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Nieuwsbrief

Hart klopte even sneller
Bij de uitroep... "dak open...".

Deze morgen in DeStandaard, bij overlijdensbericht van Chriet Titulaer.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170424_02850036

Ik had in 1989 het voorrecht om de
software te schrijven van die toepassing in
de glazen badkamer 'met tulpendak' van dit
huis van de toekomst (RosmalenNederland).

Er is een pittig verhaaltje aan verbonden.
Het installeren ervan - samen met nog twee andere spraak-stem-toepassingen - gebeurde de dag (en de volledige nacht) voor de
officiële opening ervan.
Het nachtwerk was niet voorzien, maar wel noodzakelijk, omdat dit gebouw de dag ervoor nog compleet een open werf was en er 's
nachts zelfs nog een straat naartoe moest gelegd worden.
Tot na 3 uur in de morgen niets kunnen aanvangen omdat bouwvakkers zelfs met stukken ruwbouw bezig waren en er nog
gepleisterd en behangen moest worden.

Maar die stemherkenning in de badkamer liep die nacht helemaal fout.
Omwille van de veiligheid, mocht de micro niet vlakbij de badkuip worden geplaatst, maar wel een paar meters
erboven.
Een onvoorziene hindernis, want alle testen in Ieper gebeurden via opname in de hand, dus helemaal dichtbij.
Bovendien zorgden de omgevingsgeluiden ervoor dat de opdracht niet alleen heel slecht, maar zelfs helemaal niet
werd begrepen.
Lievemoederen heeft toen niet geholpen, 'safety first', zoals dat toen zeer duidelijk verstaanbaar heeft geklonken.
Maar... minder dan 8 uur later, moest een naakt dametje voor de verzamelde notabelen, zich in het badwater
inzepen om vervolgens de magische woorden 'Dak Open' uit te roepen, waarna de glazen panelen boven de
hoofden zomaar vanzelf rechtop en ook de ogen open gingen staan.
Pech dus, GSM bestond nog niet, alleen kalmte was geboden, alhoewel...
Omdat ik op die plechtigheid zelf niet aanwezig hoefde te zijn (ik werkte toen in de voormiddag in een
ziekenhuisapotheek rond Brugge en 's namiddags ook part-time bij L&H), keerde ik naar Belgie (Ieper) terug.
Met de bazen (Jo Lernout en Paul Hauspie) was afgesproken om ze voor hun vertrek naar Nederland (om 6 uur 's
morgens) op het bedrijf nog te briefen.
Het probleem gemeld, de tijd ontbrak om opnieuw te programmeren en te testen maar ... een (zeer) creatieve en
zelfs grappige oplossing bedacht en op een floppy-disk meegegeven.
Die heeft toen gelukkig de show gered op het feestgebeuren, waardoor ik enkele dagen later uiteindelijk toch nog
met de definitieve en wel werkende versie ben teruggekeerd.
Op vandaag bestaat stem- spraakherkenning niet meer alleen op klankpatronen maar wel op een slimme analyse
van difonen.
Veel is veranderd in die 28 jaar.
'Apotheker' Fernand Haesbrouck, 25 april 2017.

