in de volgende paragrafen samen
met de uit te voeren taak uitgewerkt. Het is duidelijk dat als het eerste onderdeel met
uitgevoerd kan worden, het 2 onderdeel vervalt. Het is daarom belangrijk om in ieder
geval een werk end prototype te ontwikkelen.

4.2.2 Werkomgeving
Er is een aantal taken waarvan de implementatie van de adaptiviteit afhangt. Deze
taken moeten door één of meerdere programma's uitgevoerd worden. Het is mogelijk
om aan vier verschillende programma's de uitvoering over te laten. Een probleem
hierbij is het goed laten samenwerken van de programma's. Het is beter om zoveel
mogelijk door één programma te laten uitvoeren, mits dit technisch haalbaar is.



Experiment 2 43

De verschillende taken die uitgevoerd moeten worden zijn:
1. Het testen van de adaptiviteit in zijn geheel.
2. Het verkrijgen van de gegevens van het gebruik van muis en toetsenbord.
3. Het analyseren van die gegevens.
4. Het uitvoeren van de adaptiviteit aan de hand van deze analyse.

De vorm van de adaptiviteit wordt hierbij nog in het midden gelaten alsmede de taak
die de proefpersonen moeten uitvoeren bij het experiment. Deze twee punten worden
later nader omschreven.

4.2.3 Keuze van deprogramma 'S
Het programma waarin de adaptiviteit wordt getest is Word 2000. Deze
tekstverwerker is gekozen vooral door het feit dat er door middel van een interne
programmeertaal (een variant van Visual Basic) direct aanpassingen aan de interface
gedaan kunnen worden. Er kunnen namelijk nieuwe toolbars toegevoegd worden,
nieuwe sneltoetsen en knoppen. Ook is deze tekstverwerker al bij het eerste
experiment gebruikt. Het programma dat de adaptiviteit uitvoert is daarom ook Word
2000. De gegevens over het gebruik van de muis en/of toetsenbord kunnen echter
maar ten dele door Word 2000 verkregen worden. Het is noodzakelijk dit door een
extem programma te laten uitvoeren. Deze taak wordt door een zogenaamde Dynamic
Link Library (DLL) uitgevoerd die deze informatie dan doorgeeft aan Word 2000. In
Word 2000 wordt de informatie geanalyseerd waama de interface wordt aangepast.
Het is duidelijk dat twee programma's de vier taken uitvoeren:

1. testen: Word 2000.
2. verkrijgen van de gegevens: externe DLL.
3. analyseren: Word 2000.
4. aanpassen van de interface: Word 2000.

De versie van Word 2000 die gebruikt wordt is de Engelstalige versie. In Word 2000
zijn namelijk sommige standaard sneltoetsen en knoppen die ook in het experiment
gebruikt moeten worden afgeleid van de engelse termen. Om verwarring te vermijden
is de Engelstalige versie gebruikt.

4.3 Opzet van het experiment
4.3.1 Adaptiviteit
Er zijn zoals eerder genoemd muis- en toetsenbordgebruikers, aismede gebruikers die
beide methoden gebruiken. De vorm van de adaptiviteit die aangeboden wordt, is
aangepast aan de gebruiker die geclassificeerd is als een gebruiker uit één van deze
drie groepen. Voor de toetsenbordgebruikers betekent dit dat er nieuwe sneltoetsen
aangeboden worden en voor de muisgebruikers betekent dit dat er nieuwe knoppen
komen. Door middel van deze sneltoetsen en knoppen kunnen de nieuwe functies
worden gebruikt. Voor de gebruikers die en muis- en toetsenbordgebruiker zijn
worden beide vormen van adaptiviteit aangeboden.
Er zijn ook twee andere manieren om nieuwe functies aan te bieden. De eerste manier
is via een aanpassing van een menu, dus een nieuwe menuoptie. De tweede manier is
het aanpassen van het menu dat verschijnt na het indrukken van de rechtermuisknop
op het tekstgedeelte van het scherm, het zogenaamde snelmenu. De eerste manier valt
helaas af omdat het gebruik van het menu technisch gezien niet te onderscheiden is
van het gebruik van de corresponderende knop. Bij het snelmenu kan dit onderscheid
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wel gemaakt worden en kan het dus aangepast worden aan alle drie de
gebruikersgroepen.
Tot zover de globale vorm van de adaptiviteit die wordt toegepast in dit experiment.
Verderop in het hoofdstuk wordt de uiteindelijke vorm die gebruikt is in het
experiment uiteengezet. Voor een beter begrip is het van belang om allereerst de taak
te beschrijven die gebruikt werd om de adaptiviteit te testen.

4.3.2 Taak
De taak die de proefpersonen moesten uitvoeren is het formatteren of opmaken van
een lijst literatuurverwijzingen. Deze lijst bestaat uit 18 verwijzingen naar een artikel
uit een tijdscbrifi en uit 24 verwijzingen naar een hoofdstuk uit een boek of naar het
boek zeif. Er zijn dus twee soorten verwijzingen, cen verwijzing naar een tijdschrifi
en een verwijzing naar een boek. De opmaak die toegepast moet worden op de lijst
bestaat uit sequenties van functies die beschikbaar zijn in Word.

4.3.3 Ingebouwdefuncties
Deze functies zijn het vet, cursief en onderstreept schrijven van een woord aismede
het super- of subscript maken ervan. De laatste functie is specifiek voor deze taak en
betrefi het kapitaliseren van cen woord. Door deze functie worden alle woorden in een
selectie met een hoofdletter geschreven, nogmaals toepassen schrijft alle woorden met
kleine letters. De functie voor het kapitaliseren van een woord is dus vergelijkbaar
met de andere functies omdat het alterneert tussen twee mogelijkheden.

4.3.4 Nieuwefuncties
Hoewel er formed 6 verschillende functies 64 (26) combinaties mogelijk zijn, zijn
technisch maar 41 combinaties mogelijk. Dc reden is dat super- en subscript met
tegelijk voor kunnen komen, en omdat de enkelvoudige functies geen combinaties
zijn. Dit geldt ook voor de mogelijkheid van geen enkele opmaak. Het resultant is dus
2 -2-6- 1 = 41. Hiervan worden 18 combinaties in de taak gebruikt om het voor de
proefpersonen niet te complex te maken. De gecombineerde enkelvoudige functies
worden als meuwe functies beschouwd en zijn de inhoud van de adaptiviteit. De
manier waarop ze aangeboden worden wordt later beschreven.

4.3.5 Opbouw van een verwijzing
De lijst bestaat uit 42 verwijzingen of regels. Dc regels zeif bestaan uit verschillende
elementen, die athankelijk zijn van het soort verwijzing. Er zijn elementen die gelijk
zijn voor de twee soorten verwijzingen, dit zijn de namen van de auteurs die het
artikel of bock geschreven hebben. Deze namen bestaan uit achtemaam en initialen.
De elementen van een verwijzing naar een tijdschrift bestaan verder uit de titel van
het artikel, de titel van het tijdschrift, het nurnmer van het tijdschrift, het jaartal,
eventueel het volumenummer en de paginanummers. De elementen van een
verwijzing naar cen boek bestaan behalve uit de auteurs, uit een jaartal, eventueel de
titel van het hoofdstuk, eventueel de editors, de titel van het boek en de plants van de
uitgeverij die het boek uitgegeven heeft en de naam van de uitgeverij zeif. De
elementen zijn altijd gescheiden door een scheidingsteken, meestal komma's, maar
soms ook door een dubbele punt, een ampersand of door iets anders. Dit
scheidingsteken behoort geen opmaak te krijgen. Er zit een logische opbouw in
opmaak van de opeenvolgende elementen van de verwijzingen. Dc formattering van
getallen bestaat in ieder geval altijd uit superscript, en die van de titels in ieder geval
uit subscript.
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De opbouw van de verwijzingen ziet er als volgt uit:

Verwzing naar een Boek:
Auteurl, a.p., Auteur2, c.d., Auteur3, (t) stiik in Editors (Red.), titelboek•

Plaats: uitgevenj.

Verwzing naar een Tzjdschrifi:
Auteurl, a.b. and Auteur2, c.d., Auteur3, titeltijdschrlft,

tiJds

jaartal volume pagina's

4.3.6 Afkortingen
Voor de opmaak van de elementen worden afkortingen gebruikt. Voor de functies vet,
cursief en onderstreept worden de (Engeistalige) letters gebruikt van de sneltoets
waardoor ze uitgevoerd worden, dus Ctrl+B, I en U. Voor de functies super- en
subscript worden de eerste drie letters gebruikt als afkorting (Sup en Sub). Ook voor
de kapitaliseerfunctie worden de eerste drie letters gebruikt (Cap). Dc verschillende
opmaakcombinaties worden dus weergegeven door de corresponderende combinaties
van afkortingen. De opmaakcombinatie bijvoorbeeld voor pagina's in de
tijdschriftverwijzing (superscript, bold, italic, underline) is dus SupBIU. Dc lijst met
gebruikte afkortingen was beschikbaar voor de proefersonen en is te vinden in de
bijiagen. Deze afkortingen worden ook gebruikt in de bescbrijvingen van de
proefpersonen.

4.3.7 Tactieken
Er zijn een paar tactieken die gevolgd kunnen worden om de lijst te formatteren. De
eerste, seriële, tactiek is om elke regel in zijn geheel te formatteren. Dat wil zeggen
dat elk element in de regel na de andere geformatteerd wordt. De tweede, parallelle,
tactiek is om per element in alle regels dat element achter elkaar te formatteren. Een
derde tactiek is de mengvorm van deze twee. Deze tactieken worden bij het
beschrijven van de handelingen van de proeIersonen gebruikt.
Omdat de opmaak consistent is voor de elementen kan het uitvoeren van de opmaak
niet alleen op het oog gebeuren, maar kunnen de regels gebruikt worden. Als namelijk
de regels duidelijk zijn is bet makkelijker om parallel te werken.

4.3.8 Instructies
Vooraf zijn de proefersonen crop geattendeerd dat er aanpassingen komen aan de
interface, inclusief het snelmenu. Er is geen verdere uitleg hieraan gegeven en ook is
er geen training gegeven. Dc icons moeten dus samen met de afkortingen van de
combinaties die ze representeren zelfevident zijn. Dit geldt ook voor de afkortingen
van de sneltoetsen (by. Ctrl+l). Er wordt ervan uitgegaan dat ook dit bekend is bij
computergebruikers en Wordgebruikers in het bijzonder. Bij het beschrijven van de
kapitaliseerfunctie is de sneltoets ook in dit format geschreven (Ctrl+A). Het format
van de verschillende verwijzingen is zoals eerder beschreven en als zodanig
weergegeven in de instructies.
Er is ook met nadruk verteld dat de scheidingstekens tussen de verschillende
elementen niet opgemaakt moeten worden, en dat de interface zeif met verder
aangepast mag worden.
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4.3.9 Vorm van de stwsdaardfuncties
Dc standaard of enkelvoudige functies zijn op de kapitaliseerfunctie na niet
veranderd. Dc knoppen en sneltoetsen blijven zoals ze standaard in Word 2000 zijn
geiznplementeerd. Alleen worden ze flu gegrocpeerd in een nieuwe toolbar, die
hieronder is weergegeven. Dc knop van de (aangepaste) kapitaliseerfunctie heeft een
nieuwe weergave of icon en cen nieuwe sncltoets (Ctrl+A). Er is voor Ctrl+A
gekozen omdat Ctrl+C normaal gesproken gebruikt wordt voor bet kopieren van tekst
en deze als meer bekend wordt verondersteld als Ctrl+A voor bet selecteren van alle
tekst. Dc toolbar bestaat uit de functies voor bet weergeven of verbergen van de
markeringen van de paragrafen, undo en redo, kapitaliseren, super- en subscript en
vet, cursief en ondcrstrepen.
Alle andere aanwezige toolbars zijn verwijderd, aismede de sneltoetsen die met
gebruikt hoeven worden bij dit experiment.

J ¶ c Ca x X J j

Figuur 4.1: Toolbar standaardfuncties

4.3.10 Vorm van de nieuwefuncties
Dc vorm van de nieuwe functies houdt voor de toetscnbordgebruikers in dat er een
extra informatiewindow permanent op bet scherm aanwezig is. Daarop is afgebeeld de
lijst met de pictogrammen die de functies representeren, de toetsencombinaties van de
sneltoetsen en de alkortingen van de nicuwe functies die ermec corresponderen. In de
onderstaande figuur staat een voorbeeld hier.'an.

5neIToet
F CtrI+2 CapBI

I CtrI+1 SupBIU

f Ctrl+5 SubBI
f CtrI+4 SubB
/Ctrl+3 BI -

__________

Figuur 4.2: Sneltoetsenwindow

Voor de muisgebruikers betekent dit een extra toetsenbalk of 'knoppenbalk' met
daarin de knoppen die met de nieuwe functies corresponderen, met als onderschrift de
alkortingen van de functies. Hieronder staat een voorbeeld van een knoppenbalk:

FL If!
CapBI SupBIU SubBI Sub6 BI

Figuur4.3: Knoppenbalk

Dc icons op de knoppcn zijn een getrouwe weergave van de combinatie van functies
toegepast op de letter 'f. Alleen super- en subscript worden met als zodanig
weergegeven, maar door middel van de kleur van de letter. Een blauwe kicur geeft
aan dat subscript dccl is van de combinatie en rood geeft dit aan voor superscript.
Deze kieuren zijn overgenomen van de standaardkleuren van Word voor deze
enkelvoudige functies. Dew icons of pictogrammen worden gebruikt in bet
sneltoetsenwindow, de knoppenbalk en bet snel- of contextmenu. Dc informatie die
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beide gebruikersgrocpen daarmee krijgen is dan bet icon en de afkorting van de
nieuwe functie. Dit is gedaan om een situatie te scheppen waarin de muis- en
toetsenbord-gebniikers dezelfde informatie krijgen.
Dc derde vorm van adaptiviteit, bet snelmenu, bestaat in zijn geheel uit nieuwe
functies. Dc andere al aanwezige functies, zoals knippen, kopircn en plakken zijn
verwijderd. Dit betekent dat als er nog geen nieuwe functies zijn het snelmenu geheel
keg is.

j)Iecue'flh12_flU111

I nt

Het snelmenu is dus altijd beschikbaar, dit is onafhankcijk van bet soort gebruiker.
Wat wel athankeijk is van de gebruikersgroep, is de manier van weergave van de
functies in het snelmenu. Als de gebruiker namcijk us muisgebruiker is
geclassificeerd, dan is de informatie over de sneltoets overbodig en wordt das met
weergegeven in bet snehnenu. In de bovenstaande figuur staat een voorbeeld van een
snelmenu.

4.3.11 Inisoud van de rneuwefw.cties
Dc inhoud van de nieuwe functies in de vorm van sneltoetsen en knoppen is
aftankeijk van de gebruiker en verandert in de tijd. Zoals uiteengezet is in een
eerdere paragraaf, bestaan de nieuwe functies of combinaties uit sequenties van
enkelvoudige functies. Welke combinabe dat is, hangt af van de input van de
gebruiker. Wanneer een opmaak wordt uitgevoerd op een selectie, dan komt de
uiteindeijke opmaak van deze selectie in aanmcrking om als combinatie aangcboden
te worden. Deze combinatie is dus de zesulterende formattering van de sekctle en met
de opeenvolging van de toegepaste functics. Dc adaptiviteit reageert op bet
uiteindeijke dod van de gebruiker en met op de handeingen op zich.

4.3.12 Termb.ologie
Het is belangrljk om de verschillende termen uit elkaar te houden om bet uitvoeren
van een sequentie van functies te beschrijven. Er zijn nameijk meerdere marneren om
een sequentie wt te voeren. Dc manier die bet meest voor de hand ligt is bet
sequentleel of cumulatief uitvoeren van enkelvoudige functies. Het cumulatief
uitvoeren van een opmaak is hetgeen dat bedoeld wordt met de term cumulatie. Maar
naarmate een sequentie vaker voorkomt is deze methode bewerkelijk, omdat voor elke
functie een sneltoets of knop gebruikt moet worden. Hoc langer een sequentie is, des
te rneer handelingen er vemcht moeten worden om deze sequentie uit te voeren. Ecu
alternatieve manier is bet gebruiken van een knop, sneltoets of snelnienu die deze
sequentie als een enkele handeling aanbiedt. Dc sequentie van functies die op deze
mauler uitgevoerd wocdcn, is bet toepassen van een combinatie.

F CtrI+2 CapBI

I CtrI+lSupBIU
f CtrI+5 SubSI

Figuur 4.4: Snelnienu
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Een derde methode is het aanpassen van een combinatie. Dit houdt in dat er een
combmatie wordt gebruikt, maar daarna wordt aangepast of gecorrigeerd door middel
van een cumulatie. Deze cumulatie kan ook een enkele enkelvoudige functie zijn. Dc
term aangepaste combinatie wordt gebruikt in de individuele bescbrijving van de
proefpersonen.
Samengevat zijn de drie methoden om een sequentie uit te voeren als volgt:

1. Een cumulatie. Dit houdt in dat er meerdere handelingen uitgevoerd worden.
2. Een combinatie, hierbij wordt een reeks van handelingen uitgevoerd door een

enkele handeling.
3. Een aangepaste combinatie, een mix van de eerste twee genoemde methoden.

Bij de derde methode is het belangrijk om te weten dat een combinatie eerst de al
bestaande opmaak van een selectie verwijdert, waama de functies waaruit de
combinatie bestaat erop uitgevoerd worden. Een erop volgende cumulatie verandert
de opmaak verder. Dit in tegenstelling tot een cumulatie gevolgd door een combmatie.
Dit heeft als resultaat dat alleen de combinatie is uitgevoerd.
Er had ook voor gekozen kunnen worden om een combinatie 'bovenop' een al
aanwezige opmaak uit te voeren. In dit geval correspondeert de icon van de knop die
de gebruikte combinatie weergeefi niet meer met de uiteindelijke opmaak maar met
een gedeeltelijke opmaak.

4.4 Implementatie
Er zijn meerdere manieren om de gebruiker te classificeren en de gebruiker te
assisteren. Eén manier, die offline is toegepast in bet eerste experiment is het
verzamelen van alle 'events' van de muis en bet toetsenbord. Deze events worden
achter elkaar in een keten of 'string' opgenomen waarna deze string later wordt
geanalyseerd. Deze generieke analyse betreft dan het filteren van veel voorkomende
sequenties. Dc gevonden sequenties worden dan per sequentie in een macro
opgenomen, waarna deze worden aangeboden aan de gebruiker. De manier waarop ze
aangeboden worden, bijvoorbeeld als knop of als sneltoets, hangt af van een tweede
langlopende analyse van de string die de gebruiker classificeert naar ervaring.
Een tweede methode is meer domeingebonden en anticipeert op bepaalde sequenties.
Als deze sequenties worden aangetroffen in de invoer van de gebruiker dan worden ze
geteld en na het overschrijden van een bepaalde drempel aangeboden aan de
gebruiker. Dc vorm hangt weer af van de andere analyse, die wordt uitgevoerd aan de
hand van rccbte tellingen van het gebruik van muis en toetsenbord.
Deze laatste methode heeft de voorkeur omdat zij minder rekenintensieve procedures
vergt die Word 2000 trager maken.
Er zijn meerdere strategieën om te bepalen of te controleren wanneer de interface en
daarmee de adaptiviteit ververst moet worden. Dc eerste strategic wordt gelniticerd
door bijvoorbeeld de gebruiker en is een event-driven methode. Als er een event
plaatsvindt die belangrijk is voor bet programma dan werkt dit als een 'trigger',
waarna er een analyse wordt uitgevocrd om bijvoorbeeld de adaptiviteit uit te voeren.
Daarentegen werkt de tweede strategic met pulsen die op regelmatige tijden ervoor
zorgen dat er cen analyse uitgevoerd wordt. Een derde strategic is een mix van deze
twee en is de uitgebreide pulsstratcgie. Hierbij is de strategic een pulstrategie, maar
als er speciale events plaatsvinden, dan reageert het programma ook (Horvitz et a!.,
1998).
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In dit experiment is geen tijdseenheid gebruikt om te bepalen wanneer er een update
moet plaatsvinden,, maar vindt de verversing plaats na een aantal handelingen van de
proe1ersoon. De gebruiker wordt hierop geattendeerd door middel van een pieptoon.
Omdat er twee vormen van adaptiviteit worden ondersteund zijn er dus twee cycli. De
langlopende adaptiviteit heeft een cyclus van 100 handelingen en de kortlopende een
cyclus van 10. Maar als een proeipersoon een opmaak toepast, door gebruik te maken
van één van de combinaties hetzij of van een cumulatie dan wordt deze informatie
bijgehouden,, maar de interface wordt niet meteen ververst. Er wordt dus een
uitgebreide pulsstrategie gebruikt, waarvan de cyclus met van tijd maar van
handelingen van de gebruiker afhangt. Dit wordt in de paragraaf 4.4.2 nader
toegelicht.

4.4.1 Instellingen Word 2000
Bij het experiment zijn een aantal instellingen veranderd. Dit is gedaan om de
proefersonen niet al te veel afte leiden en om het programma stabiel te houden.

• Op de 6 sneltoetsen na die nodig zijn voor het experiment zijn alle sneltoetsen
uitgeschakeld.

• De menubalk is zichtbaar, maar het is met mogelijk om menu's te openen.
• Er is een extra toolbar die niet gebruikt mag worden door de proefpersonen,

maar die dient om het experiment te starten en te stoppen.
• De methode om een woord te selecteren via het dubbelklikken met de muis is

uitgeschakeld, omdat het soms het programma doet afbreken.

4.4.2 Bepalen van de vorm en inhoud
Dc vorm en inhoud van de adaptiviteit die wordt aangeboden verschilt per gebruiker
en per tijdstip. De vorm is athankelijk van de classificatie van de gebruiker. In bet
vorige hoofdstuk zijn een paar methoden besproken om een gebruiker te classificeren.
Er zijn echter een paar problemen om deze methoden binnen dit experiment te kunnen
implementeren. Allereerst betreft het bier een andere taak, zodat er een nieuwe
sequentieanalyse over meerdere proefpersonen uitgevoerd moet worden om een
gebruiker te classificeren. Een tweede probleem is dat er niet alleen online een
sequentieanalyse uitgevoerd moet worden maar ook dat hierna deze sequenties
vergeleken moeten worden met de eerder gevonden sequenties die een bepaalde groep
karakteriseren.
Een ander probleem is dat de inhoud van de adaptiviteit de meest voorkomende
sequenties zijn, die bepaald worden door een sequentieanalyse. Omdat deze analyse
vele malen online uitgevoerd moet worden kan dit vertragingen geven in het werken
met de tekstverwerker.

4.4.3 Bepaling van de vorm
De methode om een gebruiker te classificeren kan eenvoudig gehouden worden
omdat het domein hiervan zeer beperkt is, namelijk 3 mogelijke variaties van de
visuele interface. En omdat deze analyse niet vaak uitgevoerd hoeft te worden is er
bijna geen kans op vertragingen.
Deze langlopende classificatie probeert de expertise van een gebruiker te achterhalen
aan de band van het medium of middel waarmee de taak uitgevoerd wordt en is
bepalend voor de vorm van de athptiviteit. Een gebruiker die overwegend de muis
gebruikt, wordt geclassificeerd als expert en een gebruiker die overwegend het
toetsenbord gebruikt, als beginner. Als beide middelen ongeveer even vaak worden
gebruikt dan is de classificatie een gemiddelde gebruiker.
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De classificatie wordt uitgevoerd aan de hand van tellingen van het gebruik van de
knoppen van de muis en de toetsenbordaanslagen. Bij deze tellingen wordt er
rekening gehouden met het feit dat het aantal muisklikken om een positionering op
het scherm uit voeren lager is dan het corresponderende aantal toetsenbordaanslagen.
Dit geldt ook voor het het selecteren van tekst. Bij dit experiment wordt de
classificatie elke 100 muiskJikken en/of toetsenbordaanslagen uitgevoerd. Deze
muisklikken en toetsenbordaanslagen zijn de invoereenheden die gebruikt worden om
te bepalen wanneer de adaptiviteit ververst moet worden
Ms het percentage muisklikken van het totaal van invoereenheden hoger is dan 66,6
%, dan is de classificatie muisgebruiker. Analoog hieraan is de classificatie
toetsenbordgebruiker als bet percentage toetsenbordaanslagen hoger is dan 66,6 %.
Logischerwijs is de classificatie muis- en toetsenbordgebruiker als beide percentages
lager zijn dan 66,6 %.
Er moet echter rekening gehouden worden met bet feit dat een proefpersoon de
cumulaties door middel van een ander medium kan uitvoeren dan combinaties. De
classificatie moet dan muis- en toetsenbordgebruiker zijn. Het is echter mogelijk dat
eén van beide percentages boven de 66,6 % komt, doordat er bijvoorbeeld weinig
gebruik wordt gemaakt van combinaties en dat daardoor een verkeerde classificatie
wordt uitgevoerd. Door deze classificatie wordt er een onderdeel van bet scherm
verwijderd terwiji het door de gebruiker gebruikt wordt. Er worden daarom twee
tellingen uitgevoerd, één voor cumulaties en één voor combinaties en beide tellingen
tellen beide even zwaar mee bij het classificeren.
Als er totaal geen gebruik wordt gemaakt van de adaptiviteit, wordt er geen
aanpassing aan de vorm van de adaptiviteit uitgevoerd. Er is namelijk geen feedback
van de gebruiker, maar bet is mogelijk dat de gebruiker later toch besluit om de
adaptiviteit te gebruiken. Dit betekent dat beide vormen van adaptiviteit beschikbaar
blijven.
Omdat bij bet snelmenu er met direct sprake is van bet gebruik van knoppen of
sneltoetsen, mag het gebruik ervan geen invloed bebben op de classificatie. Het kan
namelijk zijn dat een gebruiker visueel gebruik maakt van bet sneltoetsenwindow of
de knoppenbalk om een beslissing te nemen om al dan niet bet snelmenu te openen.
Als dan vanwege een classificatie dat hulpmiddel verdwijnt, zou dat invloed kunnen
hebben op bet gebruik van de adaptiviteit.

4.4.4 Bepaling van de inhoud
Het bepalen van de functies die aangeboden worden aan de gebruiker wordt
uitgevoerd door een eenvoudige statistische methode. Omdat bet ook bier een beperkt
domein betreft, namelijk 41 mogelijke functiecombinaties, is een eenvoudige methode
waarschijnlijk voldoende. Ook omdat het sneller werkt worden vertragingen met bet
werken met de tekstverwerker voorkomen.
De statistische methode die hier toegepast wordt, is de 'Base-Level Learning
Equation' (Anderson & Lebiere, 1998) die gebruikt wordt in ACT-R. De formule B1
= ln(tj) + C wordt gebruikt om een (basis)activatiewaarde te geven aan een element
in bet geheugen of 'chunk' in het programma. Hoe vaker een chunk wordt gebruikt,
hoe hoger deze waarde wordt. Dc i geeft aan om welke chunk het gaat. De sommatie
wordt uitgevoerd over alle keren dat de chunk is gebruikt (1=1 tot n). De t in de
formule geeft het verschil aan tussen bet tijdstip flu en bet tijdstip wanneer een chunk
is gebruikt. Hoe langer geleden een chunk is gebruikt, des te minder zwaar weegt het
mee, die ene keer dat het gebruikt werd, wordt als het ware vergeten. Maar dit is
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athankelijk van de d, hoe hoger die is, des te sneller het gebruik van een chunk
vergeten wordt.
In dit experiment is er geen sprake van chunks, maar van de 41 combinaties. Ms een
sequentie van functies wordt toegepast dan wordt opgeslagen wanneer dat is gebeurd.
Niet het tijdstip wordt hiervoor gebruikt, maar de plaats in de reeks van gebruikte
combinaties. Dit is de contextgevoelige adaptiviteit van het programma die na 10
invoereenheden de interface ververst. Dit betreft niet de gehele interface maar is
athankelijk van de classificatie van de gebruiker. De vorm die bij elke
gebruikersgroep hoort, is eerder besproken.
Elke keer als een sequentie van functies (cumulatie of combinatie) wordt toegepast op
een nieuwe selectie wordt de opmaak en daarmee de combinatie van functies van de
vorige selectie bepaald. Dc gebruikte selectiernethode wordt in de volgende paragraaf
toegelicht.
Het bepalen van de opmaak van een selectie wordt dus gestart door bet uitvoeren van
een nieuwe selectie. Deze opmaak is een bepaalde combinatie die daarna in
aanmerking komt om in een bepaalde vorm aangeboden te worden afhankelijk van
zijn activatiewaarde. Dit is het event-driven gedeelte van de controlestrategie.

4.4.5 Selectiemethode
Het aantal combinaties dat maximaal tegelijkertijd aangeboden wordt, is vijf
(verschillende) sequenties. Dit betekent dat als er al vijf combinaties beschikbaar zijn
en er een nieuwe combinatie is die in aanrnerking komt er een selectiemethode
toegepast moet worden om te bepalen of deze nieuwe combinatie in de lijst met
beschikbare combinaties komt. Daarbij moet dan een andere combinatie uit de lijst
verdwijnen. De zes combinaties worden gewogen naar het aantal keren dat ze
gebruikt zijn als cumulatie en/of combinatie en hoe lang geleden dat was. Als deze
activatiewaarde van de nieuwe combinatie een hogere waarde heeft dan de
activatiewaarde van een combinatie in de Iijst, dan betekent dit dat de combinatie in
de lijst met de laagste waarde vervangen wordt door de nieuwe combinatie. Voordat
de lust van beschikbare combinaties het maximum bereikt heefi komt een combinatie
in aanmerking om beschikbaar te worden voor de gebruiker nadat deze twee keer als
cumulatie is gebruikt.
Dc volgorde van de combinaties in de lijst kan ook veranderen, al naar gelang van hun
activatiewaarden. Dit wordt met meteen weergegeven maar intern bijgehouden totdat
de lijst ververst wordt. De combinaties verspringen dan van plaats. Ze staan op
volgorde van hun activatiewaarden, van groot (links in de knoppenbalk of bovenaan
de sneltoetsenwindow) naar klein (rechts of onder). Door het gebruik van de
weergegeven combinaties wordt er impliciet door de gebruiker aangegeven welke
combinaties in de lijst moeten blijven (Paynter, 1999).

4.4.6 Synchronisatieprobleem
Omdat de gebruiker via de muis en via het toetsenbord de tekstverwerker kan
gebruiken, zijn er twee invoerstromen. De implementatie van de nieuwe functies
wordt namelijk uitgevoerd via macro's. Een macro wordt autonoom aangeroepen door
de applicatie waarbij bet met duidelijk is welke event hiervoor verantwoordelijk was.
Het is dus niet mogelijk om met 100 % zekerheid te weten of de macro is
aangeroepen via de sneltoets, de knop of bet contextmenu. Dc sneltoets geeft wel
informatie over de toetsencombinatie die is gebruikt, maarbij een muisevent worden
alleen de coördinaten meegegeven, en bet moet nog gecontroleerd worden of deze
muisevent de macro aanriep.
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Het probleem is dat het toetsenbordevent in tegenstelling tot het muisevent plaatsvindt
na het aanroepen van de macro, waardoor het moeilijk is om events te koppelen aan
een uitgevoerde of een nog uit te voeren macro.
Dit asyncbrone aansturen van een macro geefi dus een probleem, die opgelost is door
middel van het programmeren van 'knoppen' in de twee invoerstromen. Aan bet
begin van de cyclus die de events afvangt, zijn ze beiden met ingedrukt, maar zodra er
een event plaatsvindt wordt één van de knoppen als het ware ingedrukt. De andere
knop kan flu niet meer ingedrukt worden. Ms er hiervoor een macro is uitgevoerd of
later nog wordt uitgevoerd dan wordt ook dit opgeslagen. Aan bet eind van de cyclus
worden alle gegevens met elkaar vergeleken en kan worden gecontroleerd op welke
manier de macro is aangeroepen. De knoppen worden daarna weer in de niet
ingedrukte begintoestand gezet.
Het is duidelijk dat, omdat deze cyclus elke 15 milliseconden wordt uitgevoerd, bet
een belasting is voor bet gehele systeem. Als er een mogelijkheid is in de macro zeif
om te achterhalen door welk medium het is aangeroepen dan zou dit probleem met
spelen.

4.5 Beschrijvingen van de proefpersonen
Deze paragraaf beschrijft hoe de proefpersonen de opmaak hebben uitgevoerd. Dc
bescbrijvingen in dit hoofdstuk geven een classificatiebeschrijving van de gebruiker.
Elke beschrijving van een proe1ersoon bestaat uit 4 onderdelen, maar elk onderdeel
wordt voor alle proefpersonen tegelijkertijd besproken.
Het eerste onderdeel is het algemene deel, waar beschreven wordt wat de classificatie
was van de proefersoon en of er combinaties zijn gebruikt, hoe ze zijn gebruikt en
welke dat vooral zijn. Ook de mate van bet gebruik van de muis en bet toetsenbord
komt hier aan bod.
Het 2e onderdeel zet de manier van werken uiteen waarbij ook wordt vermeld boever
de proe1ersoon gekomen is met bet formatteren van de lijst.
In bet 3 onderdeel wordt bescbreven hoeveel correcties de proefpersoon heeft
uitgevoerd en hoe. Hier staat ook de verhouding tussen voltooide sequenties en
uitgevoerde correcties. Het geeft de nauwkeurigbeid aan waarmee een proefj,ersoon
gewerkt heeft. Het aantal correcties is niet weergegeven als een percentage van het
aantal voltooide sequenties, omdat er soms meerdere correcties op dezelfde selectie
zijn uitgevoerd. Het aantal uiteindelijke of permanente fouten is met weergegeven,
maar wordt globaal bescbreven.
Het laatste onderdeel beschrijft bet gebruik door de proefpersoon van de
enkelvoudige functies. De nadruk ligt bier op bet gebruik van de kapitaliseerfunctie.

4.5.1 Opzet en verloop van het experiment
Voordat het experiment werd uitgevoerd, was besloten dat er 16 proefpersonen nodig
waren om de adaptiviteit te testen. Een kleiner aantal zou namelijk een te ideine
spreiding van de verschillende gebruikersgroepen geven. Voordat bet experiment
daadwerkelijk van start ging, hebben twee bètatesters bet programma getest waarbij
enkele fouten in het programma aan het licbt zijn gekomen.
Voor het experiment was vooraf één week uitgetrokken, maar dit is later uitgebreid
met enkele dagen. De redenen hiervoor zijn dat een enkele proefersoon met op is
komen dagen en dat twee sessies vanwege een technisch mankement afgebroken zijn.
Dit mankement werd veroorzaakt doordat er een verversing plaatsvond terwiji de
proefpersoon een combinatie wilde gebruiken en een knop aanldikte of een item uit
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het contextmenu. Dit is opgelost door de verversing alleen uit te voeren wanneer het
contextmenu niet geopend is en er gebruik wordt gemaakt van de muis of van het
toetsenbord in het tekstgedeelte.
Ook was tijdens het testen door de bètatesters duidelijk geworden dat het
dubbelklikken met de muis om een woord te selecteren in sommige gevallen het
programma deed afbreken. Vandaar dat het selecteren door middel van dubbefldikken
uitgeschakeld is.
Verder bleek tij dens de sessies dat aan het eind van de eerste pagina het positioneren,
selecteren en opmaken van de tekst met een vertraging werd uitgevoerd door Word.
Er werd niet weergeven dat een selectie was uitgevoerd, terwiji dit wel het geval was.
Dit is met opgelost omdat niet duidelijk geworden is wat de oorzaak ervan is.
Vanwege het mankement en bet niet op komen dagen van een proefpersoon, is het
totale aantal proefersonen daarom uitgekomen op 19, waarbij de twee bètatesters met
zijn meegeteld.
De totale tijd dat gepland was voor elke proe1ersoon was één uur, voorafgegaan door
maximaal een kwartier instructie. Deze instructie bestond uit een schriftelijke uitleg
van de taak, waarbij net zoals bij het eerste experiment de manier waarop de
verschillende elementen van de lijst waren opgemaakt werden opgesomd. Deze
opsomming is opgenomen in de bijiagen. In de uitleg werd ook de werking van de
kapitaliseerfunctie uitgelegd en werd de sneltoets vermeld om de functie aan te
roepen. Dit is bij de andere functies niet gedaan. Verder werden de proefpersonen in
dit kwartier in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
Na elke sessie werd de proefpersoon gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze
vragenlijst is opgenomen in de bijlagen. In deze vragenlijst staan algemene vragen en
vragen over het experiment en in het bijzonder over de aangeboden adaptiviteit.
Bij de 4 proefpersonen waarbij de sessie of afgebroken werd of een bètasessie betrof
werd de adaptiviteit in alle 4 de gevallen gebruikt, waarbij in 2 gevallen intensief van
bet contextmenu.

4.5.2 Berekening van de percentages
De percentages die gegeven worden in de beschrijvingen zijn op verschillende
manieren berekend. Bij bet algemeen vergelijken van combinaties en cumulaties
wordt er alleen gekeken naar muis- en toetsenbordgebruik. Als het gaat om een
percentage dat aangeefi hoe vaak de adaptiviteit relatief is gebruikt en hoe, dan is dit
gerekend over alle voltooide sequenties, dus door middel van cumulaties en
combinaties. Er wordt geen rekening gehouden met sequenties die later gecorrigeerd
zijn. Dit laatste gebeurt wel bij percentages die aangeven hoe vaak een bepaalde
sequentie relatief gebruikt is als combinatie of als cumulatie. Hierbij is het interessant
hoe vaak een individuele sequentie het gevoig is van een correctie.

4.5.3 Aficortingen in de beschryvingen.
In de beschrijvingen en in de tabellen worden verkorte namen gebruikt voor de
verschillende elementen. Deze korte namen zijn als volgt:

Boek en tijdschrift:
eerstgenoemde auteur: le auteur + initialen (of le initialen)
als tweede genoemde auteur: 2 auteur + initialen (0f2e initialen)
als derde of later genoemde auteur: 3e auteur + initialen (0f3C initialen)
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Tijdschrift:
titel van het artikel: titel (1)
titel van het tijdschrift: tijdschrift
nummer: numiner
jaartal: jaartal(T)
volumenummer: volume
paginanummers: pagina's

Bock:
jaartal: jaartal(B)
titel van het hoofdstuk: titel (B)
titel van het bock: bock
editors: editors
plaats uitgeverij: plaats
naam uitgeverij: uitgeverij

Alleen de verkorte namen titel enjaartal kunnen ambigu zijn. Als het met duidelijk is
of het om een bock of om een tijdschrift gaat dan wordt dit tussen haakjes erachter
vermeld, zoals in de lijst te zien is.
Soms zijn delen van afkortingen tussen haakjes geplaatst. Dit betekent dat er twee
opmaakcombinaties bedoeld worden. Dc ene combinatie is de gehele afkorting
waarbij de haakjes weggedacht moeten worden, de andere combinatie is het dccl dat
niet tussen haakjes staat. Dc aficorting (Cap)BIU betekent dus de combinaties CapBIU
en BIU.

4.6 Resultaten per individu
4.6.1 Algemeen

Proefpersoon 1:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de aangeboden adaptiviteit. Er wordt 100 %
gebruik gemaakt van de muis. Maar omdat er geen gebruik wordt gemaakt van de
adaptiviteit is er geen aanpassing van de vorm van de adaptiviteit uitgevoerd door
bet programma.

Proefpersoon 2:
Er wordt redelijk veel gebruik gemaakt van de adaptiviteit (45 %). Het gebruik
van de combinaties betreft vooral de l auteur met initialen, de 2e auteur en het
jaartal (B) (86 %, 88 %, 64 % en 81 %). Maar ook andere elementen worden in
meer of mindere mate opgemaakt door middel van combinaties. Uitzonderingen
hierop zijn de elementen die subscript zijn (behalve de titel (B)) en de plaats en
uitgeverij. Opvallend is dat bij het gebruik van combinaties 100 % het toetsenbord
wordt gebruikt, maar bij cumulaties vooral de muis (86 %). Dc classificatie was
daarom dan ook muis en toetsenbord. Er wordt in beperkte mate gebruik gemaakt
van aangepaste combinaties (9 % van de toegepaste combinaties).

Proefpersoon 3:
Er wordt veel gebruik gemaakt van de adaptiviteit (51 %). Het gebruik van de
combinaties betreft vooral de l auteur en initialen, de 2 auteur en het nummer.
Dc combinaties CapBIU en BIU worden ook veelvuldig gebruikt maar incorrect
of ze worden aangepast. Dc andere elementen worden sporadisch ook door middel
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van combinaties geformatteerd met uitzondering van de 3 auteur + initialen,
plaats en uitgeverij en de weinig voorkomende elementen volume en editors. Ook
hier worden bij al het gebruik van de combmaties het toetsenbord gebruikt, terwiji
bij cumulaties bet gebruik van de muis de overhand heeft (66 %). Het gebruik van
aangepaste combinaties is behoorlijk hoog (27 % van de combinaties). De
classificatie was ook bier muis en toetsenbord.

Proefpersoon 4:
Er wordt een enkele keer gebruik gemaakt van de adaptiviteit en dit door middel
van het toetsenbord. Maar deze persoon heeft verder voor 100 % gebruik gemaakt
van de muis om de opmaak uit te voeren. Maar door de enkele sneltoets van de
enkele combinatie is de classificatie muis en toetsenbord.

Proefpersoon 5:
Dc aangeboden adaptiviteit wordt redelijk gebruikt (35 %). Hoewel de
combinaties voor bijna alle elementen worden gebruikt ligt het zwaartepunt bij de
le auteur en initialen en het jaartal (T). (94 %, 81% en 42 %). Het toetsenbord
wordt in zijn geheel niet gebruikt. De classificatie is dus muisgebruiker. Het
percentage aangepaste combinaties is 20 % van alle toegepaste combinaties.

Proefpersoon 7:
Er wordt ook bier redelijk gebruik gemaakt van de adaptiviteit (29 %). Er is alleen
geen sprake van een spreiding over alle sequenties. Dc eerste reden is dat er veel
fouten zijn gemaakt omdat er onder meer een viertal sequenties helemaal niet
toegepast zijn. De tweede reden is dat er serieel is gewerkt. Dc combinaties die
dus gebruikt zijn, zijn B! (70 %), CapBU (32 %), BU (35 %) en CapBIU (46 %).
Deze laatste combinatie is ook vaak gebruikt voor de e auteur, wat verklaart
waarom CapBI bijna met gebruikt is. Ook weer zijn 100 % van de combinaties
gebruikt door middel van het toetsenbord, terwijl bij het toepassen van de
cumulaties overwegend de muis wordt gebruikt (77 %). De classificatie is ook flu
weer muis en toetsenbord. Het percentage aangepaste combinaties is behoorlijk
hoog (25 %). Er worden relatief vaak verschillende combinaties geprobeerd,
voordat de meest optimale gevonden is.

Proefpersoon 10:
Er is geen gebruik gemaakt van de adaptiviteit. Dc proefpersoon is 100 %
muisgebruiker en omdat er totaal geen gebruik is gemaakt van de adaptiviteit is er
geen aanpassing van de vorm uitgevoerd.

Proefpersoon 11:
Er is geen gebruik gemaakt van de adaptiviteit. Dc persoon is overwegend
toetsenbordgebruiker (55 %), maar de muis wordt ook vaak gebruikt (32 %). De
overige 12 % is een mengvorm van de twee. Omdat er één keer van een
combinatie gebruik is gemaakt is de classificatie muis en toetsenbord.

Proefpersoon 12:
De proefpersoon maakt redelijk gebruik van de adaptiviteit (36 %). Hoewel er met
betrekking tot combinaties er in 100 % van de toepassingen de muis wordt
gebruikt, wordt er bij cumulaties minder gebruik van de muis gemaakt (59 %).
Vooral de sequenties voor de le auteur met initialen (72 % en 79 %) en de 2e
auteur met initialen (36 % en 44 %) en de 3C initialen (44 %) worden door middel
van combinaties geformatteerd. Het toetsenbord wordt vaak gebruikt voor de
(cumulatieve) opmaak van de 2e en 3e auteur (50 % en 57 %). Er wordt sporadisch
gebruik gemaakt van een aangepaste combinatie om de andere heift van een paar
op te maken. Dc classificatie is muisgebruiker.

Proefpersoon 13:
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Er is veel gebruik gemaakt van de adaptiviteit (61 %). Hierbij is met alleen de
muis (40 %) gebruikt maar vooral ook bet contextmenu (60 %). Deze

proefersoon is 100 % muisgeorienteerd, ook qua bet gebruik van het
contextmenu. Bijna alle combinaties worden toegepast, op bet volume na. Dc
combinaties voor de le auteur en initialen worden het meest toegepast (87 % en 91
%). Aangepaste combinaties worden weinig gebruikt (8 %). De classificatie is
muisgebruiker.

Proefpersoon 14:
Er wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van de aangeboden adaptiviteit (14
%). Wanneer er combinaties gebruikt worden wordt de muis gebruikt. Dit in
tegenstelling tot cumulaties, waarbij overwegend bet toetsenbord wordt gebruikt
(53 %). Hoofdzakelijk wordt SupB (86 %) als combinatie gebruikt terwiji voor de
rest een paar sequenties een enkele keer gebruikt worden. De reden biervoor is dat
SupB vaak als basis wordt gebruikt voor andere elementen (63 %). Hierdoor is het
percentage van de aangepaste combinaties dan ook boog (54 %). Bij de
cumulaties is bet opmerkelijk dat de auteurs met de initialen en de plaats met
uitgeverij voor het grootste gedeelte met het toetsenbord worden geformatteerd,
terwiji de rest van de elementen met de muis ofwel met een mengvorm worden
opgemaakt. De classificatie is niet eenduidig, deels van de tijd is het een
muisgebruiker (25 %) en deels muis en toetsenbord (68 %).

Proefpersoon 15:
Dc adaptiviteit wordt vaak gebruikt (80 %). Hiervoor wordt vaak het contextmenu
gebruikt (80 %) die in evenzoveel gevallen met de muis als met bet toetsenbord
wordt geopend. Het kiezen van de functie in het contextmenu wordt wel altijd met
de muis gedaan. Cumulaties worden altijd met de muis uitgevoerd. Het percentage
aangepaste combinaties is laag (3 %). De classificatie is muisgebruiker. Omdat de
icons en de sneltoetsen niet gebruikt worden, wordt de classificatie als
muisgebruiker pas laat uitgevoerd. De 1 e auteur met initialen (86 % en 95 %), de
2e auteur met imtialen (92 % en 86 %) en de 3C auteur (73 %) worden vaak
opgemaakt met de combinatie, maar ook de percentages van de elementen van de
verwijzing naar bet tijdscbrift zijn hoog (50 % —80 %).

Proefpersoon 16:
Er wordt redelijk veel gebruik gemaakt van de adaptiviteit (54 %). Deze persoon
is bijna volledig muisgebruiker en is ook als zodanig geclassificeerd. Dc
uitzonderingen hierop zijn bet handmatig kapitaliseren en bet positioneren met bet
toetsenbord (14 %). Er wordt weinig gebruik gemaakt van aangepaste combinaties
(8 %). De combinaties worden vooral gebruikt voor de 1e auteur met initialen (75
%en59%).

Proefpersoon 17:
Het percentage van gebruikte combinaties is praktisch nibil. Omdat hierbij de
muis wordt gebruikt en omdat voor de cumulaties ook altijd de muis wordt
gebruikt, wordt deze persoon geclassificeerd als muisgebruiker.

Proefpersoon 18:
Er wordt in het gebeel geen gebruik gemaakt van de adaptiviteit. De muis wordt
bijna uitsluitend gebruikt voor de opmaak (99 %). Omdat er geen gebruik is
gemaakt van de adaptiviteit is er geen aanpassing aan de vorm uitgevoerd.

Proefpersoon 19:
Er is behoorlijk veel gebruik gemaakt van de adaptiviteit (62 %). Het gebruikte
medium voor de combinaties en de cumulaties is de muis. Het percentage
aangepaste combinaties is laag (14 %). Dc combinaties die in vergelijking met
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cumulaties het meest gebruikt worden zijn CapBU (73 %) en CapB (89 %). Deze
laatste wordt als kapitaliseerfunctie gebruikt. Dc classificatie is muisgebruiker.

Samenvatting
Er zijn drie proeipersonen die de adaptiviteit in zijn geheel met hebben gebruikt en
drie proefpersonen die slechts een paar keer gebruik hebben gemaakt van de
adaptiviteit. Bij de eerste drie is er geen aanpassing aan de vorm van de adaptiviteit
uitgevoerd en de andere drie zijn niet correct geclassificeerd.
Afgezien van de twee eerdergenoemde proefersonen gebruiken 10 van de 16
proefpersonen de combinaties. Sommige personen gebruiken de combinaties heel
specifiek voor de meest voorkomende opmaak, zoals de 1 e auteur plus initialen.
Anderen gebruiken het voor alle mogelijke sequenties.
Opmerkelijk is dat 4 proefersonen voor het toepassen van combinaties en cumulaties
verschillende media gebruiken.

4.62 Manier van werken

Proefpersoon 1:
Er wordt serieel gewerkt. De lijst wordt opgemaakt tot en met regel 30.

Proefpersoon 2:
Er wordt deels serleel en deels parallel gewerkt in drie blokken. Er is een blok
serléle afwerking van de lijst tot en met regel 4. Daarna een parallel blok waarin
de auteurs met initialen, het jaartal (B) en de plaat met uitgeverij worden
opgemaakt. Als laatste blok weer een seriële afwerking tot en met regel 26. De
rest van de lijst is echter deels ook al opgemaakt. De volgorde van werken is dus:
• Blok I met daarna wat losse sequenties.
• Vervolgens in blok 2, volgt de opmaak door middel van combinaties van de

sequenties CapBI en BI van de eerste pagina, SuplU voor de hele lijst,
(Cap)BU voor de eerste pagina en CapBI en B! voor de tweede pagina. Er
volgen daarna wat correcties waarna de sequenties (Cap)IU en (Cap)BIU door
middel van cumulaties worden opgemaakt, waarna weer wat correcties volgen.
De sequenties (Cap)BU voor de eerste helfi van de 2 pagina worden
opgemaakt door toepassing van cumulaties en combinaties. Vervolgens
worden de 3e auteurs met imtialen (4 stuks) van regel 29 opgemaakt door
middel van cumulaties waarna er combinaties worden gebruikt voor de
resterende (Cap)BU en (aangepaste) combinaties voor de resterende (Cap)IU.

• Als laatste worden de regels 5 tot en met 26 voltooid (blok 3).
Proefpersoon 3:

Ook hier wordt met een mengelmg van serieel en parallel formatteren gewerkt. Nu
zijn er echter vier blokken te onderscheiden. De blokken zijn flu deels parallel en
deels serleel. Dc lijst wordt opgemaakt tot en met regel 30, hoewel elementen van
regel 31 ook zijn opgemaakt. Dc volgorde van werken is bier:
• Het eerste blok betrefi de regels I tIm 8. Allcreerst worden alle auteurs van

deze regels gckapitaliseerd en tussen elke regel van de eerste pagina wordt een
lege regel gevoegd door middel van een enter. Met de combinaties (Cap)BI en
de cumulaties (Cap)BU en (Cap)IU worden de auteurs gecorrigeerd en de
initialen geformatteerd. Vervolgens worden met overwegend cumulaties maar
ook met (aangepaste) combinaties de desbetreffende elementen met SubB,
SubBI, SupB, SupBl en SupBIU opgemaakt. Als laatste worden de regels 5 en
7 serieel voltooid met cumulaties en (aangepaste) combinatics.
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Het tweede blok betreft de regels 9 t/m 16. Daar worden allereerst de le

auteurs door middel van (aangepaste) combinaties opgemaakt (CapBI),
waarna de initialen met de combinatie BI worden geformatteerd. Daarna
komen de incorrecte (Cap)BIU voor de 2e auteurs met initialen en (Cap)IU aan
de beurt waar fouten worden gemaakt die deels worden gecorrigeerd. En als
laatste de boeken die voor de heift met de combinatie SuplU worden
opgemaakt. Als laatste worden de regels 9 tim 16 serieel voltooid, deels met
combinaties.

• Het derde blok betreft de regels 17 t/m 25. Nu worden afwisselend de
incorrecte combinatie CapBIU voor de 1 e auteurs en de correcte B! voor de
imtialen gebruikt. Dc incorrecte auteurs worden daarna gecorrigeerd met de
juiste combinatie CapBI. Als laatste parallelle fase wordt (Cap)BU met
combinaties uitgevoerd. En weer worden de regels 17 tIm 25 serieel voltooid,
overwegend door middel van cumulaties.

• Het laatste blok betreft de regels 26 tIm 31. Daarna worden alle e auteurs met
aangepaste combinaties opgemaakt door middel van CapBI. Vervolgens
worden weer BI, (Cap)BU en (Cap)IU uitgevoerd, waarbij overwegend
combinaties worden gebruikt. Ook de regels 26 tIm 30 worden flu serieel
voltooid.

Proefpersoon 4:
Er wordt serieel gewerkt. Alleen tussen de uitvoer van de opmaak van de regels
6 en 7 wordt er een blokje parallel gewerkt aan de sequentie CapBI. De lijst
wordt opgemaakt tim regel 31.

Proefpersoon 5:
Er wordt serieel gewerkt. Dit verklaart waarom er overwegend van de meest
voorkomende sequenties de combinatie wordt gebruikt en waarom de
percentages van de gebruikte combinaties wanneer ze aanwezig zijn, zeer hoog
zijn. De lijst wordt opgemaakt tim regel 34.

Proefpersoon 7:
Er is serleel gewerkt, waarbij de lijst geheel afgewerkt is en binnen 50 minuten.
Dit komt doordat er nonchalant gewerkt is.
• De regels I tim 8 worden opgemaakt waarbij vaak de auteur tegelijkertijd met

de initialen wordt geformatteerd en de plaats met de uitgeverij. Na regel 8
worden alle auteurs en plaatsen dan voltooid door ze te kapitaliseren. Deze
zijn met bij de correcties opgeteld. 80 % van CapBI is het resultaat van
correcties en van deze tactiek.

• In de regels 9 tim 42 worden ook weer de auteurs met de imtialen tegelijk
geformatteerd en soms ook de plaats met de uitgeverij. Het is echter met zo
dat de combinatie zonder hoofdletter hiervoor wordt gebruikt. Soms ook
worden de paren met hoofdletter geformatteerd waarna de initialen of de
uitgeverij gedekapitaliseerd worden.

Proefpersoon 10:
De lijst is in zijn geheel serieel opgemaakt tot en met regel 42. De auteur en
initialen worden vaak samengenomen waarna de auteur gekapitaliseerd wordt. Dit
gebeurt vooral bij CapBI die in 38 % het resultaat is van een correctie. Het
omgekeerde, namelijk dat de initialen gedekapitaliseerd worden, gebeurt
sporadisch.

Proefpersoon 11:
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Dc lijst is op bet begin na serieel opgemaakt en tot en met regel 42. In bet begin
worden namelijk alle auteurs van de eerste 9 regels gekapitaliseerd en de opmaak
ervan wordt later voltooid.

Proefpersoon 12:
Er wordt serieel gewerkt op een enkel parallel blok na. Dit blok wordt uitgevoerd
tussen de opmaak van de regels 8 en 9 en betrefi het gebruik van combinaties voor
de auteurs met hun initialen van regels 10 tim 25. Hiervoor zijn 6 combinaties
nodig terwijl er maar 5 zijn, waardoor er voor de sequentie waarvoor er op dat
moment geen combinatie beschikbaar is een aangepaste combinatie wordt
gebruikt. Dc lijst wordt opgemaakt tot en met regel 27.

Proefpersoon 13:
Afgezien van het begin wordt er in grote mate parallel gewerkt waarin bijna elke
combinatie aan bod komt. De verschillende blokken onderscheiden zich flu vooral
door het type van de Iiteratuurverwijzing waarvan de elementen opgemaakt
worden; tijdschrift, bock of gemeenschappelijk. De volgorde is als volgt:
• Allereerst worden de regels 1 tot en met 4 geformatteerd. Vervolgens worden

er wat correcties uitgevoerd en parallel eerst de combinatie CapBI en
vervolgens BI voor de eerste pagina toegepast (l auteurs en initialen).Daarna
volgen de regels 5 tIm 7.

• Nu wordt er verder alleen maar parallel gewerkt. De gemeenschappelijke
combinaties CapBIU (incorrect voor de 2e auteur) en BU worden gebruikt
voor de eerste pagina.

• Dc volgende combinaties worden toegepast voor de elementen van bet
tijdschrift van de eerste pagina: SubB, SubBI, SupB, SupBI, SupBIU en door
middel van een cumulatie een SupBU van regel 12.

• Daarna komen de elementen van het bock van globaal de eerste pagina aan de
beurt, wanneer mogelijk door middel van de desbetreffende combinatie:
SupIU , SubU, CapBIU , CapSublU en SublU. Bij CapBIU wordt de
combinatie met gebruikt omdat eerst de plaats wordt gekapitaliseerd waarna
de plaats en uitgeverij worden samengenomen en voltooid.

• Nu komen een paar gemeenschappelijke elementen aan bod die geformatteerd
worden met de combinaties: voor de rest van de eerste pagina (Cap)IU en voor
de tweede pagina CapBI en BI. Bij (Cap)IU wordt het 2e paar samengenomen
en opgemaakt met IU, waarna de auteur wordt gekapitaliseerd (alleen de eerste
letter wordt geselecteerd). Dc eerste pagina is nu in zijn geheel opgemaakt.

• Dc elementen van bet bock voor de tweede pagina wordcn opgemaakt: SuplU,
(Cap)SubIU en (Cap)BIU. Bij (Cap)BIU wordt oftewel eerst de plaats met de
uitgeverij opgemaakt met BIU oftewel met CapBIU, waarna de incorrecte
helft gecorrigeerd wordt. Bij (Cap)SubIU worden bock en editors (mits
aanwezig) ook tegelijk opgemaakt door middel van CapSublU waarna het
bock wordt gedekapitaliseerd

• Dc 2e auteur en initialen van de tweede pagina worden opgcmaakt: (Cap)BU,
CapBU en BU. Bij (Cap)BU gebeurt jets soortgelijks als bij (Cap)IU van twee
fases terug.

• Er worden flu overwegend cumulatics gebruikt voor de volgende sequenties
van het tijdschrifi voor de tweede pagina: SubB, SupB, SupBI en SupBIU.

• Dc titels van bet bock van de tweedc pagina worden gcformatteerd (SubU).
• Als laatstc worden de 2 auteurs met initialen van regel 29 opgemaakt.
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Proefpersoon 14:
Dc lijst wordt serieel opgemaakt tot en met regel 31.

Proefpersoon 15:
Er wordt overwegend parallel gewerkt. Alleen in het begin en aan het eind wordt
er serieel gewerkt. De tijdschrifien in de lijst worden wel tot en met regel 42
opgemaakt, maar de boeken zijn nog met volledig opgemaakt. Er wordt bijna
altijd gebruik gemaakt van de combinaties.
• Dc eerstè twee regels worden serieel opgemaakt.
• Daarna worden alle 1e auteurs opgemaakt met CapBI, gevolgd door (Cap)BI

die zich uitstrekt over de regels 3 tIm 29, waarin ook per abuis 2 3C auteurs
worden opgemaakt met de combinatie CapBI.

• Alle 2 auteurs worden opgemaakt met de CapBU. Als ze tevoren al waren
geformatteerd, worden ze flu dus gecorrigeerd. Vervolgens wordt de
combinatie BU voor alle 2e initialen gebruikt.

• Twee blokken CaplU volgen nu voor beide pagina's waarvan in de tweede
ook initialen worden opgemaakt (dus (Cap)IU). Dit zijn ten dele ook
correcties. Als er meerdere 3e auteurs zijn , wordt alleen de eerste opgemaakt.

• De jaartallen (B) van de regels 5-10 worden opgemaakt (SuplU).
• Nu volgen voor beide pagina's SubB, SubBi, SupB, SupBI en SupBIU.
• Dc rest van de jaartallen (B) worden geformatteerd (SupLU).
• Delen van de regels 41, 40 en 5 worden geformatteerd.

Proefpersoon 16:
De lijst wordt opgemaakt tot en met regel 22 en op een deels senële, deels
parallelle manier. Meerdere elementen worden samengenomen, ook elementen die
(bijna) mets met elkaar gemeen hebben.
• Allereerst worden van de eerste tien regels per regel alle auteurs met de

initialen samengenomen en geformatteerd met Bold. Dit wordt ook gedaan
met de plaats met uitgeverij.

• Vervolgens hetzelfde voor de regels 11 tot en met 16.
• Dc I auteurs worden dan vanaf regel 17 terug naar regel 1 opgemaakt door

middel van de combinatie CapB, waarna diverse correcties volgen.
• Van de eerste regel worden de desbetreffende elementen met alleen

superscript opgemaakt.
• De titels met tijdschriften van de eerste drie regels worden geforrnatteerd met

subscript. Maar omdat de selectie niet wordt uitgebreid naar de volgende regel
als dat nodig is, wordt dit steeds in delen uitgevoerd.

• De regels 4 tIm 8 worden geformatteerd terwiji tussen door een paar auteurs
achter elkaar worden opgemaakt door middel van combinaties.

• Nu volgt cen fase van (Cap)BI voor de I en 2 auteurs en initialen van regels
9 t/m 14, wat ten dele incorrect is.

• SupU wordt (ten onrechte) gebruikt voor de jaartallen (B) en voor een enkel
volume en pagina's.

• Delen van regel 10 worden opgemaakt, waarna vele correcties volgen, waarbij
elementen van de verwijzing worden samengenomen.

• Dc opmaak is nu (grotendeels) serieel vanafregel 6 tIm regel 22.
Proefpersoon 17:

Er wordt serieci gewerkt tot en met regel 26. In het begin worden een paar
hoofdletters handmatic inevnerd. Onvallend iz het ehnii1c van de entertnetc
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soms wordt er namelijk een enter ingevoegd om de tekst meer op het origineel te
laten lijken, terwijl duidelijk gemaakt was dat dit niet nodig is.

Proefpersoon 18:
De gehele lijst is serieel opgemaakt, dus tot en met regel 42.

Proefpersoon 19:
Dc lijst wordt serieel afgewerkt tot en met regel 31. In bet begin worden
handmatig een paar hoofdletters ingevoegd.

Samenvatting
Er wordt door proefpersonen die geen gebruik maken van de combinaties, op kleine
uitzonderingen na, serieel gewerkt. Als er parallel wordt gewerkt dan betekent dit op
één persoon na dat er gebruik wordt gemaakt van de adaptiviteit. Omdat combinaties
pas verschijnen nadat ze cumulatief zijn uitgevoerd is het niet mogelijk om geheel
parallel te werken. Twee personen die gebruik maken van de combinaties werken
overwegend of geheel serieel, daarom is het percentage van de door hun toegepaste
combinaties naar verhouding laag. Soms wordt er parallel gewerkt voor de eerste
pagina met verwijzingen en wanneer die is opgemaakt wordt hetzelfde gedaan met de
2e pagina.
Dc taak en de aangeboden adaptiviteit nodigen uit om parallel te werken.

4.6.3 Foulen en correcties

Proefpersoon 1:
Naarmate de opmaak van de lijst vordert, worden er minder fouten gemaakt en
correcties uitgevoerd. Dc sequenties SupBI, SupBIU en SuplU zijn vaak het
resultaat van de correcties. Dc verhouding voltooide sequenties en correcties is
100:17

Proefpersoon 2:
Er worden alleen aan het begin een paar fouten gemaakt. Het aantal correcties is
redelijk laag (100:11). Omdat bij de opmaak in blok 2 van de plaats en uitgeverij
((Cap)BIU) deze beiden tegelijkertijd geformatteerd worden waarna de plaats
gekapitaliseerd wordt en er dus geen sprake is van cen werkelijke correctie is de
verhouding nog wat lager (100:9).

Proefpersoon 3:
Er worden minder fouten gemaakt naarmate de opmaak vordert. Een paar keer
echter worden de verkeerde combinaties gebruikt die dan gecorrigeerd worden
met combinaties. Ook zijn zes correcties uitgevoerd in bet begin die eigenlijk een
uitwerking zijn van het kapitaliseren van de auteurs van regels 1 tim 8. De
verhouding voltooide sequenties en correcties is hier 100:14.

Proefpersoon 4:
Er worden een paar foutjes overwegend aan het begin gemaakt en een aantal
correcties uitgevoerd. De verhouding sequenties en correcties is bier 100:7.

Proefpersoon 5:
Er worden zeer weinig fouten gemaakt en correcties uitgevoerd. De verhouding is
100:4.

Proefpersoon 7:
Zoals eerder genoemd, zijn er veel fouten gemaakt. Veel fouten zijn gecorrigeerd,
maar nog meer zijn niet opgemerkt. Italic is vaak met opgemerkt, zodat er geen
onderscheid werd gemaakt tussen SubB en SubBi, SupB en SupBI, SupBU en
SupBIU, en SubU en SublU. Afgezien van de consistente fouten worden er naar
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het einde toe minder fouten gemaakt en correcties uitgevoerd. Dc verhouding
voltooide sequenties en correcties is bier 100:12. AIs er geen rekening wordt
gehouden met tactische correcties dan is deze verhouding 100:34.

Proefpersoon 10:
Naar het einde toe worden er minder fouten gemaakt en correcties uitgevoerd. De
verhouding sequenties en fouten is 100:14. Als er geen rekernng wordt gehouden
met tactische correcties dan is deze verhouding 100:21.

Proefpersoon 11:
Er worden weinig fouten gemaakt en weinig correcties uitgevoerd en dat alleen in
het begin. De enige consequente fout is het opmaken van de plaats met CaplU. De
verhoudmg sequenties en correcties is zeer laag, 100:5. Als er geen rekening
wordt gehouden met tactische correcties dan is deze verhouding 100:9.

Proefpersoon 12:
Er worden weinig fouten gemaakt. De correcties die uitgevoerd worden, worden
vooral in de eerste regel uitgevoerd. De verhouding sequenties en correcties is
100:7.

Proefpersoon 13:
Er worden weinig fouten gemaakt en overwegend aan bet begin. Dc verhouding
voltooide sequenties en correcties is 100:23. Ms er rekening wordt gehouden met
tactische correcties dan is deze verhouding 100:9. Duidelijk is dus dat de
correcties die uitgevoerd worden overwegend tactisch van aard zijn.

Proefpersoon 14:
Er worden weinig fouten gemaakt en weinig correcties uitgevoerd. Dc verhouding
sequenties en correcties is 100:7.

Proefpersoon 15:
Er worden redelijk veel correcties uitgevoerd, ook door middel van combinaties.
Maar veel correcties betreffen het corrigeren en deformatteren van
scheidingstekens. De verhouding sequenties en correcties is 100:24. Als de
correcties door middel van combinaties met worden meegerekend is de
verhouding 100:17.

Proefpersoon 16:
Er worden vele fouten gemaakt en vele correcties uitgevoerd. De manier van
werken is vooral in het begin zeer onlogisch maar naar het einde toe wordt het
meer gestructureerd. Toch is er geen echte lijn te ontdekken in de opmaak van de
verscbillende elementen, bet lijkt erop dat de taak geheel op het oog is uitgevocrd.
De verhouding sequenties en correcties is 100:75. Ook het aantal keren dat een
enkelvoudige opmaak is toegepast, is hoog. De hiervoor gecorrigeerde verhouding
wordt dan 100:48. Hoewel deze verhouding ook nog enigszins scheefgetrokken
wordt doordat er vaak meerdere elementen tegelijk geformatteerd zijn en dus met
afzonderlijk geteld zijn, blijft het aantal correcties relatief gezien hoog.

Proefpersoon 17:
Weinig correcties worden er uitgevoerd en fouten vooral in het begin. De
verhouding sequenties en correcties is 100:8.

Proefpersoon 18:
Er zijn praktisch geen fouten gemaakt en correcties uitgevoerd. De verhouding
sequenties en correcties is 100:2.

Proefpersoon 19:
Er worden zoals eerder genoemd veel fouten gemaakt en correcties uitgevoerd. Er
worden vooral in bet begin meerdere elementen samengenomen die later
(onvolledig) gecorrigeerd worden. Veel scheidingstekens worden ook opgemaakt
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aan het eind van het eerste deel van een paar, terwijl dat onnodig is. De
verhouding sequenties en correcties is 100:90. Ook hier geldt net zoals bij
proefpersoon 16, dat de verhouding wat scheefgetrokken is door de
samengenomen elementen, maar vooral ook omdat er vele enkelvoudige
formatteringen (90 stuks) worden uitgevoerd. Worden dezen meegenomen in de
berekening van de eerdergenoemde verhouding dan is deze 100:51. Uiteindelijk is
er bijna geen element dat correct opgemaakt is. Dit komt ook omdat de subscript-
functie niet wordt gebruikt. De proefpersoon weet niet welke icon of sneltoets dit
is.

Samenvatting
Op twee proefpersonen na worden de teksten correct opgemaakt. Als ci in het begin
fouten worden gemaakt dan worden ze later gecorrigeerd. Het maken van fouten nam
afnaarmate de tijd vorderde en hetzelfde geldt voor het uitvoeren van correcties.
Soms wordt een gehele regel opgemaakt met een opmaak, die (bijna) alle elementen
gelijk hebben, waarna de elementen van de regel verder worden geformatteerd.
Helaas worden dan ook de scheidingstekens geformatteerd, die daarna in de meeste
gevallen gedeformatteerd worden.
Maar deze tactische correcties worden veel toegepast, vooral in de gevallen waar er
geen deformattering plaats vindt en waar het een koppel betreft. Dc elementen van
een koppel verschillen alleen in het wel of niet hebben van een hoofdletter van elkaar.
Meestal worden cumulaties gebruikt om correcties uit te voeren, maar in sommige
gevallen worden combinaties gebruikt.

4.6.4 Functies

Proefpersoon 1:
In het begin worden ci twee hoofdletters handmatig ingevoegd, maar daarna wordt
de kapitaliseerfunctie gebruikt door middel van de muis.

Proefpersoon 2:
Voor de kapitaliseerfunctie wordt vooral de muis gebruikt (85 %).

Proefpersoon 3:
In tegenstelling tot de andere functies wordt voor de kapitaliseerfunctie
overwegend het toetsenbord gebruikt (81 %).

Proefpersoon 4:
Voor alle functies wordt de muis gebruikt.

Proefpersoon 5:
Alle functies worden door middel van de muis toegepast.

Proefpersoon 7:
Dc kapitaliseerfunctie is in tegenstelling tot de andere functies op één keer na met
de muis uitgevoerd.

Proefpersoon 10:
Dc kapitaliseerfunctie wordt met de muis uitgevoerd. Er wordt redelijk vaak een
enkelvoudige opmaak toegepast, die vaak weer gecorrigeerd wordt.

Proefpersoon 11:
Opmerkelijk is het feit dat de 3 auteurs met hun initialen en de plaats met
uitgeverij opgemaakt worden door middel van bet toetsenbord, terwiji dit voor de
andere elementen overwegend de muis is, waarbij het resterende dccl een
mengvorm is. Dit komt doordat de functies super- en subscript uitsluitend met de
muis en de kapitaliseerfunctie uitsluitend met het toetsenbord worden uitgevoerd.
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De overige dne hebben een toetsenbord/muis-verdeling van 3 staat tot 1. De
controltoets is vaak lange tijd ingedrukt geweest en is ook vaak ingedrukt zonder
dat er daarna een functie wordt uitgevoerd.

Proefpersoon 12:
Dc kapitaliseerfunctie wordt bijna altijd met bet toetsenbord uitgevoerd. Super- en
subscript worden daarentegen vooral door middel van de muis toegepast (100 %
en 75 %). De andere drie functies hebben globaal een toetsenbord/muis-
verhouding van 1 staat tot 2.

Proefpersoon 13:
Dc kapitaliseerfunctie wordt door middel van de muis uitgevoerd.

Proefpersoon 14:
Bij het gebruik van de functies super- en subscript wordt altijd de muis gebruikt,
terwiji dit voor de kapitaliseerfunctie bet toetsenbord is. Voor de andere drie
functies is de verhouding 1:2 in het voordeel van bet toetsenbord. Ook het
selecteren wordt deels door middel van de muis en deels door middel van het
toetsenbord uitgevoerd (53 % en 47 %).Voor bet positioneren wordt vooral het
toetsenbord gebruikt (90 %). Dc controltoets is vaak lange tijd ingedrukt geweest
en is ook vask ingedrukt zonder dat er daarna een functie wordt uitgevoerd.

Proefpersoon 15:
Het positioneren wordt even zovaak uitgevoerd met de muis als met het
toetsenbord. Dit geldt met voor het selecteren, dat altijd met de muis gedaan
wordt. Het scrollen wordt vooral uitgevoerd met de muis, maar het kan zijn dat
cen deel van bet positioneren met het toetsenbord eigenlijk scrollen is.

Kapitaliseren wordt door middel van de muis uitgevoerd.
Proefpersoon 16:

De kapitaliseerfunctie wordt niet gebruikt. Er worden ook veel enkelvoudige
sequenties uitgevoerd.

Proefpersoon 17:
Zoals eerder genoemd wordt er geheel met de muis gewerkt, de kapitaliseerfunctie
is daarop geen uitzondering.

Proefpersoon 18:
Zoals alle andere functies is de muis gebruikt voor de kapitaliseerfunctie.

Proefpersoon 19:
Zoals al cerder genoemd is de kapitaliseerfunctie overgenomen door de
combinatie CapB en dat de subscriptfunctie niet bekend is. Hoewel de laatste wel
3 keer per ongeluk gebruikt is.

Samenvatting
Sommige personen die overwegend het toetsenbord gebruiken, kennen van sommige
functies de sneltoetsen niet en de muis wordt dan voor deze functies gebruikt.
De kapitaliseerfunctie is veel gebruikt, de icon van de knop was duidelijk aismede de
sneltoets. Beiden zijn gebruikt.

4. 6 5 VergeIjking
Allereerst volgt in de eerste tabel de vergelijking tussen de verschillende methoden
waarmee combinaties en cumulaties uitgevoerd kunnen worden. Dc afkortingen die
respectievelijk gebruikt worden zijn: proefersoon (PP), combinatie (Comb.),
cumulatie (Cumul.), muis (M), toetsenbord (1), contextmenu met muis (CM),
contextmenu met toetsenbord (CT), muis (M), toetsenbord (T) en Mix. Per
proefersoon worden allereerst de percentages weergegeven van het gebruik van
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J,e/ 4.1: Vergel:jking m7odes combinaties en cumulaties. —
De flu volgende tabel (tabel 4.2) geeft de 16 proefpersonen weer, met de verschillende
resultaten uit de eerdere beschrijvrngen. De tweede kolom geeft aan in hoeveel
procent er de adaptiviteit is gebruikt. Daarna in de derde en vierde kolom de
classificaties voor de combinaties en cumulaties afzonderlijk, hierbij betekenen de
aficortingen Muis en Toetsenbord, of de mengvorm ervan. De zeer lage percentages
zijn weergegeven als zijnde niet gebruikt. Vervolgens de wijze waarop de taak is
uitgevoerd. De afkortingen betekenen Serieel en Parallel. Een klein geschreven letter
betekent hier dat deze wijze in mindere mate voorkomt. In de vijfde kolom wordt
beschreven in hoeverre de tekst is opgemaakt, waarbij een asterisk (*) aangeeft dat het
aantal regels bij benadering is weergegeven, omdat een gedeelte van de tekst
gedeeltelijk is opgemaakt. De zesde kolom is de verhouding tussen voltooide
sequenties en correcties. Tussen haakjes staat indien van toepassing de verhouding
waarbij geen rekening is gehouden met tactische correcties. In de kolommen met de
twee asterisken (**) is er niet alleen sprake van tactische correcties, maar ook van
enkelvoudige 'sequenties' die meegeteld zijn., zoals in de eerdere beschrijvingen is
vermeld. Als laatste de classificatie van de proefpersoon als Beginner, Gemiddeld of
Expert. Dit is gedaan aan de hand van het aantal voltooide regels, de wijze waarop de
taak is uitgevoerd en de verhouding sequenties/correcties, aismede aan het aantal
fouten die met gecorrigeerd zijn. Dit laatste is niet apart weergegeven in de tabel maar
na te lezen in de beschrijvingen.
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combinaties vs. cumulaties. Daarna zijn eerst voor de combinaties en daarna voor de
cumulaties de verschillende media gespecificeerd. Dc proefersonen waarvan de
sessies afgebroken zijn, zijn met weergegeven.

Combmaties Cumulaties
PP Comb. Cumul. M 1 CM CT M T Mix

T 0 100 — 100 0 0



T - - M S 30 17 G
2 45 T M S/P 32* 9(11) G
3 51 T M S/P 31 14 G
T - - M S 31 14 G

5 35 M M S 34 4 E

7 29 T M S 42 12 (34) BIG
TO - - M S 42 14(21) G
iT - - M/T S/p 42 5(9) E

36 M M/T S/p 27 7 0
13 61 M M s/P 42 9(23) E
14 14 M M/T S 31 7 G
15 80 M M S/P 35* 17(24) G
16 54 M M S/P 22 48(75)** B

TT - - M S 26 8 G
18 - - M S 42 2 E

19 62 M M S 31 51 (90)** B
Tabel 4.2: Verge1king resultaten proefpersonen

4.6.6 Bespreking van de beschr:Jvingen en resultaten
In tabel 1 is te zien dat 4 proefpersonen de adaptiviteit in zijn geheel niet gebruikt
hebben, en dat 2 het een enkele keer hebben geprobeerd. Dc andere 10 hebben het in
meer of mindere mate gebruikt. (Opmerking: Twee van de niet weergeven
proefpersonen en de twee bètatesters hebben ook gebruik gemaakt van de aangebodcn
adaptiviteit.)
De proefersonen die er geen gebruik van hebben gemaakt werken bijna zonder
uitzondering scrieel. Daarentegen wordt er overwegend serieel en parallel gewerkt
door de proefpersonen die er wel gebruik van maakten. Dit komt doordat de
adaptiviteit het efficiëntst gebruikt wordt als er parallel gewerkt wordt. Er zijn echter
ook personen die het serieel hebben gebruikt, daarbij zijn logischerwijze maar een
paar combinaties gebruikt of als basisopmaak voor andere combinaties.
Over het algemeen wordt er sneller gewerkt door personen die de adaptiviteit met
gebruiken, omdat er geen training vooraf is gegeven en er tijd nodig was om uit te
zoeken hoe de adaptiviteit werkt. Als de adaptiviteit echter duidelijk is en er parallel
wordt gewerkt met de adaptiviteit, dan gaat het voor het merendeel van de
proefpersonen een stuk sneller. Omdat een sessie een uur duurde is dit echter met te
zien in de resultaten.
Het probleem met de afstelling van de adaptiviteit is dat de combinaties te snel
wisselden en uit de lijst verdwenen (met uitzondering van de ic auteur en initialen
omdat die in elke verwijzing voorkomen), zodat als er serieel gewerkt wordt er
praktisch geen voordeel te behalen valt met bet gebruik ervan. Na elke opgemaakte
verwijzing herhalen de combinaties zich namelijk weer, maar met een vertraging,
zodat ze met gebruikt worden.
Uiteindelijk is het bijna met mogelijk om de proefpersonen in verschillende groepen
in te delen. Personen maken er wel of met gebruik van,, werken parallel of serieel,
maken veel of weimg fouten en correcties, maken wel of met gebruik van aangepaste
combinaties enloftactische correcties.
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PP Adapt. Comb. Cum. Wijze voltooid correcties class.
(%) (regels) (ivt 100 sequenties)
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In de classificatie van de mate van ervaring onderscheiden experts zich vooral door de
sneiheid van werken en het weinig uitvoeren van correcties. Beginners maken veel
fouten en daardoor ook veel correcties en als ze de adaptiviteit gebruiken, maken ze er
geen efficient gebruik van. De gemiddelde gebruiker zit zoals de naam suggereert
ertussen in.
De classificatie aan de hand van muis- en toetsenbordgebruik is anders dan in het
eerste experiment omdat er rekening gehouden moet worden met het feit dat er
verschillende methoden worden gebruikt voor cumulaties en combinaties. Het zou
kunnen zijn dat een gebruiker zich visueel oriënteert op een deel van de aangepaste
interface en een ander dccl gebruikt (by. bet snelmenu). In dit experiment is hieraan
geen aandacht besteed. Ook wordt het toetsenbord door geen enkele proefersoon
exciusief gebruikt, waardoor een methode om personen in te delen in ervaringsklassen
wegvalt.
Als laatste is het opmerkelijk dat een paar personen die muisgebruiker zijn, het
toetsenbord gebruiken voor bet uitvoeren van combinaties. Misschien is het voor hen
interessant om iets anders te proberen dan dat ze gewend zijn.

4.7 Resultaten van de vragenlijst
Dc 20 personen (inclusief 2 bètatesters) die daadwerkelijk aan bet experiment hebben
meegewerkt, hebben de vragenlijst ingevuld. Het eerste gedeelte bestond uit algemene
vragen. terwijl het tweede gedeelte uit vragen over het experiment bestaat.
Van de 20 personen zijn er 4 linkshandig. Dit was verder niet van invloed op de uit te
voeren taak omdat ze alle vier gewend waren de muis met de knoppen ongewijzigd
aan de linkerkant te gebruiken.

4.7.1 Bespreking van de vragen1jst en nabespreking
Dc aangepaste kapitaliseerfunctie werd goed gebruikt en was duidelijk qua functie,
qua weergave in de interface en redelijk qua sneltoets. Dc andere vormen van
adaptiviteit waren minder duidelijk en vooral het gebruik van de diverse kleuren was
niet altijd duidelijk. Dc relatie tussen de kleuren die Word gebruikt voor super- en
subscript werd niet vaak gelegd. Zelfs de icons die Word standaard gebruikt voor deze
twee functies zijn met eenduidig. Dc sneltoetsen voor deze twee functies zijn ook niet
alom bekend hoewel het mogelijk is om door middel van de muis en de icons dezen te
achterhalen door de 'tooltiptext'.
Het auditieve signaal dat aangaf dat er een aanpassing plaatsvindt werd als storend
ervaren, en ook het feit dat de icons in de toolbar en in bet sneltoetsenwindow van
plaats versprongen. Ook bet aantal combinaties dat aangeboden wordt werd aan de
lage kant bevonden. Dc rationale achter hoe het programma beslist welke combinatie
er beschikbaar wordt gesteld was niet altijd duidelijk, waardoor er niet parallel werd
gewerkt.
Er werd soms een combinatie door middel van het toetsenbord gebruikt, terwiji deze
al veranderd was van combinatie. Het probleem met sneltoetsen is echter dat er niet
zoveel beschikbaar zijn, en dat ze niet uitnodigen om naar bet scherm te kijken. Dc
sneltoetsen moeten dus eigenlijk gefixeerd zijn en niet van functie veranderen. Ook
het fysieke gebruik van de sneltoetsen Ctrl+4 en Ctrl+5 is onhandig, ze zijn niet met
een hand te gebruiken.
Het snelmenu is bet stiefkindje van de adaptiviteit. Het is naar verhouding weimg
gebruikt. Dit gegeven is ook gevonden door Wuif (Wuif, 1 999).Veel personen zeggen
dat ze bet vergeten zijn te gebruiken. Blijkbaar wordt bet contextmenu als minder
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contextgevoelig ervaren dan de naam suggereert. Alle personen die het wel gebruikt
hebben vonden het prettig werken. Hier wordt het verspringen met als storend
ervaren.
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5 Conclusies en discussie

5.1 Conclusies
In het eerste hoofdstuk zijn meerdere benaderingen aan bod gekomen die een vorm
van een AUI hebben gedefinieerd of zelfs hebben geImplementeerd. De focus ligt bij
de verschillende paradigma's op andere punten. Het ene paradigma legt de nadruk op
de architectuur en een ander op een werkend prototype. Er is geen aanpak besproken
waar een applicatie is ontwikkeld met een ingebouwde generieke manier van het
aanbieden van adaptiviteit. Dit is jammer, want om op een complete manier adaptief
te zijn, moet een programma een mgebouwde adaptieve component hebben.
Om deze component goed te laten werken zijn er een paar vereisten. Ten eerste moet
deze component kennis hebben over de totale functionaliteit van het programma. Ten
tweede moet deze component toegang hebben tot de volledige invoer die de gebruiker
geeft aismede tot de volledige uitvoer van het programma. De gehele interactie moet
zo compleet mogelijk beschikbaar zijn. Ten derde is het van belang dat deze
component alle inteme instellingen kan veranderen, aismede de functionaliteit van de
applicatie. Dit betekent dat de functies intern als objecten moeten zijn gerepresenteerd
waarvan de eigenschappen uitgelezen en veranderd kunnen worden. Ten vierde moet
het mogelijk zijn om de vormgeving van de grafische interface volledig te kunnen
beheersen.
Deze punten geven aan dat er vanaf het begin goed over de architectuur moet worden
nagedacht. Ook als bet slechts om een extern programma gaat, die aan een applicatie
wordt gekoppeld, moeten deze vereisten gecontroleerd worden.
In het derde hoofdstuk is een experiment beschreven dat tot doel heeft een geschikte
methode te vinden om een gebruiker te classificeren naar ervaring. Deze classificatie
is onder andere uitgevoerd aan de hand van ad hoc classificatieregels. Verschillende
bronnen zijn benut bij deze classificatie, zoals de tijd die een proefjersoon nodig heeft
om een tekst op te maken, of er gebruik wordt gemaakt van de muis en/of toetsenbord
en in welke mate er gebruik wordt gemaakt van tactieken. Hiervoor zijn veel
gegevens verzameld van de interactie tussen proefpersoon en programma. Vervolgens
zijn deze gegevens geanalyseerd om sequenties te vinden die de verschillende
gebruikersgroepen karakteriseren. Er zijn twee manieren voorgesteld om deze
sequenties te vinden, waarvan de methode die aggregeert over alle proefpersonen de
voorkeur heeft. Dc sequenties, nadat ze zijn ingedeeld in de verschillende groepen,
worden gebruikt als stereotypen. Uit het onderzoek blijkt dat experts snel en met
sneltoetsen werken en efficient, dus zuinig gedrag vertonen. Beginners daarentegen
werken langzaam en door middel van knoppen en vertonen een meer exploratief
gedrag. Verder maken experts meer gebruik van tactieken om de taak uit te voeren.
Met deze informatie is vervolgens in het tweede experiment geprobeerd een werkbaar
prototype te implementeren in Word 2000 om adaptiviteit te testen. Dit is niet gelukt
met de eerder voorgestelde sequentieanalyse vanwege de complexiteit en de daaruit
voortvloeiende hoge rekenintensiviteit. Daarom is er een eenvoudigere methode
gebruikt die aan de hand van statistische informatie de classificatie uitvoert.
De twee vormen waaruit de adaptiviteit bestaat zijn in dit versiag beschreven en zijn
geimplementeerd. Allereerst is er de vormgeving van de interface die aangepast
worth, nadat de gebruiker is geclassificeerd. De adaptiviteit baseert zich op bet
gebruik van de verschillende manieren die er zijn om commando's te geven aan het
programma. Dit is met name het gebruik van bet toetsenbord en van de muis. Alleen
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relevante delen van de grafische interface worden zichtbaar gemaakt. Dit betekent dat
een toetsenbordgebruiker geen knoppenbalk te zien krijgt en de muisgebruiker geen
window heeft met daarop de verschillende sneltoetsen. Een derde interfacetool betreft
het contextmenu, dat altijd onzichtbaar is, en dat pas zichtbaar wordt als het expliciet
geopend wordt door middel één van beide media.
Dc tweede vorm van adaptiviteit is de inhoud van de diverse (wel of niet zichtbare)
interfacetools. Dit is een contextgevoelige adaptiviteit die combinaties van
verschillende opmaakfuncties beschikbaar stelt in een enkele macro. Deze macro is
dus een metacommando.
De manier waarop de adaptiviteit is geimplementeerd is het gebruik maken van de
inteme scripttaal, de aanpak die is besproken in het eerste hoofdstuk met de naam
'marionette strings'. Door middel van deze methode en met behulp van een extern
programma is duidelijk gemaak.t dat het mogelijk is om een adaptieve component te
ontwikkelen en te implementeren in Word 2000.
Het classificeren van de gebruiker is mogelijk gebleken door middel van cen
eenvoudige statistische methode die dit doet aan de hand van de invoer van de
gebruiker. Het aanbieden van de eerder beschreven adaptiviteit, waarvan de vorm
bepaald wordt door de classificatie en de inhoud door de context, oftewel recent
toegepaste opmaakcombinaties is uitgevoerd.
De resultaten van het 2e experiment laten ook zien dat bij deze opmaalctaak een
meerderheid van de proefersonen de aangeboden adaptiviteit beeR gebruikt. De
resultaten laten zien dat bet werken ermee parallel en dus efficient gedrag uitlokt. De
proef,ersonen die het gebruiken vinden bet naar eigen zeggen efficient werken en
zelfs leuk. Als bet standaard gemntegreerd wordt in Word, zeggen ze dat ze het zullen
gebruiken. Alleen het gebruik van de combinaties die aangeboden worden in het
contextmenu is in verhouding minder dan die in bet sneltoetsenwindow en
knoppenbalk. Dit komt mede doordat het contextmenu met zichtbaar is, met andere
woorden, de 'visual proximity' is laag (Wuif, 1999).
Als laatste laten de resultaten niet duidelijk zien dat er een directe relatie bestaat
tussen ervaring en het gebruik van muis en toetsenbord. Dit komt ook doordat bet
moeilijk is om een expert en/of beginner te definiëren. Er zijn geen kwantitatieve
methoden om dit te bepalen. In een artikel van Benyon en Murray (1993) wordt ook
rekening gehouden met andere individuele verschillen van gebruikers die bepalen hoe
een gebruiker reageert op en gebruik maakt van een interface. Dit zijn verschillen in
ruimtelijke vaardigheid en taalvaardigheid. Ook met deze verschillen moet bij bet
ontwerpen van cen interface rekening gehouden worden. Verder is bet ook afhankelijk
van bet domein waarin gewerkt wordt.
Deze resultaten suggereren dat er voldoende mogelijkheden en manieren zijn om een
betere en meer autonome adaptiviteit aan te bieden in een applicatie en in het
bijzonder in een tekstverwerker.

5.2 Discussie
Hoewel bet mogelijk is gebleken dat de drie groepen gebruikers adequaat ondersteund
kunnen worden zijn de drie manieren waarop de adaptiviteit is aangeboden in
verschillende mate succesvol. Omdat sneltoetsen normaal gesproken niet visueel
aanwezig zijn worden ze, als ze onbekend zijn, niet gebruikt. In deze adaptieve
interface waren ze wel visueel aanwezig en daardoor werden ze ook in beperkte mate
gebruikt. Ook als de proefpersoon dit belemaal met gewend was. Het is dus mogelijk
door een visuele representatie van de sneltoetsen, gebruikers ertoe te verleiden om ze
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te gebruiken. Maar omdat er twee keer een vertaling moet plaatsvinden is het gebruik
cognitief zwaarder dan de andere twee vormen. Dit was de reden waardoor sommige
proefersonen begonnen met het gebruik van de aangeboden adaptiviteit, maar
naarmate de taak vorderde weer terugvielen op de manier die ze gewend waren.
De knoppen daarentegen zijn wel op de normale manier weergegeven, en daarom
worden ze veelvuldig gebruikt. Gebruikers voeren aanpassingen aan de interface over
het algemeen in de knoppenbalk uit (Page et aL, 1996).
Het contextmenu wordt normaal gesproken in deze context niet veel gebruikt en
aanpassingen hieraan worden niet verwacht. Als er wel mee gewerkt wordt, wordt het
als zeer prettig en efficient ervaren, vooral door de rangschikking van de combinaties
naar gebruik.
De methoden die de adaptiviteit uitvoeren zijn adequaat. De redelijk eenvoudige
statistische methoden voldoen, maar kunnen bijgesteld worden. Dc afstelling van de
sneiheid wordt wel als voldoende ervaren, maar eigenlijk zou de sneiheid ook variabel
moeten zijn.
Het is niet mogelijk gebleken om een sequentieanalyse uit te voeren in Word 2000 die
hierin geimplementeerd is. Misschien dat een extern programma dit wel kan, alleen
blijft dan bet probleem van het uitwisselen van gegevens. Het voordeel van het intern
uitvoeren van de sequentieanalyse is dat het doorlopend uitgevoerd kan worden,
waardoor ook onvolledige sequenties die met precies overeen komen met een correcte
sequentie gematched kunnen worden. Hierdoor kan er ook met mis in de data
omgegaan worden en is het systeem robuuster.
Het rangschikken moet niet uitgevoerd worden in de knoppenbalk en het sneltoetsen-
window, maar wel bij het contextmenu. Ook het auditieve signaal moet weggelaten
worden omdat het storend werkt.
De resultaten van de experimenten zijn een goede stap in de richting, maar het is wel
zo dat het domein van de taken die uitgevoerd zijn, relatiefbeperkt is. Hierdoor is bet
mogelijk geweest om op de mogelijke combinaties te anticiperen, en daarvoor at icons
te definiëren die wanneer het nodig is, tevoorschijn komen. Er is echter een probleem
bij het automatisch genereren van icons voor een nieuwe macro van willekeurige
repeterende acties. Een adaptieve component die is ingebouwd en die geheel generiek
werkt kan moeilijk logische icons weergeven omdat het alleen syntactisch en niet
semantisch redeneert. Icons zijn nu eenmaal statische definities (Harrington, 1996).
Vooral bij bet 2e experiment is het zo, dat de taak een bepaalde manier van werken
uitlokt. Verder zal deze taak in deze vorm in werkelijkheid met voorkomen.
Er zijn ook een aantal problemen in Word zeif. Niet alleen is Visual Basic for
Applications zeif ontoereikend om de adaptiviteit die beschreven is in dit versiag te
ondersteunen zonder externe ondersteuning, maar ook zoals het geimplementeerd is in
Word. Er zijn te weinig mogelijkheden om de eigenschappen en de procedures van de
interface-elementen respectievelijk af te vangen en uit te voeren. Ze zijn te restrictief
of zelfs verborgen. De interne structuur van deze elementen is soms onlogisch en
geeft daardoor problemen. Zo is het bijvoorbeeld bij sommige elementen waaruit de
menu's bestaan onmogelijk om erachter te komen of deze geinitialiseerd zijn. Het
afvangen van de eigenschappen breekt bet programma af. Slechts met de grootste
moeite kan dit vooraf voorkomen worden. Hierdoor is bet onmogelijk om een
generieke manier van adaptiviteit aan te bieden. De objecten die VBA gebruikt zijn
wezenlijk anders dan die van andere programmeertalen ('foreign objects') en
daardoor kan er hiermee niet gecommuniceerd worden. Alleen met zeer eenvoudige
variabelen. Verder is het in Word onmogelijk om te bepalen welk menu er wordt
geopend tenzij er in elke macro van de menu-items dit wordt geprogrammeerd. Zelfs

-a
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dit is met mogelijk omdat gewoonweg met alle functies in bet programma een macro
hebben.
Macro's van functies die door het programma zijn gecreeerd hebben vaak niet
dezelfde functionaliteit zoals ze in het programma hebben. Hierdoor was bet gedrag
van super- en subscript niet zoals het normaal gesproken is. Dit is door geen van de
proefpersonen vermeld, waarschijnlijk omdat die functies met standaard zichtbaar zijn
in een knoppenbalk en daardoor minder gebruikt worden. Het kan ook zijn dat werd
verondersteld dat dit onderdeel was van het onderzoek of van de adaptiviteit.
Het is interessant om te weten dat de standaard icons van de twee eerder genoemde
functies verkeerd geinterpreteerd zijn door enkele proefpersonen, waardoor ze
consequent de omgekeerde functie gebruikten. Dit is met zo vreemd omdat, als ze
geplaatst worden naast de andere functies waar de letters in de icons zwart zijn, bet
daardoor logisch is als de zwarte 'x' correspondeert met hetgeen dat de functie
uitvoert.

5.3 Aanbevelingen
Voor de drie methoden om adaptiviteit aan te bieden, dus door middel van knoppen,
sneltoetsen en het snelmenu (toegangspunten van de interface) moeten er drie
verschillende manieren zijn om ze weer te geven. Alleen de combinaties in bet
snelmenu moeten gesorteerd zijn op gebruik, dit in tegenstelling tot de combinaties in
de toolbar en het sneltoetsenwindow.
Het aantal moet ook uitgebreid worden, maar dit moet in samenwerking met de
gebruiker gebeuren. Ook zou bet makkelijk zijn voor een gebruiker om de
mogelijkheid te hebben om een combinatie als deze beschikbaar is, te fixeren. Er zijn
dan statische en dynamische sneltoetsen, knoppen en functies in het snelmenu.
Daarmee heeft een gebruiker de mogelijkheid in te grijpen als er een combinatie als
noodzakelijk wordt bescbouwd, terwiji deze niet vaak wordt gebruikt en de
activatiewaarde dus met versterkt wordt. Dit gebeurt vooral bij serieel werken, wat bet
kenmerk is van bet scbrijven van een tekst en bet onmiddellijk opmaken ervan.
Een compleet autonoom adaptief programma is niet wenselijk omdat bet
eenvoudigweg niet mogelijk is aan alle wensen van elke gebruiker tegemoet te komen
en zeker niet om dit te achterhalen aan de hand van muis- en toetsenbordgebruik. Ook
is het niet mogelijk om aan de hand van muis- en toetsenbordgebruik te achterhalen
welke visuele informatie er gebruikt wordt. Het kan zijn dat er een andere vorm van
adaptiviteit wordt gebruikt, terwijl de andere aanwezig dient te blijven.

5.4 Afsluiting
Zoals in de vorige paragrafen naar voren is gekomen is bet met mogelijk om in Word
een echt intelligente interface te programmeren. Als dit wel mogelijk zou zijn dan zijn
de volgende aanpassingen interessant:
Het aanbieden van statische en dynamische combinaties zoals beschreven in de vorige
paragraaf. Niet alleen gericht op een klein subdomein maar bet gehele domein van bet
programma, een generieke adaptiviteit.
De manier van het zeif aanpassen van de interface (tailorability) wordt ook aangepast,
bijvoorbeeld door middel van bet directe gebruik van het contextmenu bij de
verscbillende interface-elementen.
Functies die gebruikt worden via de menu's worden meteen weergegeven in een
speciale knoppenbalk. Als deze met gebruikt wordt, verdwijnt deze knop, al dan niet
na toestemming van de gebruiker. Als deze knop wel wordt gebruikt dan is bet snel
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mogelijk om hieraan een niet gebruikte sneltoets aan toe te wijzen. Ms er al één
beschikbaar is voor de desbetreffende functie dan wordt hierop de nadruk gelegd.
Ook het contextmenu wordt veel meer contextgevoelig en de functies erin zijn
gerangschikt naar frequentie van gebruik.
Zoals in het begin van de conclusies is besproken, is er een aantal punten bij het
ontwikkelen van nieuwe adaptieve systemen belangrijk. Kort samengevat betekent het
dat het programma dat bestaat uit de adaptieve en de functionele componenten geheel
doorzichtig moet zijn. Dit geldt voor alle in- en uitvoerstromen, aismede voor de
interne instellingen. Dit betekent dat er een strak gedefinieerde architectuur
ingebouwd moet zijn. Verder om een goede representatie van de gebruiker te krijgen,
is het noodzakelijk om een model van hem of haar te vervaardigen. Met dit model en
met een goede classificatiemethode is het mogelijk om een goed adaptief systeem te
creëren. Maar vooral de laatste twee onderdelen, het vervaardigen van een
gebruikersmodel en de classificatiemethode zijn moeilijk te implementeren. Maar dit
is de uitdaging van het vervaardigen van een goed autonoom adaptiefprogramma.
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Bijiagen

Ongeformatteerde Q-tekst

afkortingen.

q. 1. (oudtijds) rom. cijfer = 500 (later d); q = 500.000;-2. quan'tum
(hoeveelheid);-3. quintaal'.
q.a. (lat.) quod atte'stor, en dat getuig ik.
q.b.f.f.q.s. (lat.) quod bo'num, fe'lix faustum'que sit, en moge dat (goed)
gelukkig en gezegend zijn, (of) god geve daartoe zijn zegen.
q.d.b.v. (lat.) quod de'us be'ne ver'tat, en moge god dat ten goede keren, (of)
god moge het laten slagen.
q.e. (lat.) 1. quin'ta essen'tia, zie quintessens;-2.quod est, en dat betekent.
q.e.d. (lat.) quod e'rat demonstran'dum, en dat moest bewezen worden.
q.e.f. (lat.) quod e'rat facien'dum, en dat moest gedaan worden.
q.f.f.q.s. (lat.) quod fe'lix faustum'que sit, en moge dat gelukkig en gezegend
zijn.
qi. (lat.) quant'tum li'bet, zoveel als men maar wil.
q.p(l). (lat.) quan'tum pla'cet, de hoeveelheid naar welgevalien.
q.q. (lat.) qualita'te qua, in de hoedanigheid waann.
q.s. (lat.) quan'tum sa'tis of sufficit, zoveel als genoeg is; de vereiste
hoeveeiheid (op recepten).
qto. (lat.) quar'to.
quaer. (lat.) quae'ntur, de vraag luidt.
quaest. quae'stio, vraag.
quat. (lat.) quatertem'per, zie aid.
q.v. (lat.) 1. quan'tum vis, zoveel als u wilt (op recepten);-2. quod vi'de, zie dit,
sladitop.

q, v. (m.) (q's), 1. als kiank: medeklinker, als teken: zeventiende letter van ons
aifabet;-2. de gezamenhijke namen of woorden in een alfabetisch gerangschikt
boek, kaartsysteem e.d. die met een q beginnen. q'tje, o. (-s).
qua [kwa] (lat.), bw., 1. in de hoedanigheid van: hij kwam aileen — dokter;-2.
voor zover het de (of het) — aangaat: — voordracht betekent het niets.
quadraat', zie kwadraat.
quadrageen' [kwa-] (<lat.), v. (m.) (...genen), (r.-k.) (oorspr.) boetedoening van
40 dagen; (thans) kwijtschelding van straffen, beantwoordend aan een 40-
daagse boetepleging: 7 jaar en 7 quadragenen.
quadrage'sima [kwa-] (lat."de 40ste (dag)"), m., (r.-k.) 1. zesde zondag vOOr
pasen;-2. de jaarlijkse 40-daagse vasten.
quadragesimaal', bn., betreffende quadragesima (2.).
quadrage'simo an'no [kwa-] (lat. = flu het 40ste jaar [voorbij is]), encycliek van
paus pius xi (1931) over het herstel van de maatschappelijke orde.
quadrant', zie kwadrant.
quadrat..., zie kwadrat.
quadratnx (lat.), v., kromme lijn gevonden door de sofist hippias van elis (5
e. v. chr.) en door hem toegepast b de tnsectie van de hoek en de
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kwadratuur van de cirkel.
quadre'ren, zie kwadreren.
quadri... [kwa-] (lat.), (in samenst.) vier-.
quadri'ga [kwa-] (<lat.), v. (...gae en —'s), een door vier naast elkaar
gespannen paarden getrokken tweewielige wagen die in rome bij feestelijke
optochten gebruikt werd.
quadriljoen' [kwa-] (<fr.), a. (-en), miljoen in de vierde macht (het cijfer 1 met
24 nullen erachter).
i. quadrille [k(w)a-J (<fr.<sp.), m. en v. (-s), 1. troep ruiters, verdeeld in vier
naar kledij onderscheiden groepen, die te zamen een vierkant vormen voor
het carrouselrijden;-2. manoeuvre door de onder 1. genoemde troep. een —
njden;-3. dans waarbij de in lange rijen dansende paren carrés van twee
paren vormen;-4. amandelbeslag dat in kleine vormen wordt gebakken van 20
â24inde5ons.
ii. quadril'le [k(w)a-] (<fr. <sp.), a., omberspel voor vier personen.
quadrille' [ka-] (fr.), bn. (van weefsels) geruit.
quadnlle'ren [k(w)a-] (<fr.), (quadnlleerde, h. gequadnlleerd), 1. (milit.) in de
vorrn van een quadrille opstellen;-2. een quadrille dansen;-quadnule(ii) spelen.
quadri'vium [kwa-] (lat.), o., (m.e.) het viertal hogere 'artes liberales' of vrije
kunsten: muziek, aritmetica, geometne en astronomie.
quadrofonie', v., systeem waarbij muziek en radioprogramma's met behuip
van vier geluidskanalen worden opgenomen en daama via vier kanalen
weergegeven, vierkanaals stereofonie: de — is een uitbreiding van de
stereofonie; . . .fo'nisch, bn. bw.: een —e geluidsinstallatie.
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Geformatteerde Q-tekst

Afkortingen.

Q. 1. (oudtijds) Rom. cijfer = 500 (later D); Q = 500.000;-2.
quan 'turn (hoeveelheid);-3. quintaal'.

q.a. () quod atte'stor, en dat getuig ik.
q.bff4.s. () quod bo'nurn, felix faustum'que sit, en moge dat (goed)

gelukkig en gezegend zijn, (of) God geve daartoe Zijn zegen.
Q.D.B.V. () quod De'us be'ne vertat, en moge God datten goede

keren, (of) God moge het laten slagen.
q.e. (!) I quin'ta essen'tia, zie quintessens;-2. quod est, en dat

betekent.
q.e.d. () quod e'rat demonstran'dum, en dat moest bewezen

worden.
q.ef. () quod e'rat facien'dum, en dat moest gedaan worden.
qffq.s. (!) quod fe'Iix fausturn'que sit, en moge dat gelukkig en

gezegend zijn.
q.I. (Lat.) quant'tum Ii'bet, zoveel als men maar wil.
q.p(!) (Lat.) quantum pla'cet, de hoeveelheid naar welgevallen.
q.q. () qualita'te qua, in de hoedanigheid waann.
q.s. (Lat.) quan'tum sa'tis of sufficit, zoveel als genoeg is; de

vereiste hoeveeiheid (op recepten).
qto. () quar'to.
quaer. (j.) quae'ritur, de vraag Iuidt.
quaest. () quae'stio, vraag.
quat. () quatertem'per, zie aid.
q.v. () I. quantum vis, zoveel als u wilt (op recepten);-2. quod

vi'de, zie dit, sla dit op.

q, v. () (q's), I. als kiank: medeklinker, als teken: zeventiende letter van ons
aifabet;-2. de gezamenlijke namen of woorden in een alfabetisch gerangschikt
boek, kaartsysteem e.d. die met een q beginnen. q'tje, o. (-s).
qua [kwa] (!)' bw., I. in de hoedanigheid van: hid' kwam aileen — dokter,-2.
voor zover het de (of het) — aangaat: — voordracht betekent het niets.
quadraat', zie kwadraat.
quadrageen' [kwa-] (<Lat.), v. () (...genen), (R.-K.) (oorspr.) boetedoening
van 40 dagen; (thans) kwijtschelding van straffen, beantwoordend aan een
40-daagse boetepleging: 7jaar en 7 quadragenen.
quadrage'sima [kwa-] (!a"de 40ste (dag)"), rn. (R.-K.) I. zesde zondag vOOr
Pasen;-2. de jaarlijkse 40-daagse vasten.
quadragesimaal', bn., betreffende Quadragesima (2.).
quadrage'simo an'no [kwa-] (! = nu het 40ste jaar [voorbij is]), encycliek
van Paus Pius Xl (1931) over het herstel van de maatschappeiijke orde.
quadrant', zie kwadrant.
quadrat..., zie kwadrat....
quadratrix v., kromme lijn gevonden door de sofist Hippias van Elis
(5de e. v. Chr.) en door hem toegepast bij de tnsectie van de hoek en de
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kwadratuur van de cirkel.
quadre'ren, zie kwadreren.
quadri... [kwa-] (!)' (in samenst.) vier-.
quadri'ga [kwa-] (<Lat.), v. (...gae en -'s), een door vier naast elkaar
gespannen paarden getrokken tweewielige wagen die in Rome bij feestelijke
optochten gebruikt werd.
quadriljoen' [kwa-] (<Fr.), a. (-en), miljoen in de vierde macht (het cijfer 1 met
24 nullen erachter).
I. quadril'le [k(w)a-] (<Fr.<p), m. en v. (-s), 1. troep ruiters, verdeeld in vier
naar kledij onderscheiden groepen, die te zamen een vierkant vormen voor
het carrouselrijden;-2. manoeuvre door de onder 1. genoemde troep. een —
rijden;-3. dans waarbij de in lange njen dansende paren carrés van twee
paren vormen;-4. amandelbeslag dat in kleine vormen wordt gebakken van 20
a 24 in de 5 ons.
II. quadril'le [k(w)a-] (<Fr. <p), o., omberspel voor vier personen.
quadrille' [ka-] (fL) bn. (van weefsels) geruit.
quadrille'ren [k(w)a-J (<Fr.), (quadnhleerde, h..gequadrilleerd), 1. (mihit.) in de
vorm van een quadrille opstellen;-2. een quadrille dansen;-quadrille(hl) spelen.
quad ri'vium [kwa-] a., (M.E.) het viertal hogere 'artes liberales' of vnje
kunsten: muziek, aritmetica, geometrie en astronomie.
quadrofonie', v., systeem waarbij muziek en radioprogramma's met behuip
van vier geluidskanalen warden opgenomen en daama via vier kanalen
weergegeven, vierkanaals stereofonie: de — is een uitbreiding van do
stereo fonie; ...fo'nisch, bn. bw.: een —e geluidsinstallatie.
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Ongeformatteerde T-tekst
taar'tedeeg, 0., deeg om er taart(jes) van te bakken.
taar't(e)pan, v. (m.) (-nen), pan waann taarten gebakken worden; ...schep, v.
(m.) (-pen); . . . schotel, m. en v. (-s), schotel om er een taart op te plaatsen;
• ..vorkje, o. (-s).
taats, v. (m.) (-en), 1. korte spijker met grote, bolle kop;-2. metalen punt
waarop lets draait, b.v. die van een draaitol; tap van verticale assen die in een
holte draaien;-3. klein aanbeeld dat in een bankschroef gezet wordt; -kom, v.
(m.) (-men), -pot, m. (-ten), holte waann een taats draait.
taats'tol, m. (-len) draaitol, zettol.
tab [teb] (eng.), m. (-s), uitstekend strookje of reepje.
tabak', m. (-ken), 1. de gedroogde en toebereide bladeren van enige soorten
van het plantengeslacht nicotia'na, voor roken, snuiven en kauwen gebruikt:
een pakje —; — en sigaren; - (zegsw.) dat is andere — (dan kanaster), dat is
jets heel anders; dat is mij geen pijp — waard, ik geef er niets om; - (volkst.) er
— van hebben, er genoeg van hebben; -2. de planten die de genoemde
bladeren opleveren, inz. n. taba'cum.
tabak'ker, m. (-s), (md.) tabaksplanter, of iem. die in de tabak werkt.
tabaks'aandeel, o. (...deien), bewijs van aandeel in een tabaksondememing;

.accijns, m. (...accijnzen), belasting op de tot verbruik bereide tabak; .. .ast,
m. (-en), zie 00k ...eest; ...beurs, v. (m.); ...blad, 0. (-eren, -en en ...blaren),
blad van een tabaksplant, inz. dat tot roken bereid is; ...bouw, m., het het
verbouwen van tabak; . . . bull, m. (-en), tabakszak; . . .cultuur, . . .culture, v.
(...turen, ...tures), tabaksbouw, -teelt; ...damp, m., damp, rook van tabak;

.doos, v. (m.) (...dozen); ...eest, m. (-en), droogvloer voor tabak; ...handel,
m.; ...hoek, rn., deel van de amsterdamse beurs voor de groothandel in tabak;
...inschrijving, v. (-en), inschrijving van gegadigden voor partijen tabak die
geveild worden; . . . kerver, m. (-s), werkman die tabaksbladeren aan repen
snijdt voor rooktabak; .. .kevertje, 0. (-s), insekt dat schade doet aan tabak
(opa'trum depres'sum).

afkortingen.

t. 1. (muz.) tenor'; (00k) (it.) tutti, alien, alle stemmen te zamen; (00k) tem'po;-
2. (in natuurk. formuies) tijd; (00k) (abs.) temperatuur';-3. (hand.) tar'ra;-4.
(maateenh.) ton.
t. (in lat. elgennamen) ti'tus, tul'lius, tul'lus.
t.a. 1. (lat.) testan'tibus ac'tis, zoals de akten getuigen;-2. tot afscheid (op
kaartjes).
ta (scheikundig) tanta'lium.
tab. (lat.) ta'bula, tabel, lijst.
t.a.n. ten al'gemenen nut'te.
tant. (fr.) tantiè'me.
t.a.p. ter aan'gehaaide plaat'se.
tar. tar'ra.
t.à.t. (fr.) tout a toi', geheel de uwe.
t.a.v. 1. ten aan'zien van;-2. ter atten'tie van.
t.à.v. (fr.) tout a vous, geheel de uwe.
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t.b. tuberculo'se.
tb (scheik.) terbium.
t.b. (op telegrammen) telefoon'bestelling.
t.b.c. tuberculo'se.
t.b.r. terbeschik'kingstelling van de rege'ring.
t.b.v. 1. ten behoe've van;-2. ter beschik'king van;-3. ter bevor'denng van;-4.
ten ba'te van;-5. ten bedra'ge van.
tc (scheik.) techne'ticum.
Ic (op telegrammen) telégram'me collationné.
td. tij'delijk.
t.d.d. (lat.) ter de di'e, (op recepten) dnemaal daags.
t.d.e. te dien ein'de.
te (scheik.) tellu'rium.
tee (eng.) trans-eu'ropa-express'; ook in de verb. tee-trein.
tel. telefoon'.
tel.-adr. telegram'adres.
t.e.m. tot' en met.
temp. temperatuur.'
ten. (it.) tenu'to (muz.) gedragen.
ter. (op recepten) (lat.) te're, stamp.
term. termijn'.
ter ord. ter ordonnan'tie, ter beschikking.
tess. (bijb.) brief aan de thessalonicen'zen.
test. (lat.) 1. testamen'tum, Iaatste wil;-2. te'stis getuige.
tg (lat.) tan'gens.
tgg transformationeel'-generatie've ling uIstiek'.
t.g.t. te gele'gener tijd.
t.g.v. 1. ten gun'ste van;-2. ter gele'genheid van;-3. ten gevol'ge van.
th (scheik.) tho'num.
t.h. 1. tech'nische hogeschool';-2. toe'hoorder(s) (in redevoeringen).
th.c(and). (lat.) theolo'giae candida'tus, kandidaat in de theologie.
thd tech'nische hogeschool' deift.
th.dr. (lat.) theolo'giae doc'tor, doctor in de godgeleerdheid.
thes. thesauner', penningmeester.
thess. (bijb.) brief aan de thessalonicen'zen.
th.s. 9Iat.) theolo'giae studio'sus, student in de theologie.
t.h.s. tech'nische hogeschool'.
tht tech'nische hogeschool' twen'te.
ti (scheik.) tita'nium.
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Geformatteerde T-tekst

taar'tedeeg, o., deeg om er taart(jes) van te bakken.
taar't(e)pan, v. (a) (-nen), pan waarin taarten gebakken worden; ...schep, v.
(a) (-pen); ...schotel, m. en v. (-s), schotel am er een taart op te plaatsen;
...vorkje, a. (-s).
taats, v. (a) (-en), 1. korte spijkermet grote, boDe kop;-2. metalen punt
waarop jets draait, b.v. die van een draaitol; tap van verticale assen die in een
holte draaien;-3. klein aanbeeld dat in een bankschroef gezet wordt; -kom, v.
(a) (-men), -pot, m. (-ten), holte waarin een taats draait.
taats'tol, m. (-len) draaitol, zettol.
tab [tth] (Eng.), m. (-s), uitstekend strookje of reepje.
tabak', m. (-ken), 1. de gedroogde en toebereide bladeren van enige soorten
van het plantengeslacht Nicotia'na, voor roken, snuiven en kauwen gebniikt:
een pakje —; — en sigaren; - (zeqsw.) dat is andere — (dan kanaster), dat is
jets heel anders; dat is m(j geen pUp — waard, ik geef er niets am; - (volkst.) er
— van hebben, er genoeg van hebben; -2. de planten die de genoemde
bladeren opleveren, inz. N. taba'cum.
tabak'ker, m. (-s), (4) tabaksplanter, of iem. die in de tabak werkt.
tabaks'aandeel, a. (...delen), bewijs van aandeel in een tabaksondememing;
...accijns, m. (...accijnzen), belasting op de tot verbruik bereide tabak; ..,.ast,
m. (-en), zie oak ...eest ...beurs, v. (m.); ...blad, a. (-eren, -en en .. .blaren),
blad van een tabaksplant, inz. dat tot roken bereid is; ...bouw, m., het het
verbouwen van tabak; ...bull, m. (-en), tabakszak; ...cultuur, ...cu!ture, v.
(...turen, . . .tures), tabaksbouw, -teelt; ...damp, m., damp, rook van tabak;
...doos, v. (a) (...dozen); ...eest, m. (-en), droogvloer voor tabak; ...handel,
m.; ...hoek, m., deel van de Amsterdamse beurs voor de groothandel in
tabak; ...inschrijving, v. (-en), inschnjving van gegadigden voor partijen tabak
die geveild worden; ...kerver, m. (-s), werkman die tabaksbladeren aan repen
snijdt voor rooktabak; ...kevertje, a. (-s), insekt dat schade doet aan tabak
(Opa 'trum depres 'sum).

Afkortingen.

t. 1. (muz.) tenor'; (00k) (!) tutti, allen, alle stemmen te zamen;
(oak) tem'po;-2. (in natuurk. formules) /_d; (oak) (abs.)
temperatuur';-3. (hand.) tar'ra;-4. (maateenh.) ton.

T. (in Lat. eigennamen) ti'tus, tul'Iius, tul'Ius.
t.a. 1. () testan'tibus ac'tis, zoals de akten getuigen;-2. tot

afscheid (op kaartjes).
Ta (scheikundig) tanta'Iium.
tab. () ta'bula, tabel, lijst.
t.a.n. ten aI'qemenen nut'te.
tant. (fr) tantiè 'me.
t.a.p. ter aan'qehaalde plaat'se.
tar. tar'ra.
t.à.t. (fL) tout a toi', geheel de uwe.
t.a.v. '1. ten aan'zien van;-2. ter atten'tie van.
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t.à.v. (ft) tout a vous, geheel de uwe.
t.b. tube rculo'se.
Tb (scheik.) terbium.
T. B. (op teleg rammen) telefoon 'bestelling.
t.b. c. tube rculo'se.
t.b.r. terbeschik'kinqstelllnq van de reqe'rinq.
t.b.v. 1. ten behoe've van;-2. ter beschik'king van;-3. ter bevor'dering

van;-4. ten ba'te van;-5. ten bedra'qe van.
Tc (scheik.) techne'ticum.
TC (op telegrammen) télégram'me collationné.
td. tij'dehjk.
t.d.d. (k) terde di'e, (op recepten) driemaal daags.
t. d.e. te dien em 'de.
Te (scheik.) tellu'rium.
TEE (Eng.) Trans-Eu'ropa-Express'; ook in de verb. TEE-trein.
tel. telefoon'.
tel. -adr. telegram'adres.
t.e.m. tot' en met.
temp. temperatuur'.
ten. () tenu'to (muz.) gedragen.
Ter. (op recepten) () te're, stamp.
Term. termjjn'.
ter ord. ter ordonnan'tie, ter beschikking.
Tess. (bijb.) Brief aan de Thessalonicen'zen.
test. (j) 1. testamen'tum, Iaatste wil;-2. te'stis getuige.
tg () tan'qens.
TGG transform ationeel'-qeneratie 'ye linquistiek'.
t.g.t. te qele'qener tijd.
t.g.v. 1. ten gun'ste van;-2. ter gele'qenheid van;-3. ten qevol'qe van.
Th (scheik.) tho'rium.
T.H. 1. Tech'nische Hoqeschool';2. toe'hoorder(s) (in redevoenngen).
Th.C(and). () theolo'giae candida'tus, kandidaat in de theologie.
THD Tech'nische Hoqeschool' Deift.
Th.Dr. () theoIoqiae doc'tor, doctor in de godgeleerdheid..
thes. thesaurier', penningmeester.
Thess. (Jj) Brief aan de Thessalonicen'zen.
Th.S. () theolo'qiae studio'sus, student in de theologie.
T.H.S. Tech'nische Hoqeschool'.
THT Tech'nische Hoqeschool' Twen'te.
Ti (scheik.) tita'nium.
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Algoritme
Voordat de sequentieanalyse uitgevoerd kan worden moet de ruwe data in een
bepaalde vorm gekneed worden. Hiervoor is een programma in VBA ontwikkeld.
Ook de sequentieanalyse zeif is in VBA geImplementeerd.
Bij het voorverwerken van de data zijn de volgende stappen te onderscheiden:

1. Het converteren van de ruwe data, namelijk de toetsenbord- en muiscodes,
naar de corresponderende toetsen en knoppen. Alleen het selecteren met de
muis is met de data van dit experiment zoals bekend met te achterhalen.

2. De Word-events worden gecombineerd om een compleet beeld te krijgen met
de mformatie over de soort selectie en de manier waarop de desbetreffende
functie werd aangeroepen. Deze informatiestromen zijn in combinatie deels
redundant om een robuuster systeem te hebben.

3. Dc verschillende opeenvolgende toetsindrukken om te positioneren en te
selecteren worden flu ook gecombineerd tot één enkele toetsindruk. Dit om het
op één lijn te krijgen met het positioneren met muis, omdat dit slechts een
enkele toetsindruk van de linkermuistoets nodig heeft.

4. Dc toetsindrukken en de Word-events moeten worden omgezet naar codes om
de sequenties nu te kunnen berekenen. Herhalingen worden flu ook
verwijderd.

Met de reeks die tot stand gekomen is door het aaneenrijgen van alle codes is het
algoritme dat de sequentieanalyse uitvoert, in staat om de sequenties te berekenen. Dit
algoritme is een combinatie van de 'Bereken de Top 10' en de 'Bereken sequenties'
uit een programma van Ouwerkerk (2002). Dit eerste algoritme, 'Bereken de loplO',
berekent de 10 meest voorkomende sequenties, ongeacht de lengte. Het tweede
algoritme berekent aan de hand van een dekkingspercentage alle sequenties die nodig
zijn om de data te bescbrijven.

Sequentieanalyse
1. De verschillende codes voor vetgedrukt, cursief en onderstreept worden

omgezet naar een enkele code. Dit wordt gedaan omdat er anders een te grote
schifting plaatsvindt en het aantal verschillende sequenties teveel toeneemt.

ii. Alle codes worden omgezet naar karakters en in een lange string gezet, waarna
bet programma als bet ware door de string loopt om de sequenties eruit te
halen.

iii. Alle mogelijke sequenties worden geteld, waarbij ze elkaar kunnen
overlappen, maar zichzelf niet (de eerstvolgende getelde sequentie die
hetzelfde is, is dus geheel daama). Er is dus sprake van dubbele tellingen.

iv. De sequenties worden geselecteerd die een logische structuur hebben en even
vaak of vaker voorkomen dan een bepaalde drempelwaarde. Deze logische
structuur is met 100 % waterdicht. Sommige sequenties zijn het gevoig van
correcties in de tekst, maar kunnen toch significant zijn. De drempelwaarde is
op 5 gezet omdat deze waarde uiteindelijk bij alle proefpersonen een dekking
geeft van tenminste 80 %. Een logische sequentie moet beginnen met de codes
van of het selecteren met de muis, hierbij gaat bet om bet een direct selecteren
zonder eerst te positioneren., Of een positionering met de muis of toetsenbord.
Daarnaast mag een sequentie met met deze drie codes en met de code van bet
selecteren met bet toetsenbord eindigen. Ook enkele codes of sequenties met
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subsequenties die zich herhalen worden met geselecteerd. Voor zich met
herhalende codes en subsequenties is gekozen omdat dit veel sneller rekent en
dit waarschijnlijk van pas komt bij realtime berekeningen. Codes die zich
herhalen zijn deel van een enkele taak en worden dus opgenomen in de
sequentie als één code.

v. De lust met sequenties is nu danig geslonken, maar ze hebben nog steeds
overlap. Het doel hier is om zo lang mogelijke sequenties te krijgen die elkaar
met overlappen. Daarom is bet 'Bereken de sequenties'-algoritme aangepast.
Het doorloopt de sequenties van groot naar klein qua aantal voorkomens. De
getelde sequenties in de string worden gecodeerd dat ze geteld zijn, om
dubbele tellingen te voorkomen. Tot zover is het hetzelfde, maar er flu blijft
haast mets over van de langere sequenties. Dit is logisch omdat de kortere
minder specifiek zijn dan de langere. De sequenties worden daarom per lengte
verwerkt, van groot naar klein, waarbij de volgorde qua aantallen ook van
groot naar klein aanhouden wordt. Sequenties die nu onder de drempelwaarde
komen worden niet meer meegenomen.

vi. De subsequenties van de flu ontstane sequentielijst die onder de
drempelwaarde gekomen zijn worden toegevoegd. De subsequenties kunnen
zodoende flu ook afzonderlijk geteld worden. De volgende sequenties worden
echter als ze aanwezig zijn in ieder geval wel in de lijst opgenomen: 'CO@',
'CcO', 'B@O' en 'BO@'. Soms vielen ze namelijk onder de drempelwaarde
terwijl ervoor een (onvolledige) 'C@' of een 'B@' in de plaats kwam.

vii. Als laatste worden nu per sequentie de langste reeks van opeenvolgingen
geteld. Hierdoor is bet mogelijk te zien of sprake is van een tactiek.
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Vragenlij st
Algemene vragen

Vraag: Heb je eerdere ervaring met WordPerfect?
- Drie van de 'ier proefpersonen hadden er al ervaring mee, waarvan 20 %

alleen met de DOS-versie, 47 % met alleen de Windows-versie en de overige
33 % met beide versies.

Vraag: Met welke versies van Word heb je ervaring ?
- Omdat voor deelname aan bet experiment ervaring met Word verondersteld

wordt, geven alle proefpersonen aan dat ze in ieder geval met Word'97
ervaring hebben, maar de meesten hebben ook ervaring met Word 2000 (65
%).

Vraag: Hoe schat je jezeif in, als beginner, gemiddeld of als expert gebruiker?
- De meesten gaven aan dat ze gemiddeld waren (80 %). Beginner en expert

kwamen even vaak voor. Dit week af van de beoordeling die ze zichzelfgaven
bij opgave voor het experiment.

Vraag: Maak je wel eens gebruik van de paperdip in Word?
- De paperclip (helpfunctie) wordt door het merendeel van de ondervraagden

niet gebruikt (55 %). Bij 10 % was de paperclip onbekend.

Vraag: Van welke methoden maak je gebruik om bepaalde functies uit te
voeren?

- Er werd gevraagd per methode aan te geven of ze het nooit, soms, vaak of
altijd gebruiken.

een menu: nooit: 60 soms: 30 vaak: 00 altijd: 10
een sneltoets: nooit: 45 soms: 15 vaak: 40 altijd: 00
een contextmenu: nooit: 40 soms: 30 vaak: 25 altijd: 05
een knop: nooit: 05 soms: 30 vaak: 40 altijd: 25

Als de waarden voor de verschillende methoden worden opgeteld beginnend
bij 'nooit' die de waarde 0 heefi en eindigend bij 'altijd' met de waarde 4, dan
worden de sneltoets en bet contextmenu even frequent gebruikt. De knop
daarentegen wordt tweemaal zo vaak gebruikt als de sneltoets en het
contextmenu (globaal de verhouding 1:1:2). Worden het gebruik van de
sneltoets, contextmenu en knop daarentegen geturfd, bij elkaar optellend de
waarden 'soms' tot en met 'altijd', dan wordt de sneltoets door 11
proefpersonen gebruikt, het contextmenu door 12 en de knop door 19 (ook
grofweg 1:1:2).

Vragen over het experiment.

Vraag: Waren de instructies duidelijk?
- De instructies waren voor 14 personen duidelijk (70 %), terwiji voor 5 bet

redelijk duidelijk was en voor 1 met.
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Vraag: Ervoer je de adaptiviteit als onopvallend of als storend?
- Negen personen vonden het storend (45 %), en dan vooral de pieptoon. Drie

vonden bet geen van beiden (15 %), en de rest vond het onopvallend.

Vraag. Heb je de adaptiviteit gebruikt?
- Driekwart zegt de adaptiviteit gebruikt te hebben, een paar ervan naar later

blijkt slechts een paar keer.

De volgende vijf vragen hebben betrekking op de personen die de adaptiviteit
gebruikt hebben.

Vraag: Met welke methoden heb je de adaptiviteit gebruikt?
- Per methode zijn de personen geturfd, dus als een persoon meer dan één

methode gebruikt wordt hij/zij meerdere keren geteld. Tien personen hebben
dan de knoppen gebruikt, 8 de sneltoetsen en drie bet snelmenu. De
verhouding is flu anders dan die van de eerdere vraag over welke methoden ze
gebruiken. Het snelmenu is in verhouding minder gebruikt en de sneltoets
meer. Opvallend is dat drie personen die zeggen nooit de sneltoets te
gebruiken en één die zegt nooit knoppen te gebruiken, het flu wel gebruikt
hebben.

Vraag: Was het efficient werken?
- Van de personen die de adaptiviteit gebruikt hebben vonden bijna alle

personen (93 %) het efficient werken.

Vraag: Was het leuk werken?
- Nu gafbijna driekwart het positieve antwoord (73 %).

Vraag: Op basis waarvan gebruikte je de aangeboden adaptiviteit?
- De nieuwe knoppen en sneltoetsen werden meestal op basis van bet

onderschrift en de icon gebruikt (40 %), maar ook alleen op basis van de icon
(33%) en van alleen bet onderschrift (27 %).

Vraag. Waren de icons duidelijk?
- Voor iedereen die de adaptiviteit gebruikte waren de icons duidelijk, alleen de

functie van de verschillende kleuren was voor ongeveer een kwart van de
personen onduidelijk (27 %).

Vraag: Begreep je de gebruikte afkortingen?
- Het overgrote merendeel begreep de afkortingen (80 %). Dne personen

begrepenzeniet(15%)en I eenbeetje.

Vraag: Was de icon van de functie kapitaliseren duidelijk?
- Driekwart begreep welke functie er door gebruik van de icon uitgevoerd

wordt.
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Vraag: Idem voor de sneltoets.
- Een elfial personen vond de sneltoets voor de functie kapitaliseren duidelijk

(55 %), en een vijftal met (25 %). Dc rest van de personen heeft de sneltoets
niet gebruikt (20 %).

Vraag: Indien je de sneltoets gebruikt hebt, was deze Iogisch in het gebruik?
- Het overgrote merendeel vindt de functie logisch in het gebruik (85 %).

Vraag: Heb je het snelmenu (contextmenu) gebruikt?
- Slechts 35 % heeft het snelmenu gebruikt. Maar 50 % heeft er met aan gedacht

het te gebruiken of wist niet dat het te gebruiken was voor de nieuwe
adaptiviteit. Dat is vreemd omdat elke persoon er terdege op attent gemaakt
was dat er nieuwe functies in het snelmenu kwamen.

Vraag: Heb je de Undo-functie gebruikt?
- De ene heift heeft de undo-functie gebruikt, de andere met. En van de

personen die bet gebruikt hebben vond 80 % de ene stap dat het ongedaan kon
maken voldoende.

Vraag: Ms deze vorm van adaptiviteit standaard aanwezig is in Word, ga je het
dan ook gebruiken?

- Driekwart geeft hierop een positief antwoord (75 %). Opmerkelijk is dat alle
personen die bet in het experiment niet hebben gebruikt het dan wel willen
gebruiken.

Vraag: Hoe vond je de sneLlieid van de adaptiviteit?
- De meesten vonden het te langzaam (40 %), 30 % vond de sneiheid goed en de

overigen hadden het niet of sporadisch gebruikt of hadden geen mening (30
%). Niemand vond het dus te snel gaan op een enkeling na die het in het begin
te snel vond te gaan. maar die het later te lan2zaam inQ.
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Opmaak van de elementen

Opmaak Boek en Tjdschr,fL

Element: Opmaak: Afkorting:

Naam schrijver 1: Capitalize Bold Italic (CapBI)
- initialen schrijver 1: Bold Italic (BI)

Naam schrijver 2: Capitalize Bold Underline (CapBU)
- initialen scbrijver 2: Bold Underline (BU)

Naam schrijver 3 en overige
schrijvers: Capitalize Italic Underline (CaplU)

- initialen scbrijver 3: Italic Underline (IU)

Opmaak TjdschrIfL

Element: Opmaak: A&orting:

Titel artikel: Subscript Bold (SubB)
Titel tijdscbrift: Subscript Bold Italic (SubBI)
Nr. van bet tijdschrifi: Superscript Bold (SupB)
Jaar van uitgifte: Superscript Bold Italic (SupBI)
Volume (vaak met aanwezig): Superscript Bold Underline (SupBU)
Paginanummers: Superscript Bold Italic Underline (SupBIU)

Opmaak Boek

Element: Opmaak: Afkorting:

Titel hoofdstuk (vaak aanwezig): Subscript Underline (SubU)
Titel boek: Subscript Italic Underline (SublU)
Mar van uitgifte: Superscript Italic Underline (SuplU)
Editors van bet hoofdstuklboek
(komt weimg voor): Capitalize Subscript Italic Underline(CapSubIU)

Plaats van de uitgeverij: Capitalize Bold Italic Underline (CapBIU)
Naam van de uitgeverij: Bold Italic Underline (BIU)

(hier geldt op de gegevens van de uitgeverlj na, dat getallen Superscript zjn en niet-getallen
Subscript)
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