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Voorwoord 
Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van een stage bij het IPO 
(lnstituut voor Perceptie Onderzoek) in Eindhoven. Voor mijn studie 
lnformatietechniek op de Technische Universiteit te Eindhoven was deze 
stage vereist. 

Gedurende mijn stage bij het IPO heb ik gewerkt aan software voor een 
terminal dialoog-experiment. Voor dit doel was al software beschikbaar. 
Deze software was niet meer bruikbaar, omdat deze bestemd was voor 
een APPLE II computer. Deze computer was niet meer beschikbaar. Bij 
het opnieuw schrijven van de software zouden dan meteen enkele ver
beteringen ten opzichte van het bestaande pakket aangebracht kunnen 
worden. 

Dit rapport is vooral bestemd voor de gebruikers van de dialoogsoftware, 
en voor diegenen die er later eventueel nog toevoegingen of wijzigingen 
in willen aanbrengen. 

Op deze plaats zou ik met name Anita Cremers, Robbert-Jan Beun en 
Gert-Jan Roskam willen danken, voor het beschikbaar stellen van deze 
stageplaats, en de begeleiding en ondersteuning. 



Summary 

In this report the design of new software for terminal-dialogue experi
ments is described. The software can be used to study either human
human or human-computer interaction by means of written natural lan
guage. 

The design can be summarized as follows: two subjects are each con
fronted with terminalwindows on a workstation. Both their own input and 
the input of the other party are displayed on the screen. The experimen
ter can observe the ongoing dialogue on the screen of a third workstati
on. The three parties can communicate via a network. The dialogue is 
recorded in a logfile. The logfile contains the times of input events with 
the corresponding data. A separate utility can be used to convert the 
logfile into a dialogue transcript file. 

The software is written in the C-language, it operates under the UNIX 
platform on SUN workstations. The X Window System is used to obtain a 
user friendly interface. The following toolkits were used to effectuate the 
design: 

- XView (X Window System based Visual/Integrated Environment 
for Workstations) 
- Communications package V 1.0 (An interface between 'server' 
and 'client programs.) 
- AWK, a text formatting utility 
- A "C"-compiler and 'make-utility' 

The result is an application that has a very flexible design. This means 
that if modifications are required, it is not very difficult to adapt the soft
ware. 



Samenvatting 
In dit rapport wordt de opzet van nieuwe software voor terminal-dialoog 
experimenten beschreven. De software kan gebruikt warden voor onder
zoek naar mens-mens of mens-computer interactie in de vorm van na
tuurlijke geschreven taal. 

Het ontwerp kan als volgt warden samengevat: twee proefpersonen krij
gen ieder op een werkstation een terminalwindow gepresenteerd. Zowel 
hun eigen invoer als de invoer van de tegenpartij warden op het scherm 
weergegeven. De proefleider kan het verloop van de dialoog op het 
scherm van een derde werkstation volgen. De drie partijen kunnen com
municeren via het netwerk. Van de dialoog wordt een logfile bijgehouden. 
Hierin staan invoertijden met bijbehorende invoer. Met behulp van een 
aparte utility kan een logfile omgezet warden in een transcriptie van de 
dialoog. 

De software, geschreven in de taal "C", werkt op SUN werkstations. 
UNIX is het gebruikte operating systeem. Het 'X Window System' is 
gebruikt om een gemakkelijke bediening mogelijk te maken. Bij de ont
wikkeling is gebruik gemaakt van de volgende " toolkits": 

- XView (X Window System based Visual/Integrated Environment 
for Workstations) 
- Communications package V 1.0 (Een interface tuss_en 'server' en 
'client programs.) 
- AWK, een hulpmiddel om tekst te formatteren 
- Een "C"-compiler en 'make-utility' 

Het resultaat is een applicatie waarvan het ontwerp heel flexibel is. In
dian wijzigingen gewenst zijn is het niet erg moeilijk om de software aan 
te passen. 



Verklarende woordenlijst 

AWK: hulpmiddel om tekst te formatteren 
client: het applicatie-proces van een gebruiker 
dimon: dialoogmonitor, verbindingsschakel tussen de dipa's, maakt 

logfile aan 
dipa: dialoogpartner, proces dat de proefpersonen de gelegen

heid geeft om met elkaar te communiceren, de proefleider 
kan m.b.v. dit proces de dialoog volgen 

line-mode: mode van de communicatie, waarbij de tekst per regel 
wordt overgestuurd 

logfile: file waarin de tekst van de dialoog, met bijbehorende tijden, 
wordt geregistreerd 

notifier: het event-afhandelingsmechanisme dat tussen de server en 
de applicatie staat 

'Wizard of Oz'-experiment 
experiment waarbij een neg niet bestaand systeem 99-simu
leerd wordt 

X event: datastructuur (een beschrijving van een gebeurtenis die van 
belang is voor de applicatie) die door de server naar de 
client verzonden wordt 

X11 server: proces dat de bronnen (bv.: scherm, toetsenbord) van de 
gebruiker beheert, en beschikbaar stelt aan de applicatie 
van de gebruiker 

XView: toolkit die voorziet in een kader waarin voorgedefinieerde 
user interface componenten met applicatie-specifieke code 
kunnen warden gecombineerd 
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1. lnleiding 
Op het IPO wordt in het kader van het Dialoogvoering en Kennisopbouw 
programma (DenK) onderzoek gedaan naar gebruiker-systeem interactie 
in natuurlijke taal. In dit rapport wordt software beschreven die ontwik
keld is voor het uitvoeren van een dialoogexperiment, waarbij gecom
municeerd wordt met behulp van een toetsenbord en beeldscherm. 

Bij dit project is gekozen voor het gebruik van SUN werkstations. Rede
nen hiervoor zijn dat vervolgexperimenten ook daarop uitgevoerd zullen 
worden en dat ze een UNIX omgeving met het X Window System bie
den. Hiermee is het mogelijk de applicatie op een efficiente en flexibele 
manier op te zetten. 

Het doel van de ontwikkelde software is het mogelijk maken dat via het 
ethernet een dialoog gevoerd en geregistreerd kan worden. Zo ontstaat 
de mogelijkheid een nog niet bestaand systeem te simuleren in een 
zogenaamd 'Wizard of Oz'-experiment. Hierin stelt de proefpersoon een 
gebruiker voor en de dialoogpartner het systeem. Verder kan de software 
gebruikt worden om de communicatie via terminals van twee dialoogpart
ners te bestuderen. 

Er bestaan al verschillende programma's die het voor twee gebruikers 
mogelijk maken om via terminals met elkaar te communiceren. In het 
verleden is reeds software ontwikkeld voor dit doel (van Teeffelen, 1988). 
De toen ontwikkelde software was bestemd voor een APPLE II computer. 
Er zijn voor de nieuwe software echter een aantal extra eisen, namelijk: 

- Er moet gebruik gemaakt worden van windows. 
- Het scherm moet verticaal in tweeen verdeeld worden. 
- Een interrupt-toets moet het voor de partners mogelijk maken om 
aan te geven dat zij aan het woord willen komen. 
- In de oude versie was een regel gereserveerd voor boodschap
pen van het systeem. In de nieuwe versie moeten de boodschap
pen in het veld verschijnen van de partner waarvoor deze bood
schap bestemd is. 
- Er moeten drie terminals aangesloten kunnen worden op het 
systeem, een voor elke dialoogpartner, plus een voor de proeflei
der. (In de oude opzet waren slechts twee terminals betrokken.) 

De volgende eisen komen overeen met de oude opzet: 
- De dialoog moet geregistreerd worden. Van de invoer van de 

dialoogpartners moeten per invoer-actie de tijd en de data bijge
houden worden. Dit levert een logfile van de dialoog op. Aan de 
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hand van deze logfile moet ook nog een dialoogtranscriptie gege
nereerd kunnen warden. 
- Er moet de mogelijkheid geboden warden om standaardbood
schappen te versturen. Deze boodschappen kunnen bijvoorbeeld 
standaard antwoorden zijn op vragen. Op deze manier kan de 
proefpersoon geconfronteerd warden met een "computer'' die 
antwoorden op zijn vragen geeft. 
- Verder moet de communicatie naar keuze per karakter of per 
regel kunnen verlopen. Bij communicatie per regel ziet de partij 
die de beurt heeft zijn bericht direct op het scherm verschijnen, 
echter pas nadat de 'enter'-toets wordt gedrukt verschijnt de 
boodschap op het scherm bij de tegenpartij. 

De opzet van dit rapport is als volgt. 
In hoofdstuk 2 wordt allereerst beschreven hoe de software voor dialoog
voering is opgezet. We gaan hierbij in op de verdeling van vier proces
sen over verschillende werkstations en de functionaliteit van deze pro
cessen. 

Voor de realisatie van het samenspel van de vier processen is gebruik 
gemaakt van verschillende hulpmiddelen. Het belangrijkste hulpmiddel, 
de XView toolkit, is beschreven in hoofdstuk 3. Het is een set van be
schikbare user-interface objecten waarvan in de software gebruik ge
maakt is. Deze toolkit is ook gebruikt voor het manipuleren van de de
fault instellingen van de software. 

In hoofdstuk 4 wordt het gebruikte communicatiepakket beschreven. Dit 
betreft de manier waarop de communicatie tussen de verschillende pro
cessen gerealiseerd is. Verder wordt het protocol voor de uitwisseling 
van commando's besproken. 

Daarna wordt in hoofdstuk 5 op de opdeling van de software in modules 
ingegaan. Verder wordt nog een korte beschrijving van de AWK-utility 
gegeven. Deze is gebruikt voor de conversie van de logfile naar de trans
scriptiefile. Het rapport wordt afgesloten met enkele conclusies. 
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2. Globale opzet en functionaliteit 
van de software 

2.1. lnleiding 

Bij het uitvoeren van een dialoog-experiment zijn er tegelijkertijd vier 
processen op verschillende werkstations actief. Onder deze vier proces
sen bevinden zich twee dialoog-partner processen: dipa1 en dipa2. Deze 
processen ontvangen invoer van de proefpersonen. De invoer wordt naar 
de dialoog-monitor gestuurd. 'Dimon' is een proces dat de dialoog regis
treert en doorstuurt naar de andere partijen. 'Dipa3', het vierde proces, is 
bestemd voor de proefleider, die dankzij dit proces de dialoog op een 
eigen terminal kan volgen. 

dipa1 

Afbeelding 1 

dipa2 
dimon 

~ -""' 
✓ v 

I'~ 
•· 

'\_7 

dipa3 

globale opzet van de software (dipa: dialoog-partner 
proces; dimon: dialoog-monitor proces) 

In Afbeelding 1 is een overzicht gegeven van de manier waarop de ver
schillende processen met elkaar verbonden zijn. De processen opereren 
onafhankelijk van elkaar en kunnen communiceren via het ethernet. In de 
volgende paragrafen wordt de functionaliteit van de software voor de dipa 
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processen en het dimon proces beschreven. In hoofdstuk 5 wordt inge
gaan op de opdeling van de software in verschillende modules. 

2.2. Functionaliteit van de dialoogpartners 

De dialoog-partner .processen presenteren zich aan de proefpersonen of 
de proefleider door middel van twee tekst-windows naast elkaar met een 
statusregel eronder. Het "gezicht" van de dialoogpartner processen is in 
Afbeelding 1 weergegeven. Het dipa-programma steunt volledig op de 
gebruikers-interface objecten, die door XView (beschreven in hoofdstuk 
3) geboden worden. 

Window 1 Window2 

Menu 

Quit 
Messages 
Scrollbar 

,. 

Statusregel 

Afbeelding 2: user interface van dialoog partners 

Van het dialoog-partner programma bestaat een versie, die in drievoud 
wordt aangeroepen. Aan de hand van een parameter bij de aanroep 
weet dit proces welke gedaante het moet aannemen. Oat wil zeggen: of 
het zich als een van de dialoogpartners (dipa1 of dipa2), of als proef
leider (dipa 3) aan de dialoog monitor bekent maakt. 

De dipa-processen hebben als belangrijkste taak het weergeven en 
doorgeven van de talige interactie. Het doorgeven van de talige interactie 
is noodzakelijk voor de registratie van de dialoog met bijbehorende in
voertijden. Voor de communicatie tussen de proefpersonen geldt dat er 

Stageverslag: Software voor terminal-dialogen pag.9 



steeds sprake is van een 'luisterende' deelnemer en een 'sprekende' 
deelnemer. Ze kunnen dus niet door elkaar communiceren. De tekst die 
een deelnemer invoert komt bij hem of haar in window 1 terecht, en bij 
de luisterende partij in window 2. De windows worden dus om en om 
gevuld met tekst. De proefleider krijgt de invoer van dipa1 in window 1 
en de invoer van dipa2 in window 2. In de statusregel wordt aangegeven 
wie de beurt heeft. De proefleider ziet in zijn statusregel de laatst gewij
zigde statusregel van een van de dialoogpartners. 

Via een speciale toets (F1) kan om de beurt gevraagd warden. Via een 
andere toets (F4) moet de beurt overgegeven warden. Verder is het met 
behulp van twee aparte toetsen mogelijk om, zonder aan de beurt te zijn, 
vragen met 'ja' (F2) of 'nee' (F3) te beantwoorden. 

Door in window 1 de linkermuisknop in te drukken wordt een menu geac
tiveerd. Dit menu biedt behalve enkele standaard opties de volgende 
selecties: 

-'messages': Dit is een speciale functie voor de dipa's. Deze biedt 
de mogelijkheid om standaardboodschappen op te vragen en te 
verzenden. Na het opvragen van een dergelijke boodschap kan 
deze nog naar wens gewijzigd warden, om hem pas daarna te 
verzenden. 
-'scrollbar': Hiermee kan de scrollbar zichtbaar of onzichtbaar ge
maakt warden. 
-'quit': Dit is de enige zinvolle actie die de proefleider kan uitvoe
ren na het opstarten, namelijk het beeindigen van de dialoog. 
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2.3. Functionaliteit van de dialoogmonitor 

De dialoogmonitor is een proces dat, zoals uit Afbeelding 1 blijkt, de drie 
dipa's met elkaar verbindt. Het interpreteert de berichten die binnenko
men via het netwerk, en aan de hand daarvan wordt een logfile opge
bouwd. In de logfile wordt bijgehouden: 

-wie aan de beurt is 
-tijd van invoer-acties 
-bijbehorende invoer 

De logfile wordt gevuld met twee kolommen. De kotom bestaat uit ge
tallen die de tijd in honderdste van seconden tussen de invoeracties re
presenteren. De tweede kolom bevat in het geval van verstuurde tekst de 
tetterlijke tekst, anders een beschrijving van de gebeurtenis, met daarbij 
aangegeven welke dialoogpartner de gebeurtenis veroorzaakte. Een 
voorbeeld van een logfile, waarin alle mogelijkheden aan bod, komen is 
opgenomen in bijlage B. In hoofdstuk 6 is beschreven hoe men de logfile 
kan omzetten in een transcriptie. 

Daarnaast zorgt het dimon-proces ervoor dat de drie partijen die bij de 
dialoog betrokken zijn dezelfde weergave van de dialoog te zien krijgen. 
Dit gebeurt door het doorsturen van ontvangen berichten aan de twee 
andere partijen. Voor het bericht dat naar de proefleider gaat geldt dat 
het zodanig aangepast wordt dat de invoer van dipa1 in window 1 en de 
invoer van dipa2 in window 2 terecht komt. Een speciale mogelijkheid is 
de 'line-mode': in deze mode stuurt de dimon tekst pas door nadat deze 
is afgesloten met een carriage return. 

Het dimon-proces is een proces dat in de achtergrond draait. Oat wil zeg
gen dat geen directe invloed van de gebruiker op dit proces mogelijk is. 
Beeindigen van de dialoog-registratie gebeurt dan ook door via een van 
de dipa's een commando te versturen, zodat het dimon-proces weet dat 
het de logfile kan afsluiten. 

Om de applicatie, zoals die in dit hoofdstuk is beschreven, te realiseren 
is gebruik gemaakt van een aantal hulpmiddelen, namelijk: XView, een 
communicatiepakket en AWK. Deze zullen in de nu volgende hoofdstuk
ken beschreven worden. 
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3. Het XView programmeer model 
Zeals reeds eerder vermeld, is bij dit project gekozen voor gebruik van 
SUN werkstations die een UNIX omgeving bieden met het X Window 
System. Een beschrijving hiervan is terug te vinden in de XView Pro
gramming Manual [Heller, 1990). 

3.1. XView en het X Window Systeem 

Het X Window Systeem (kort: X) bestuurt een pixel-georienteerd grafisch 
scherm. Het scherm wordt opgedeeld in meerdere in/uitvoer gebieden, 
de zogenaamde windows. X is ontworpen als een netwerkprotocol tussen 
twee processen, namelijk een applicatie-proces (client) en een X11 ser
ver proces. De server beheert de bronnen van de gebruiker, waaronder 
het scherm en het toetsenbord. De server draait dus altijd op de machine 
waar de gebruiker achter zit. Het clientproces van de gebruiker kan op 
een willekeurige, aan het netwerk verbonden, machine draaien. 

display mouse 
keyboard 

Application 

XView toolkit Device 

Xlib X11 Server Window Manager 

Afbeelding 3: Software architectuur van X applicaties 
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XView is een toolkit die in herbruikbare, instelbare user interface objec
ten voorziet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Xlib, een interface met X 
op een lager niveau. De XView toolkit voorziet onder andere in een kader 
waarin v66rgedefinieerde user interface componenten met applicatie
specifieke code kunnen worden gecombineerd. Er is bijvoorbeeld een 
text subwindow met standaard eigenschappen voor het afhandelen van 
invoer door een gebruiker beschikbaar. 

Voor het dipa-programma is alleen gebruik gemaakt van bestaande 
objecten uit de XView toolkit. Deze objecten hebben veelal default instel
lingen, waarvan sommige niet gewenst zijn. Door een zelf geschreven 
procedure, een zogenoemde 'call-back'-procedure, te koppelen aan een 
event dat kan optreden, wordt dit opgelost. 

Een speciale client is de Window Manager. Deze regelt onder andere de 
positie en grootte van de hoofdwindows van de applicaties op het scherm 
van een server. Ook de verdeling van invoer over de verschillende ap
plicaties wordt door de Window Manager geregeld, bijvoorbeeld de instal
ling van de keyboard focus. Hierbij kan ervoor gekozen worden dat deze 
automatisch het muis-pijltje volgt, of dat de gebruiker expliciet moet 'klik
ken' in een window, om daar de invoer naar toe te sturen. 

3.2. Event afhandeling in XView applicaties 

Een X-event is een datastructuur die door de server verzonden wordt. De 
datastructuur is een beschrijving van een gebeurtenis die van belang is 
voor de applicatie. De events kunnen veroorzaakt warden door invoer 
van de gebruiker, het operating systeem, het window systeem, en appli
catie-programma's. Alleen relevante events die door de applicatie zijn op
gegeven worden doorgegeven. Door op deze events te reageren vervult 
de applicatie zijn taak. Hoe dit verloopt zal dadelijk in een voorbeeld 
verduidelijkt worden. 

Het bijzondere van het programmeermodel van een XView applicatie is 
dat er een notifier gebruikt wordt. De notifier verzorgt de 'flow of control' 
in een applicatie. Het gaat hier om event-gestuurde invoerafhandeling. 
Normaal gesproken bevindt de hoofdlus van een applicatie zich in de 
applicatie zelf, nu bevindt deze zich echter in de notifier. Deze notifier 
krijgt invoer binnen vanuit het UNIX operating systeem, zet die om in 
events en roept bijbehorende procedures uit de applicatie aan. De ap
plicatie moet zelf eerst deze callback procedures bij de notifier registre
ren. De events waar het om gaat zijn bijvoorbeeld van de vorm: 'ASCll'
toets gedrukt, of muis bewogen. 
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Voorbeeld: De dipa-applicatie krijgt invoer van de gebruiker. Dit 
gebeurt in een tekstwindow. Per default wordt de invoer in dat 
window weergegeven en wordt de cursor eem plaats opgeschoven. 
Hier merkt de dipa-applicatie zelf niets van. Met de invoer moet 
echter meer gebeuren. Om dit te realiseren wordt aan de notifier 
kenbaar gemaakt dat deze in het geval van invoer in het tekstwin
dow, naast de default acties, ook voor de aanroep van een specia
le procedure moet zorgen. 
Deze speciale callback procedure is zelf geschreven en heet in dit 
geval 'win1_input_event_proc'. Deze procedure krijgt bij aanroep 
de datastructuur die het event beschrijft mee. In de procedure 
wordt een bericht dat de invoer beschrijft opgebouwd en verzon
den naar de dialoogmonitor. 

In Afbeelding 4 wordt de flow of control zoals die ook voor de gebouwde 
applicatie geldt weergegeven. 

Applicatie Code 

start 

reglstreer call-back procs 
blj Notifier 

roep Notifier aan 

elnde 

verwerk event 

Afbeelding 4: flow of control 

Notifier 

lees lnvoer 

roep bijbehorende call-back 
procedure aan 

nee 

Ja 
keer terug naar applicatie 

Uit deze figuur blijkt dat de notifier in feite de hoofdlus voor de applicatie 
is. Deze hoeft niet zelf geschreven te worden, maar komt uit een library. 
De hoofdlus wordt ingegaan met de aanroep: 'xv_main_loop(frame)'. 
Frame is het object dat eigenaar is van alle andere XView-objecten die 
door de applicatie gebruikt worden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als het 
frame object vernietigd wordt, alle andere objecten automatisch mee 
verwijderd worden. 
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4. lnter-proces communicatie 
Voor de communicatie tussen de dipa- en dimon-processen, zoals die in 
de globale opzet aangegeven zijn, is gebruik gemaakt van een commu
nicatiepakket dat op het IPO beschikbaar was. Het pakket is een library 
die aan 'C'-programma's meegelinkt kan worden. De documentatie van 
dit pakket 'Communication package. V 1.0' is in bijlage A opgenomen 
(Roskam, 1992]. Dankzij de library is het mogelijk om processen, die 
door een gebruiker op verschillende werkstations zijn opgestart, te laten 
communiceren. 

Voor de communicatie tussen minstens twee dipa-processen op verschi
llende werkstations is een communicatie-protocol vastgelegd. Dit protocol 
bepaalt de vorm van de berichten die verstuurd worden. De mogelijke 
vormen zijn: 

QUIT <destination window> <data> <time> 
STRING <destination window> <data> <time> {karakter of regel} 
BACKSPACE <destination window> <dipa1 :BS> <time> 
CR <destination window> <dipa1 :CR> <time> 
BEEP <destination window> <dipa1 :piep> <time> 
YES <destination window> <dipa1 :ja> <time> 
NO <destination window> <dipa1 :nee> <time> 
END_MESS <destination window> <dipa1 :over> <time> 
TO_DIMON <LINE_MODE > <ja/nee> <time> 
TO_DIMON <QUIT> <data> <time> 

De algemene vorm van een protocol is dus: 
<command> <destination window> <data> <time> 

{carriage return} 
{beurt vragen} 

{beurt over} 
{regel/karakter} 

Het eerste veld wordt het commando-veld genoemd. De velden bij de 
commando's hoeven niet altijd ingevuld te zijn. Bij het quit-commando is 
bijvoorbeeld geen data-veld nodig. Het meet dan wel minstens als een 
lege string aanwezig zijn. Dit is nodig voor het interpreteren van de be
richten. 

Met het <destination window>-veld wordt aangegeven in welk window de 
tekst op het scherm terecht moet komen. Dit kan zijn: window 1 of 2, of 
de statusregel. Bij het commando TO_DIMON is het <destination wind
ow>-veld een specificatie van wat de dialoogmonitor moet doen. 

Het <data>-veld is bij een STRING-commando gevuld met de tekst die 
op het scherm komt. Bij normale invoer is dat een karakter per keer, bij 
het versturen van standaardboodschappen een regel. Bij andere com-
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mando's is het <data>-veld een beschrijving van de actie. Bijvoorbeeld bij 
een backspace, ingevoerd door dipa1, is het <data>-veld gelijk aan de 
string "<dipa1 :BS>". Aan de hand van het commando-veld van het be
richt weet een ontvangende dipa dat hij een backspace moet uitvoeren. 
De datavelden die de dimon vanuit dipa1 en dipa2 ontvangt worden 
rechtstreeks in de logfile opgeslagen. 

Het <time>-veld is noodzakelijk voor de dialoogmonitor om in de logfile 
de invoertijden van de karakters te kunnen registreren. Het is een getal 
dat het aantal honderdsten van seconden representeert dat is verstreken 
sinds de vorige toetsaanslag door een van de dialoogpartners. 
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5. Structuur van de software 
Zoals al uit de globale opzet van de software bleek valt deze uiteen in 
twee delen: de dialoogmonitor (dimon) en de dialoogpartner (dipa). Het 
dimon programma is een "C"-programma dat alleen van het in het vorige 
hoofdstuk beschreven communicatiepakket gebruik maakt. Het dipa-pro
gramma maakt daarnaast ook nog gebruik van XView. In dit hoofdstuk 
zullen achtereenvolgens de opzet van dipa en dimon besproken worden. 

5.1. Opzet van de dialoogpartner 

Hoe de dialoogpartner is opgezet blijkt uit de onderstaande opdeling van 
de source-code van het dialoogpartner-programma. Zie voor een volle
dige listing bijlage D. 
Hieronder staat aangegeven hoe de procedures verdeeld zijn over de 
verschillende modules. Tussen haakjes staat (achter iedere procedure) 
door welke procedure deze kan worden aangeroepen. 

Voorbeeld: de proefleider roept het hoofdprogramma (main) aan door 
'dipa' in te typen. Zoals uit het onderstaande overzicht blijkt roept main 
de procedure init_dipa aan om de user interface te initialiseren. Op zijn 
beurt kan init_dipa de procedure make_std_sentences_menu_proc aan
roepen om een menu met standaardzinnen op te bouwen. {zie p. 18) 

dipa.c 
main (de proefleider roept het hoofdprogramma aan) 

dipa_lib.c 
init_dipa {main) 

initialisatie van de user interface 
menu_notify _proc {notifier) 

aan- en uitzetten van de scrollbar 
show_cmd_frame {notifier) 

sub-frame voor standaardberichten weergeven 
send_ command (win 1 _input_ event_proc, apply _proc, quit_proc) 

commando naar dimon versturen 
quit_proc {notifier) 

beeindigen van de dialoog 
monitor_scroll1/2 (notifier) 

gelijk laten scrollen van twee windows m.b. v. een 
scrollbar 
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textw1 _2_insert (win 1 _input_event_proc,apply _proc) 
invoegen van tekst in een window, spaties in het andere om 
de windows precies gelijk te vullen 

win1_input_event_proc (notifier) 
verwerken van invoer van de proefpersoon 

r voor subframe met standaardberichten */ 
apply _proc (notifier) 

verzenden van standaard bericht 
std_sentences_menu_proc (notifier) 

selecteren en redigeren van standaardbericht 
make_std_sentences_menu (init_dipa) 

vullen van menu met standaardberichten, watgebeurt vanuit 
de file met defaults 

dipa_comm.c 
init_comm (main) 

(notifier) 
(select_command) 

(process_command) 
(handle_ client_ events) 

XView 

handle_ client_ events 
textw2_ 1 _insert 
select_command 
process_ command 

xv_main_loop (main) 
xv_main_loop is in feite het notifier deel uit Afbeelding 5 

In Afbeelding 5 is de globale opzet van het dipa proces weergegeven. 
Deze figuur komt overeen met Afbeelding 4. In het gedeelte "start" is 
aangegeven wat bij het opstarten van de applicatie gebeurt. De proce
dure init_dipa verzorgt deze taak. Het aanmelden van procedures bij de 
notifier valt hier ook onder. Welke procedures bij de notifier worden 
aangemeld is aangegeven in een apart blok. 'VERWERK EVENT' houdt 
in dat een van deze procedures wordt uitgevoerd. 
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Applicatie Code 

start 
aeeren van base-frame 
maken en lnltlaliseren 
van tekstwindows en 
standaardberlchten menu 

registreer de volgende 
callback procs bij de notifier: 

menu_notify_proc 
show_cmd_frame 
send_command 
quit_proc 
monitor_scroll1/2 
win1 _input_event_proc 
apply_proc 
std_sentences_menu_proc 
handle_client_events 

einde 

verwerk event 

Afbeelding 5: flow voor dipa 

Notifier 

lees invoer 

roep bijbehorende 
callback procedure 

-aan 

quit? 

ja 

keer terug naar 
applicatie 

nee 
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5.2. Opzet van de dialoogmonitor 

In het onderstaande overzicht wordt weergegeven hoe de source-code 
van het dialoogmonitor-programma is opgedeeld in modules. Zie voor 
een volledige listing bijlage D. 

dimon_lib.c 
open_dipa (main) 

(main) 

(main) 

via het netwerk verbinding maken met dipa's 
close_dipa 

verbinding verbreken 
dipa_quit 

quit commando naar dipa's versturen 
dimon.c 

select_ command (process_ command) 
op basis van het ontvangen bericht wordt een bepaalde 
functie uitgevoerd, het bericht wordt doorgestuurd en op
genomen in de logfile 

process_command (main) 
verzorgt het eerste deel van de verwerking van een ontvan
gen bericht, dit houdt in dat een bestemming voor het 
doorsturen van het bericht wordt gekozen. Daarna volgt een 
aanroep van process_command om de rest van het bericht 
te verwerken. 

main (de proefleider roept het hoofdprogramma aan) 

In Afbeelding 6 is de flow of control van het dimon programma gegeven. 
In tegenstelling tot de structuur van de dialoog-partners is dit een con
ventionele benadering. Het gaat hier namelijk om een normaal hoofdpro
gramma dat zelf in een oneindige lus de invoer afhandelt. De volledige 
listing van de source-code is in bijlage D opgenomen. Het is een uiterst 
klein programma, met slechts twee speciale onderdelen. 

Het eerste onderdeel is de manier waarop de "line-mode" van de com
municatie wordt afgehandeld. "Line-mode" impliceert dat ontvangen 
karakters niet meteen doorgestuurd worden, maar eerst in een buffer 
bewaard worden. 
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Start 
open log-file 
open_dipa 

lees lnvoer van 
oommunlcatie kanaal 

process_command 

Elnde 
dlpa_qult 
dose_dipa 

Afbeelding 6: flow voor dimon 

nee 

Het tweede onderdeel is de afhandeling van de tijdregistratie. Dit gebeurt 
met behulp van de ontvangen tijdvelden in de commando's. Toets aan
slagen komen als een X-event bij de dipa's binnen. Hierbij vindt automa
tisch tijdregistratie plaats. Dit zijn tijden zoals die door het X Window Sy
stem bijgehouden worden. Voor tijden tussen toetsaanslagen is dit de 
beste manier van meten. Communicatie via het netwerk verloopt echter 
met willekeurige, onvoorspelbare vertragingstijden. Dit maakt het onmo
gelijk om een goede tijdregistratie in de dimon te verrichten. Het is tevens 
moeilijk de processen goed te synchroniseren, waardoor de tijden tussen 
beurtovergangen minder goed geregistreerd warden. Dit is voor de uit te 
voeren experimenten echter geen onoverkomelijk bezwaar. 
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6. AWK: conversie van de logfile 
naar de transcriptie 
De logfile die door de dimon gegenereerd wordt bevat alle informatie die 
nodig is om de dialoog volledig te kunnen reconstrueren, maar in een 
niet zo prettig leesbare vorm. Om dat te verbeteren is een AWK1-pro
grammaatje gemaakt. Dit programmaatje kan gebruikt worden om een 
logfile om te zetten naar een transcriptie. AWK is een utility waarmee op 
een heel flexibele manier ASCll-tekst kan worden gemanipuleerd. Met 
behulp van het onderstaande programma (staat in de file 'logtotran', zie 
beknopte handleiding) wordt bijvoorbeeld van de logfile uit bijlage B een 
transcriptie gemaakt. Het resultaat van de conversie staat in bijlage C. 

awk' 
# dialogue logfile to transcript file formatting 
# input: logfile created by 'dimon' 
# output: transcript of dialogue 
BEGIN { 

printf("Dialogue transcript from file: %s\n", FILENAME); 
} 
$2 == "<dipa1 :over>" 
$2 == "<dipa2:over>" 
$2 == "<dipa1 :piep>" 
$2 == "<dipa2:piep>" 
$2 == "<dipa1 :CR>" 
$2 == "<dipa2:CR>" 
$2 == "<dipa1 :BACKSPACE>" 
$2 == "<dipa2:BACKSPACE>" 
{if (NF==1) {printf(" "); next}} 

{printf("\ndp2:\n"); next} 
{printf("\ndp1 :\n"); next} 
{printf("[dp1 ?]"); next} 
{printf("[dp2?]"); next} 
{printf("\n"); next} 
{printf("\n"); next} 
{printf("<"); next} 
{printf("<"); next} 

{if (NF==2) {printf("%s", $2); next}} 
{if (NF>2) {for (i=2;i<NF;i++); {printf("%s ", $i) }; next}} 
I $1 

A WK leest de reg els uit de logfile een voor een. De regels word en opge
deeld in velden het als scheidingsteken de spatie. In de logfile staat op 
het eerste veld steeds de tijd. $2 staat voor het tweede veld. Als een van 
de commando's zoals beschreven in hoofdstuk 4 wordt herkend dan 
wordt een bijbehorende uitvoer gegenereerd. De commando's staan 

1A, Wen K zijn de eerste letters van de achternamen van de bedenkers van 
deze utility. AWK wordt beschreven in [Aho, 1988]. 
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steeds in het eerste veld van een bericht dat een dipa naar dimon ver
stuurt, of dat door een dipa van dimon ontvangen wordt. De commando's 
zijn in de logfile terug te vinden in de volgende vorm: <dipa: ... >. (waar
bij het commando op de plaats van de puntjes is ingevuld. 

NF staat voor het aantal velden dat AWK in een regel gevonden heeft. 
Bij NF>2, wat wil zeggen dat er een regel is ingelezen met meerdere 
woorden gescheiden door spaties, warden de velden een voor een af
gedrukt met spaties ertussen. De $1 op het einde van het programma 
staat voor de naam van de logfile, die als invoer dient voor het AWK
programma. \n staat voor carriage return. %s is een conversie specifi
catie. In printf("%s ", $i) wordt voor %s de string aangeduid met het veld i 
ingevuld. 

lndien transcripties in een andere vorm gewenst zijn is kan men dit berei
ken door het AWK-programma aan te passen. 
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7. Conclusies 
In dit rapport hebben we de architectuur besproken voor een on-line 
interface op SUN werkstations voor natuurlijke taal interactie tussen twee 
gesprekspartners. Het communicatieproces kan tegelijkertijd op een apar
te terminal gevolgd worden door een proefleider. Hierbij is zoveel moge
lijk gebruik gemaakt van bestaande interface faciliteiten. Beschikbare 
objecten konden naar wens worden geactiveerd en ingesteld. De appli
catie is in omvang beperkt, heeft een zeer specifieke functionaliteit, maar 
is eenvoudig aan te passen aan mogelijke nieuwe wensen in de toe
komst. 

De tijdregistratie is nog niet perfect. Bij de overgang van beurten wordt 
namelijk overgegaan op de tijdregistratie, zeals die op de andere machi
ne plaatsvindt. Zodat tijdverschillen kunnen optreden. XView biedt geen 
mogelijkheden om de tijdregistratie te manipuleren. Verder wordt bij 
events die optreden in verband met de communicatie via het netwerk, 
geen event-tijd ter beschikking gesteld. Voor de experimenten zeals die 
gepland zijn, heeft nauwkeurigheid met betrekking tot dit aspect niet de 
eerste prioriteit, zodat deze imperfectie geen problemen oplevert. 

Omdat op de gebruikte werkstations meerdere processen gelijktijdig 
actief kunnen zijn, is het zonder meer mogelijk om bij experimenten 
naast deze applicatie een applicatie te gebruiken voor het $luren van de 
dialoog. Bijvoorbeeld een applicatie die grafisch een blokkenwereld weer
geeft. Aan de hand van die blokkenwereld kunnen de dialoogpartners 
elkaar dan in talige vorm instructies geven. Deze talige interactie wordt 
dan geregistreerd met behulp van de dimon-dipa applicatie. 
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1 Introduction: 

For some of the experiments done with the IP01 Sun computer systems the hardware 
and CPU requirements are so high that it is necessary to use distributed computing in order 
to meet the requirements. This implies that there must exist a reliable form of interprocess 
communication where the processes run on different computer systems. 

The communication package that is described here is intended to give that reliable 
environment. It also gives the application programmer a simple and transparent interface 
to create the experimental programs without having to dig into all the 'nitty gritty' of a dis
tributed computing system. 

The communication package provides an interface between 'servers' and 'client' 
programs. The servers are programs that perform a certain 'service'. e.g. There is a pro
gram which controls the 'speech recognition' unit and there is a program that creates the 
display. These two programs only provide services. There is a need for a third program that 
controls the environment, which is the user's application. 

An example of an experimental setyp using three distributed processes. 

The above setup makes it possible to maintain the 'service' programs without having 
to worry about the application programs. This makes it also possible to change parts of the 
hardware without modifying the complete setup. 

This document describes the function and the implementation of the package and is 
intended to be used as an application manual by users which have to write applications that 
make use of the communication package. 

2 Description: 

The communication package is the basis for all service and application programs. It 
consis~of a library which is used by service programs and application programs. This li
brary contains all the routines to create an interface between two programs. Most applica
tion programmers don't have a need to call this library because the library coming with 
each service program should provide the interface to the service. 

1. Institute for Perception Research 

page 1 



Documentation 2-September-1992 

OJ.Roskam 

The application programmer only has to call the library routines with the prede
scribed parameters. The underlying protocols and used hardware are transparent The rou
tines are callable from C and Prolog applications. The library contains three different kinds 
of routines. Service routines, Application routines and communication routines. The ser
vice routines deal with setting up a service and making it available for applications. The 
applications routines lookup a certain service and make a connection with it The commu
nication routines provide the actual communication. 

•The communication between two processes is always 2 ways, but it can be asyn-
chronous. 

•A service program can only service one application at the same time. 

•An application program may use more than one service at the same time. 

•A service program may be the client of another service program. 

3 Interface routines. 

The following describes the routines that may be called from server and application 
programs. Note: the server routines should never be called from an application program. 

int comm_ create_ service( service_name ) 
char *service_name; 

This routine creates a service node which is callable from other applications. The 
string service_name is used to identify the service and the exact string should be used by 
an application program. This routine returns O if it was successful. If the service cannot be 
created an error message is printed to 'stdout' and-1 is returned. 

int comm_ connect_ client() 

This routine waits for a connection request made by an application program. The 
routine will block until there is a connection.It only returns when an application has made 
a connection. It returns O on success and -1 on failure. 

int comm_open_service( service_narne) 
char *service_name ; 

This routine looks for a service identified by the string service ___ name. If it finds the 
service, it will make a connection and return 0, indicating success. If the service isn't avail
able or something else is wrong it will return -1 and print an error message to 'stdout'. 

The service name that was used to open the service must also be used in the other 
commands to identify the service. The maximum number of services opened at the same 
time is 10. The maximum length of the service name, including the terminating zero is 32. 

int comm _disconnect_ client() 

Oose the connection with a client. If this routine is called the current connection 
with a client is closed, but the service is still available. A client can make a new connection 
with this service. It returns O on success and -1 on failure. 

int comm_ delete_ service() 

Oose the whole service. This routine will remove the whole service. If a connection 
is made it will close the connection by using comm_ disconnect_ client. It then will remove 
the service. No other connection can be made. It returns O on success and -1 on failure. 
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int comm_close_service(serv) 
char *serv; 

Close the connection with a service program. If an application program is finished 
using a service program it can free the connection with this routine. Note: the argument 
passed is a string pointer to the name of the service. This must be the same string as used 
in comm_ open_ service. Return values are O for success and -1 for an error. 

int comm_send_command( serv, arglist, NUIL) 
char *serv; 
char *arglistl.. .. x ; 

This routine sends infonnation to a connection. The routine can handle a variable 
(maximum is 24) number of arguments, as long as each argument is a character pointer 
pointing to a zero tenninated string of characters. The last argument must be a NULL point
er. Each argument is send and the receiving party will see them as separate arguments. This 
implies that arguments may contain spaces, newline and other strange characters. Only the 
character with an ascii value O cannot be sent (0 is the string tenninator). The total length 
of all arguments including the tenninating zero may not exceed 1024. The first argument 
is the destination. In case of a client it is the name of the service they want to talk to. This 
routine is also used by service programs, if they use it to reply to a client they must specify 
"client" as destination. On success it returns 0, otherwise -1. 

int comm _recv _ command( serv, argc, argv ) 
char *serv 
int *argc; 
char **argvO ; 

This command reads input from a connection. The arguments are returned to the 
caller just like the 'argv, argc' construction in the 'main' routine of a Unix C-program. On 
success it returns 0, otherwise -1. If there is no input available the routine blocks. This con
struction can only read complete messages (which were sent with comm_ send_ com
mand). Note that argv and argc are pointers, declare argv as: **argv and put in the call 
&argv. The maximum number of argument that can be read with this command is 24. 

4 Handling asynchronous input. 
Some application<.need a more complex communication handler. e.g. an application 

which uses two different input devices, which are controlled by two different services 
There is no way an application can know by forehand which device is used first by the user. 

1111111111111~ 

An DJ2plication usin& 2 asynchronous services 

So there must be a way to read the input from more than one service at the same time. 
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This is done by using the command comm_wait_input This commando looks at all con
nections and returns the connection which has input available. Otherwise it blocks until 
there is input available. 

char *comm_ wait _input() 

This routine looks at all connections made by the communication library. If it finds 
one with infonnation in it, it will return the identifier of this channel and rewm In case of 
an error condition it rewms a NULL pointer. 

s Prolog Interface. 
Because prolog cannot handle some of the data structures used in this package, some 

additional routines are provided. Note that this routines should only be used if you want to 
create a service interface library written in prolog The names of the two read and write rou
tines are exactly the same as the C-equivalents but use a different argument list. Remember 
that they are written in Prolog and can make use of so called Lists. Due to the Prolog im
plementation a zero character cannot be included inside lists. 

Sending a command is done in prolog with the prolog clause: 

comm_ send_ command( serv, commlist ) 
serv is the service name string. 
commlist is a prolog list with command arguments. 

This command calls a C-library function which transmits the command in a manner 
which is readable by the comm_recv_command. 

comm_recv_command( serv, commlist) 
serv is the service name string. 
commlist is a prolog list with the read commands. 

This routine reads commands or reply which where send with comm_send_com
mand. This can be either the Prolog version or the C-version. 

In order to create the above Prolog clause, use is made of two additional C routines: 

comm_recv_command_no_argv( serv, nargs) 
char *serv; 
int *nargs; 

This routine reads a command, but only rewms the number of arguments which were 
read. The arguments can be retrieved with: 

comm _get_ argument( n, arg ) 
int n; 
char **arg; 

This routine will return argument-n. Note: this routine can be used as long as no oth
er read command is perfonned. Then the data will be overwritten. 

To use the prolog version there is an include file available which defines all C-rou
tines and the necessary Prolog clauses. 
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6 Implementation. 

This package is made to create a layered organization of the programs. The commu
nication package is the low-level which handles the Inter Process Communication. Above 
this layer a service level must be created. When this level is made the real application pro
gram can be made. The service-level deals with the communication level. This implies that 
the application programmer should not have anything else to do with this package then to 
link it into his program. 

The whole implementation is based on sockets. This is an IPC Mechanism available 
on Sun Computers. This mechanism allows the users to connect to each machine which is 
physically connected by ethemet Because of the layered structure the whole communica
tion protocol can be changed in the future 

The actual socket number is not accessible for other programs. This to prevent that 
service programs will be developed relying on the socket structure. 

The address of a socket is passed to clients by means of a file. This file is placed in 
the home directory of the user who started the service. The file name starts with a point so 
you will not notice it when you perfonn a normal 'ls' command. 

The client program must also be started by the same user (on a different machine), 
otherwise the file with the socket address cannot be found. One advantage of this system 
is that the same service can be run on more machines (by different users) on the same net
work. If the service routine crashes or does not close the service properly this file could be 
left hanging around in the users home directory. 

7 Usage. 

The communication package is available for application programmers and service 
programmers as a library. It is located in the directory: /kwik/lib and is called comm.a. The 
sun-4 or sun-3 version will be picked automatically depending on which kind of worlcsta
tion you are. 

sExample. 

The following example shows the construction of a simple service program. It con
sists of a service part, an interface library and an application program which makes use of 
the provided server. It's main purpose is to demonstrate how the communications library 
can be put to use. 

The service itself is very trivial, it will provide a calculating service. It will add two 
numbers and return the result The application program has to open the service and in order 
to add two numbers it will have to call an interface routine: calc _ addO just as if it was a 
nonnal local procedure. In reality it sends a command in the fonn of "add number number'' 
to the remote service and waits for the service to return the command 

The example consist of the following files: 

1 - Makefile Helps building the example. 

2 - calc.c 

3 - clib.c 

4 - appl.c 

The actual service program. 

The application (C) interface. 

The application program. 

5 - calculator.h A general include file for service and interface. 

In order to demo the program you have to create two shells, preferably on two dif
ferent machines. In one shell you can start the calculator service with the command: calc. 
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G.J.Roskam 

This program will respond with: 'waiting for communication connection ... '. 
Now you can start in the second shell window the application program with the com

mand: appl. In the other shell you will see the message: ' ... communication accepted'. 
And the application program will display a series of 25 additions. The application program 
takes care that the service program will stop. If you type a second time appl you will get 
an error message, indicating that the service program is not available 
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B:Een logfile 
Het eerste getal van een kolom staat steeds voor tijd in honderdsten van 

- seconden verstreken sinds de vorige invoer-actie. In het tweede veld 
staat steeds of de verzonden string, of het verzonden commando met 
daarbij aangegeven wie dat commando verstuurde. Van deze logfile is in 
bijlage C de transcriptie opgenomen. 
(de werkelijke logfile bevat slechts een kolom) 

0 <dipa2:piep> 21 p 21 t 714 
21 e 19 1087 Ja dat Blok daar. 

658 <dipa1 :ja> 96 n 360 0 <dipa2:CR> 
122. 38 V 

2018 <dipa2:over> 367 16 e 451 Z 
117 0 24 r 42 o 

774 0 32 0 123. 34 
31 15 o 75 <dipa1 :over> 105 d 
59 n 163 <dipa1:BS> 23 a 
22 u 93 k 643 H 27 t 
24 17 58 a 15 
32 h 24 n 151 93w 
33 e 34 o 381 25 a 
58 b 35 g 21 o 32 s 
14 12 25 12 
43 i 46 e 108 i 21 d 
21 k 84 V 24 k 22 a 
18 15 e 14 24 t 
41 d 24 n 36 g 62. 
16 e 18 60a 84 
15 81 d 12 108 <dipa2:CR> 
44 b 15 e 36e 
108 e 17 16 e 72 0 
12 u 108 b 38 n 27 a 
16 r 43 a 15 154 g 
27 t 78 C 99 s 201 . 
632. 30 k 27 t 189 <dipa2:CR> 
196 56 s 22 a 
110 D 31 p 24 n 87 <dipa2:over> 
21 a 15 a 32 d 
28 n 62 C 46 a 333 D 
12 19 e 12 a 24 a 
35z 374. 20 r 67 g 
18 a 67. 24 d 174. 
251 20. 21 24 <dipa1 :CR> 
24 28. 34 b 
36i 228 <dipa1 :BS> 18 e 69 <dipa1:over> 
21 k 21 <dipa1:BS> 17 r 
19 26 <dipa1:BS> 36 i 
105 m 594 48 C 

33 a 85 E 39 h 
12 a 26 n 25 t 
54 r 15 9 
45 121 n 32 V 

66w 24 u 18 e 
36 a 26 12 r 
38 t 24 d 25s 
13 16 e 24 t 
30 i 12 26 u 
18 n 59 b 21 r 
14 61 e 21 e 
114 t 12 u 22 n 
19 y 17 r 282. 



C:Een transcriptie 
Dialogue transcript from file: logfile 
<dipa1:ja> 
dp1: 
0 nu heb ik de beurt. Dan zal ik maar wat in typen. Ooo<k nog even de 
backspace .... <<< En nu de beurt• over. 
dp2: 
Hallo ik ga een standaard bericht versturen. Ja dat Blok daar. 
Zo dat was dat. 
Dag. 

dp1: 
Dag. 

dp2: 



D:Source listings 



,. 
dialoog.h ., 

tdefine DIPAl 
#define DIPA2 
#define DIPA3 

•dipal• 
•dipa2• 
"dipa3• 

t• commands ., 
tdefine QUIT_C 
#define QUIT_I 
tdefine TO_DP_WINl_C 
tdefine TO_DP_WIN2_C 
tdefine STATUS_LINE_C 
tdefine TO_DIMON_I 
tdefine TO_DIMON_C 

tdefine STRING_I 
tdefine STRING_C 
#define BACKSPACE_S 
#define BACKSPACE_I 
tdefine BACKSPACE_C 
#define CR_S 
#define CR_I 
tdefine CR_C 

tdefine BEEP_S 
#define BEEP_I 
#define BEEP_C 
#define YES_S 
#define NO_S 
#define END_MESS_S 
#define END_MESS_I 
tdefine END_MESS_C 
#define LINE_MODE_C 

·o· 
'0' 
·2· 
•3• .,. 
'5' 
•5• 

'a' 
•a• 
•ss• 
'b' 
•b• 
•cR• 
'c' 
•c• 

•piep• 
'd' 
•d• 
•ja" 
•nee• 
•over• 
'e' 
•e• 
•linemode• 



1••·····••***************************************************************/ 
/* */ 
/* copyright IPO, 1992 */ 
/* */ 
/* author: Mark Venbrux */ 
/* file: extern.h */ 
/* date: 6-1-1990 */ 
/* */ 
/***********************************************•••••••••••••••••••••••••; 

1••·······················•*••·········································•·1 
I* */ 
/* declarations of general include files */ 
/* should be included in every file for dipa */ 
/* */ 
/****************************************••····························••1 

/* include files for all files for dipa */ 

#include <xview/xview.h> 
#include <xview/textsw.h> 
#include <stdio.h> 

/* extern variables*/ 

/* standard io routines*/ 

extern Frame 
extern Textsw 
extern Textsw 
extern char 

frame; /* top level application base-frame*/ 
textswl; 
textsw2: 
*service_name; 



• • t Makefile for the dipa service 

• • 
INCLUDE = -I${0PENWINHOME}/include 

• t If you want to compile for debugging, change •-o• to •-g• 

• 
CFLAGS = ${INCLUDE} -g 

t if you want special to pass special loader options told, set 
t LDFLAGS= 

• 
XVIEW_LIBS -L${0PENWINHOME}/lib \ 

COMMLIB 

EXAFILES 

OFILES 

all: 

dipa: 

clean: 

$(0FILES) 

-lxview -lolgx -lXll 

/usr/local/kwik/lib/comm.a 

dipa.c \ 
dipa_lib.c \ 
dipa_comm.c \ 
dialoog.h \ 
Makefile 

dipa 

dipa.o dipa_lib.o dipa_comm.o $(COMMLIB) 
cc $(CFLAGS) ${LDFLAGS} -o dipa dipa.o dipa_lib.o dipa_comm.o \ 

$(COMMLIB) ${XVIEW_LIBS} 

rm -f core •.o *I 



I* 

*I 

(c) Copyright IPO, 1992 

Module: dialogue partner 
Project: 

Author: M. Venbrux 
Date: 7 sept 1992 

( dipa.c l 

Description: This module contains the main program for a dialogue partner. 

linclude •extern.h• 
linclude "dialoog.h• 

Frame 
char 

frame; /* top level application base-frame*/ 
•service_name; 

main(argc, argv) 
int 
char 

argc; 
*argv[J; 

/* check of first argument: servicename */ 
if (argc <= 2) 

fprintf(stderr, •call with more than two arguments.\n"); 

if (strcmp(argv[ll, •dipal") == 0) 
service_name = DIPAl; 

else if (strcmp(argv[ll, •dipa2") 0) 
service_name = DIPA2; 

else if (strcmp(argv[ll, "dipa3•) 0) 
service_name = DIPA3; 

else 

dipa3\n•); 
fprintf(stderr, •the first argument should be: dipal or dipa2 or 

exit(O); 

/* second argument: name of defaults file*/ 
defaults_load_db(argv[2]); 
ini t_comm ( ) ; 
xv_init(XV_INIT_ARGC_PTR_ARGV, &,argc, argv, NULL); 
frame= (Frame) xv_create(XV_NULL, FRAME, 

ini t_dipa () ; 
xv_main_loop(frame); 

/* FRAME_LABEL, argv[O], */ 
FRAME_SHOW_FOOTER, TRUE, 
NULL); 



/* 
(c) Copyright IPO, 1992 

Module: service routines 
Project: 

Author: M. Venbrux 
Date: 7 sept 1992 

( dipa_comm.c) 

Description: This module contains routines to setup and maintain a 
connection between a dialogue partner and the dialogue 
monitor. So this module is meant for processing the network 
input. It makes use of 'communication package V.l', by 
G.J. Roskam. 

*I 

finclude •extern.h• 
finclude <xview/defaults.h> 
finclude <xview/notice.h> 
finclude <string.h> 
finclude <sys/time.h> 
finclude 'dialoog.h• 
finclude "extern.h' 

/* an obscure construction to get a handle for the client*/ 
static char client_object; 
static Notify_client client= &client_object; 

Notify_value 
Textsw 

Textsw 

handle_client_events(); 
textsw_spaces; /* inPut in textsw_data gives spaces in 

* textsw_spaces */ 
textsw_data; 

/******************************••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••; 
I* 

*/ 
/* procedure: * / 
/* init_comm() */ 
/* input variables: */ 
I* service_name • / 
/* global variables changed: */ 
t• none •t 
/* function: • / 
/* Creates a communication channel as a server, */ 
/* waits until a connection has been made */ 
/* and exits if the connection has not correctly been set up */ 
/* Finally the notifier is told which function handles the events */ 
/* coming from the socket. */ 
t• */ 

1••·····································································•1 
init_comm() 
{ 

static struct timeval tp = (0, O}; 

/* initialize communication channel*/ 
if (comm_create_service(service_name) < 0) { 

fprintf ( stderr, 

•failed to open communication channel: execution aborted 
. \n"); 

exit(-1); 
} 
/* wait for client to request service*/ 
if (comm_connect_client() < 0) 

fprintf(stderr, 
•failed to accept for comm channel: execution aborted.\n'); 

exit(-1); 
} 
/* inform the notifier about the handler for the comm channel*/ 
(void) notify_set_input_func(client, handle_client_events, 

get_service_socket(service_name)); 
send_command(&tp, TO_DIMON_C, LINE_MODE_C, 

defaults_get_string("dimon.line_mode•, ••, NO_S), NULL); 

1••····································································•·1 I* 
I* procedure: 
/* handle_client_events() 
/* input variables: 
/* client 
/* comm_channel 
/* global variables changed: 
I* 
/* 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 

none 
function: 

handles the events created by the client 
the command from the client is received by calling
comm_recv_command. 
if the connection to the client is down, 
a new connection is set up 

•t 
•t 
*/ 
*/ 
*/ 
*I 
*I 
*I 
*/ 
*I 
*I 
*I 
*I 
*/ 
*I 

1••······································································1 
Notify_value handle_client_events( client, comm_channel) 
Notify_client client; /* handle of client the event came from*/ 
int comm_channel; /* file descriptor of communication channel */ 
{ 

int nr_args; 
char ••args; 

if ( comm_recv_command( service_name, &nr_args, &args) < 0) 
/* connection broken down*/ 
{ return( NOTIFY_DONE); 
} 
else 
{ 

process_command( nr_args, args); 
} 
/* tell notifier the event has been handled*/ 
return( NOTIFY_DONE); 

1••···········································································•1 I* 
* Insertion of user input in text-windows. 



• Text is inserted in window 2; spaces and new-lines are inserted in window 1. 
*I 

void 
textw2_1_insert(p) 

char *p; 

int i = O; 
(void) textsw_insert(textsw_data, p, strlen(p)); 
while (p[iJ != '\0') ( 

(void) textsw_insert(textsw_spaces, 
p[iJ == '\n' ? "\n" 

i++; 
1); 

/******************••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! 
I* 
/ * procedure: 
/ * select_command () 
/* input variables: 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
/* 

nr_args 
argO .. arg9 

global variables changed: 
none 

function: 
On the basis of args[OJ (OJ a function is selected. 
The arguments are converted to another type 
if necessary. The function is executed. 

*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 

/************************************************************************/ 

int 
select_command(nr_args, args) 

int 
char 

nr_args; 
••args; 

switch ((int) args[OJ [OJ) 
case QUIT_I: 

window_set(frame, FRAME_NO_CONFIRM, TRUE, O); 
window_destroy(frame); 
comm_delete_service(); 
exit(O); 
break; 

case STRING_!: 
textw2_l_insert(args[2J); 
break; 

case CR_I: 
(void) textsw_insert(textsw_data, "\n", l); 
(void) textsw_insert(textsw_spaces, "\n", 1); 
break; 

case BACKSPACE_!: 
xv_set(textswl, TEXTSW_READ_ONLY, FALSE, NULL); 
xv_set(textsw2, TEXTSW_READ_ONLY, FALSE, NULL); 
textsw_edit(textsw_data, TEXTSW_UNIT_IS_CHAR, 1, 1); 
textsw_edit(textsw_spaces, TEXTSW_UNIT_IS_CHAR, 1, 1); 
xv_set(textswl, TEXTSW_READ_ONLY, TRUE, NULL); 
xv_set(textsw2, TEXTSW_READ_ONLY, TRUE, NULL); 
break; 

case BEEP_I: 

if (strcmp(service_name, "dipa3") != 0) 
(void) notice_prompt(textsw_data, NULL, 

NOTICE_MESSAGE_STRINGS, 
"Andere partij vraagt om beurt•, 
"Gebruik F4 om beurt over te geven.",NULL, 
NOTICE_BUTTON_YES, "Bevestig•, 

NULL); 
textw2_1_insert(args[2J); 
break; 

case END_MESS_I: 
(void) textsw_insert(textsw_data , "<\n •, 3); 
(void) textsw_insert(textsw_spaces, • \n>", 3); 
system("echo > /dev/console");/* generate a beep*/ 
xv_set(frame, FRAME_LEFT_FOOTER, 

"Het is nu Uw beurt, F4 geeft beurt over.•, NULL); 
if (strcmp(service_name, "dipa3") != O) 

break; 
default: 

xv_set(textswl, TEXTSW_READ_ONLY, FALSE, NULL); 

fprintf(stderr, "unknown function char le \n•, args[OJ [OJ); 
break; 

/************************************************************************/ 
/* 
/* procedure: 
/* process_command() 
/* input variables: 
/* nr_args 
/* args 
/* global variables changed: 
I* 
I* 
/* 
I* 
/* 
I* 
I* 

none 
function: 

does the first interpretation of a command 
received by client 
if the command= QUIT this program will stop itself 
else select_command will decide on interpretation 

*I 
*I 
*/ 
*I 
*I 
*/ 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*/ 
*/ 
*/ 

/************************************************************************/ 

int 
process_command(nr_args, args) 

int nr_args; 
char •args I J; 

int dest_win_number; 

if (nr_args < 2) ( 

} 

fprintf(stderr, "command error\n"); 
return -1; 

/* select destination window */ 
if (TO_DP_WINl_C[OJ == args[l] [OJ) 

textsw_data = textswl; 
textsw_spaces = textsw2; 

} else { 
textsw_data = textsw2; 
textsw_spaces = textswl; 



return O~elect_command(nr } • _args, ,args[O)); 



/* 
• (cl Copyright IPO, 1992 Module: service routines ( dipa_lib.c) 
• Author: M. Venbrux Date: 7 sept 1992 
• 
• Description: This module contains routines to setup and maintain a frame with 
• dialogue windows for a dialogue partner. User input is processed. 
•t 

#include •extern.h• 
#include <xview/panel.h> 
#include <xview/defaults.h> 
#include <xview/scrollbar.h> 
#include <xview/win_input.h> 
#include <ctype.h> 
tinclude <xview/notice.h> 
#include <sys/time.h> 
tinclude "dialoog.h• 

tifndef LINT_CAST 
tifdef lint 
#define LINT_CAST(arg) 
#else 
#define 
#endif 
tendif 

LINT_CAST(arg) 
/*lint*/ 
/* LINT_CAST */ 

(arg? 0 

(arg) 

Panel_item 

Frame 

Textsw 
Textsw 
char 

text_item; 

subframe; 

textswl; 
textsw2; 
msg[128); 

0) 

/* subframe for messages (FRAME_CMD) is a 
• child of frame*/ 

void 
Notify_value 
Notify_value 
void 

menu_notify_proc(); 
monitor_scrolll(); 
monitor_scroll2(); 
winl_input_event_proc(); 

Menu 
int 
void 
void 
void 
void 
Panel 

menu, make_std_sentences_Jllenu(); 
apply_proc (); 
quit_proc(); 
show_cmd_frame(); 
std_sentences_menu_proc(); 
textswl_notify_proc(); 
panel; 

/******************************************************************************/ 
/* 

• initialization of text windows and installation of notify procedures 
•1 

void 
ini t_dipa ( ) 
{ 

Menu 
Menu_item 
Scrollbar 

menu, scroll.JllenU; 
mi; 
sbar; 

xv_set(frame, FRAME_LEFT_FOOTER, "Andere partij heeft beurt, Fl vraagt b 
eurt. •, NULL); 

/* create textswindow */ 
textswl = (Textsw) (LINT_CAST( 

1• 

window_create((Window) frame, TEXTSW, 
WIN_ROWS, 

defaults_get_integer(•textsw.rows•, NULL, 10), 
WIN_COLUMNS, 

defaults_get_integer(•textsw.columns•, NULL, 20), 
TEXTSW_READ_ONLY, TRUE, 

TEXTSW_NOTIFY_PROC, textswl_notify_proc, 
0))); 

• textswl = xv_create(frame, TEXTSW, WIN_ROWS, 
• defaults_get_integer(•textsw.rows•, NULL, 10), WIN_COLUMNS, 
• defaults_get_integer(•textsw.columns•, NULL, 20), 
• TEXTSW_READ_ONLY, TRUE, TEXTSW_NOTIFY_PROC, 
• l_notify_proc, NULL); 
*/ textsw2 = xv_create(frame, TEXTSW, 

WIN_ROWS, 
defaults_get_integer(•textsw.rows•, NULL, 10), 

WIN_COLUMNS, 
defaults_get_integer(•textsw.columns•, NULL, 20), 

TEXTSW_READ_ONLY, TRUE, /* read only*/ 
NULL); 

/* scrollbar setup*/ 
xv_set(xv_get(textsw2, TEXTSW_SCROLLBAR), 

XV_SHOW, 0, 
NULL); 

scroll_menu = (Menu) xv_create(NULL, MENU, 
MENU_STRINGS, •0n•, "Off•, NULL, 
MENU_NOTIFY_PROC, menu_notify_proc, 
NULL); 

mi (Menu_item) xv_create (NULL, MENUITEM, 
MENU_PULLRIGHT_ITEM, •scrollbar•, scroll.J11enu, 

NULL); 
menu= xv_get(textswl, WIN_MENU); 
xv_set(menu, MENU_APPEND_ITEM, mi, NULL); 
mi= (Menu_item) xv_create(NULL, MENUITEM, 

MENU_STRING, "Messages•, 
MENU_NOTIFY_PROC, show_cmd_frame, 
MENU_RELEASE, 
NULL); 

xv_set(menu, MENU_APPEND_ITEM, mi, NULL); 

mi= (Menu_item) xv_create(NULL, MENUITEM, 
MENU_STRING, "Quit•, 
MENU_NOTIFY_PROC, quit_proc, 
MENU_RELEASE, 
NULL); 

xv_set(menu, MENU_APPEND_ITEM, mi, NULL); 
sbar = xv_get(textsw2, TEXTSW_SCROLLBAR); 
notify_interpose_event_func(xv_get(sbar, SCROLLBAR_NOTIFY_CLIENT), 

monitor_scroll2, NOTIFY_SAFE); 
sbar = xv_get(textswl, TEXTSW_SCROLLBAR); 
notify_interpose_event_func(xv_get(sbar, SCROLLBAR_NOTIFY_CLIENT), 

monitor_scrolll, NOTIFY_SAFE); 

1• 
• Set input mask for text window 1 
*/ 



xv_set(xv_get(textswl, OPENWIN.,.Jn'H_VIEW, 0), 
WIN_CONSUME_EVENTS, 
WIN__,ASCII_EVENTS, WIN_TOP_KEYS, 
NULL, 
WIN_EVENT_PROC, winl_input_event__proc, 
NULL); 

/* Create the message frame -- not displayed until XV_SHOW is set*/ 
subframe= (Frame) xv_create(frame, FRAME_CMD, 

FRAME_LABEL, •standaard berichten•, 
NULL); 

/* Command frames have panels already created by default -- get it*/ 
panel= (Panel) xv_get(subframe, FRAME_CMD_PANEL); 
text_item = (Panel_item) xv_create(panel, PANEL_TEXT, 

XV_SHOW, TRUE, 
PANEL_LABEL_STRING, "Bericht:•, 
PANEL_VALUE_DISPLAY_LENGTH, 

defaults_get_integer("textitem.length", NULL, 80), 
PANEL_VALUE_STORED_LENGTH, 300, 
NULL); 

(void) xv_create(panel, PANEL_BUTTON, 
PANEL_LABEL_STRING, "Apply", 
PANELJlOTIFY_PROC, apply__proc, 
NULL); 

menu= make_std,__sentencesJnenu(); 
(void) xv_create(panel, PANEL_BUTTON, 

PANEL_LABEL_STRING, "Message•, 
PANEL_ITEM_MENU, menu, /* attach menu to button*/ 
NULL); 

window_fit_height(panel); 
window_fit(subframe); 
window_fit(frame); 

1••···········································································•1 I* 
• replacing of •file is readonly message• 
*I 

void 
textswl_notify__proc(textsw, attributes) 

Textsw textsw; 
Attr_avlist attributes; 

int pass_on = FALSE; 
Attr_avlist attrs; 
for (attrs = attributes; •attrs; attrs = attr_next(attrs)) 

switch ((Textsw_action) (*attrs)) { 
case TEXTSW_ACTION_FILE_IS_READONLY: 

/* swallow this attribute*/ 
ATTR_CONSUME(*attrs); 
(void) notice__prompt(textsw, NULL, 

NOTICE_MESSAGE_STRINGS, 
"Het is niet Uw beurt•, 

"Gebruik Fl om beurt te vragen.•, NULL, 
NOTICE_BUTTON_YES, "Bevestig•, 
NULL); 

} 

printf("\n read only \n"); 
break; 

case TEXTSW__,ACTION_CAPS_LOCK: 

default: 

/* swallow this attribute*/ 
ATTR_CONSUME(*attrs); 
printf("\nCAPS_LOCK \n"); 
break; 

pass_on = TRUE; 
break; 

if (pass_on) 
(void) textsw_default_notify(textsw, attributes); 

/******************************************************************************/ 
I* 
* menu_notify__proc - toggle the display of the scrollbar based on which menu 
* item was chosen. 
*I 

void 
menu_notify__proc(menu, menu_item) 

Menu menu; 
Menu_item menu_item; 

char •menu_choice = (char*) xv_get(menu_item, MENU_STRING); 
int show_it = !strcmp(menu_choice, •on•); 
xv_set(xv_get(textswl, TEXTSW_SCROLLBAR), 

XV_SHOW, show_it, 
NULL); 

1••···········································································•1 I* 
• Called when •Messages• in textswl - menu is selected-- show/ raise 
• subframe 
*I 

void 
show_cmd,__frame(item, 

Frame 
event) 

item; 
•event; Event 

xv_set(subframe, XV_SHOW, TRUE, NULL); 

void 
send,__command(tp, cmd, dest, data) 

struct timeval •tp; 
char *cmd, *dest, *data; 

static struct timeval ref_tm = {O, O}; 
static struct timezone tz = {O, DSTJlONE}; 
static char time_str[9); 
unsigned long time= ((*tp) .tv_sec) • 100 + 
(*tp) .tv_usec / 10000 + 0.5; 
if (ref_tm.tv_sec == 0) { /* ref_tm has not yet been 

•initialized*/ 
gettimeofday(&ref_tm, &tz); 



time= ((*tp).tv_sec - ref_tm.tv_sec) * 100 + 
((*tp) .tv_usec - ref_tm.tv_usec) / 10000 + 0.5; 

sprintf(time_str, "%ld•, time); 
comm...send__command(service_name, cmd, dest, data, time_str, NULL); 

1••···········································································•1 /* 
* Called when "Quit• in textswl-menu is selected -- send Quit-command 
*/ 

void 
quit_proc(item, event) 

Frame 
Event 

item; 
•event; 

send__command(&((*event).ie_time), TO_DIMON_C, QUIT_C, ••, NULL); 

/******************************************************************************/ 
I* 

• To change the behavior of the scrolling of the textwindows: both 
* textwindows scroll to keep displaying the same lines, so both textfiles 
* should have the same number of lines at all times. 
*I 

Notify_value 
monitor_scrolll(client, event, sbar, type) 

Notify_client client; 
Event *event; 
Scrollbar sbar; 
Notify_event_type type; 

Notify_value 
int 

value; 
topl, top2, bottom; 

value notify_next_event_func(client, event, sbar, type); 
textsw_file_lines_visible(textswl, &topl, &bottom); 
textsw_file_lines_visible(textsw2, &top2, &bottom); 
if (topl - top2 != 0) 

textsw_scroll_lines(textsw2, topl - top2); 
return (value) ; 

/******************************************************************************/ 
I* 

* See header monitor_scrolll 
*I 

Notify_value 
monitor_scroll2(client, event, sbar, type) 

Notify_client client; 
Event *event; 
Scrollbar sbar; 
Notify_event_type type; 

Notify_value 
int 

value; 
topl, top2, bottom; 

value= notify_next_event_func(client, event, sbar, 
textsw_file_lines_visible(textswl, &topl, &bottom); 
textsw_file_lines_visible(textsw2, &top2, &bottom); 
if (topl - top2 != 0) 

type); 

textsw_scroll_lines(textswl, top2 - topl); 
return (value); 

1••···········································································•1 I* 
* Insertion of user input in text-windows. 
* Text is inserted in window l; spaces and new-lines are inserted in window 2. 
*I 

void 
textw1_2_insert(p) 

char *p; 

int 
while 

i = O; 
(p Ci l ! = '\ o • l { 

(void) textsw_insert(textsw2, p[i] == '\n' ? "\n• 
(void) textsw_insert(textswl, &p[i], l); 
i++; 

1); 

/******************************************************************************/ 
I* 

* Called when an event is received in textwl window. 
*I 

void 
winl_input_event_proc(window, event, arg) 

XV_Window window; 
Event *event; 
Notify_arg arg; 

register char *p = msg; 
if (strcmp(service_name, "dipa3") 

return; 
0) { 

} 
p[0l '\0'; 
xv_set(textswl, TEXTSW_INSERTION_POINT, TEXTSW_INFINITY, NULL); 
if (event_is_up(event)) 

return; /* the release of keys is ignored*/ 

/* test to see if a top row function key has been hit*/ 
if (event_is_key_top(event)) { 

switch (event_id(event) - KEY_TOPFIRST + 1) { 
case 1: /* ring bell*/ 

sprintf(p, "<%s:%s>\n•, service_name, BEEP_S); 
textwl_2_insert(p); 
send_command(&((*event).ie_time), 

BEEP_C, TO_DP_WIN2_C, p, NULL); 
break; 

case 2: /*yes*/ 
sprintf(p, "<%s:%s>\n•, service_name, YES_S); 
textw1_2_insert(p); 
send_command(&((*event).ie_time), STRING_C, 

TO_DP_WIN2_C, p, NULL); 
break; 

case 3: /*no*/ 
sprintf(p, "<%s:%s>\n", service_name, NO_S); 
textw1_2_insert(p); 
send__command(&((*event) .ie_time), STRING_C, 

TO_DP_WIN2_C, p, NULL); 
break; 



} 

case 4: /* END MESS*/ 
sprintf(p, "<ls:ls>\n•, service_name, END_MESS_S); 
xv_set(frame, FRAME_LEFT_FOOTER, 

default: 

"Andere partij heeft beurt, Fl vraagt beurt.•, NULL); 
(void) textsw_insert(textswl, "<\n •, 3); 
(void) textsw_insert(textsw2, • \n>", 3); 
send_command(&((*event) .ie_time), END_MESS_C, 

TO__DP_WIN2_C, p, NULL); 
xv _set ( textswl, TEXTSW_READ_ONL y, TRUE, NULL) ; 
break; ,. 

• sprintf(p, "(Tld) •, event_id(event) -
* KEY_TOPFIRST + 1); printf("ls\n", p); 
*/ 

return; 

if ((Boal) xv_get(textswl, TEXTSW_READ_ONLY) == TRUE) 
return; 

if (event_is_ascii(event)) { 

} 

sprintf(p, •1c•, event_action(event)); 
if ( isprint ( *p)) { 

send_command(&((•event).ie_time), STRING_C, 
TO_DP_WIN2_C, p, NULL); 

(void) textsw_insert(textsw2, • •, 1); 

switch (event_action(event)) { 
case 13: /*<CR>•; 

sprintf(p, "<ls:ls>\n", serviceJ1ame, CR_S); 
send_command(&((*event).ie_time), CR_C, TO_DP_WIN2_C, p, NULL); 
textsw_insert(textsw2, "\n", 1); 
break; 

case 31745: /*<BS>*/ 

default: 

sprintf(p, "<ls:ls>", service_name, BACKSPACE_S); 
send_command(&((•event).ie_time), BACKSPACE_C, 

TO_DP_WIN2_C, p, NULL); 
xv_set(textsw2, TEXTSW_READ_ONLY, FALSE, NULL); 
textsw_edit(textsw2, TEXTSW_UNIT_IS_CHAR, 1, 1); 
xv_set(textsw2, TEXTSW_READ_ONLY, TRUE, NULL); 
break; 

/* printf("key-code: ld\n", event_action(event)); */ 
return; 

1••···········································································•1 /* routines for subframe (messages) */ 

I* 
• This procedure is called when 
• Standard message is copied to 
*/ 

int 
apply_proc(item, event) 

Panel_item 
Event 

item; 
•event; 

the user clicks on the <apply> button. 
textwindow and sent to dimon. 

send_command(&((*event) .ie_time), STRING_C, TO_DP_WIN2_C, 
(char *) xv_get(text_item, PANEL_VALUE), NULL); 

textwl_2_insert((char *) xv_get(text_item, PANEL_VALUE)); 
textw1_2_insert("\n"); 
sprintf(msg, "<ls:ls>\n", serviceJ1ame, CR_S); 
send_command(&((*event) .ie_time), CR_C, TO_DP_WIN2_C, msg, NULL); 
/* Check to see if the pushpin is in -- if not, close frame*/ 
if ( (int) xv_get(subframe, FRAME_CMD_PIN_STATE) == FRAME_CMD_PIN_OUT) 

xv_set(subframe, XV_SHOW, FALSE, NULL); 
return XV_OK; 

1••··········································································•·1 /* copy selected standard message to edit_line (textitem) */ 
void 
std_sentences_menu_proc(menu, menu_item) 

Menu menu; 
Menu_item menu_item; 

xv_set(text_item, PANEL_VALUE, xv_get(menu_item, MENU_STRING), 
NULL); 

1••············································································1 /* 
• Creation of the menu with standard sentences For each string with resource 
• class •textsw.str.%d" a menu item is created. Id is an integer string. 
*/ 

Menu 
make_std_sentences_menu() 
{ 

char 
Menu_item 
char 

*p, •r; 
mi; 
res[16]; 
i = 1; int 

Menu menu= (Menu) xv_create(NULL, MENU, 
MENU_GEN_PIN_WINDOW, frame, 
•standaard zinnen•, 
NULL); 

xv_set(subframe, FRAME_CMD_PIN_STATE, FRAME_CMD_PIN_IN, NULL); 
do { 

sprintf(res, •textsw.str.ld", i++); 
p = defaults_get_string(res, ••, "NULL"); 
/* create an allocated char• for the menu string*/ 
r = strcpy(malloc(strlen(p) + 1), p); 
mi= (Menu_item) xv_create(NULL, MENUITEM, 

MENU_STRING, r, 
MENU_NOTIFY_PROC, 
std_sentences_menu_proc, 
MENU_RELEASE_IMAGE, 
NULL); 

if (strcmp(p, "NULL") != 0) 
xv_set (menu, MENU...,APPEND_ITEM, mi, NULL); 

} while (strcmp(p, "NULL") != O); 
return (menu) ; 



• t Makefile for the dimon application program . 

• CFLAGS= 
COMMLIB= 
OFILES= 
EXAFILES= 

-g 
/usr/local/kwik/lib/comm.a 

dimon 
dimon.c dialoog.h Makefile 

all: $(0FILES) 

dimon: dimon.o dimon_lib.o $(COMMLIB) 
cc $(CFLAGS) -o dimon dimon.o dimon_lib.o $(COMMLIB) 

clean: 
rm -f •.o *% core 



/* 
(c) Copyright IPO, 1992 

Module: Application program 
Project: dimon 

Author: M. Venbrux 
Date: 4 sept 1992 

( dimon.c) 

Description: This module passes trough communications between two 
dialogue partners. 

*I 
tinclude <stdio.h> 
tinclude <sys/types.h> 
tinclude <sys/stat.h> 
tinclude <fcntl.h> 
tinclude "dialoog.h• 

static char *dipal=DIPAl; 
static char *dipa2=DIPA2; 
static char *dipaJ=DIPAJ; 

char •source_service; 
char *dest_service; 
char *dest_win; 
char •comm_wait_input(); 
int fd; /* descriptor of log-file*/ 

tinclude "dialoog.h• /* Command id. numbers*/ 
tdefine FALSE 0 
tdefine TRUE 1 
int stop; 

1••····································································•·1 I* 
I• procedure: 
/* select_command() 
/* input variables: 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
/* 

nr_args 
argO .. arg9 

global variables changed: 
none 

function: 
On the basis of args[OJ [OJ a function is selected. 
The arguments are converted to another type 
if necessary. The function is executed. 

*I 
*I 
*/ 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*/ 
*/ 
*I 

1••·····································································•1 
int 
select_command(nr_args, args) 

int nr_args; 
char ••args; 

static unsigned long time=O, old_time=O; 
static char msg[lOOOJ; 
char line[lOOOJ; 

static int line_mode = O, msg_len O; 
int send = TRUE; 
sscanf(args[JJ, "%ld•, &time); 
switch ((int) args[OJ [OJ) { 
case TO_DIMON_I: 

if (strcmp(args[lJ, LINE_MODE_C) == 0) (/* only at start*/ 
line_mode = strcmp(args[2J, NO_S); 

} 
if (strcmp(args[lJ, QUIT_C) == 0) 

stop= TRUE; 
send= FALSE; 
break; 

case STRING_!: 
if (line_mode == 0) { 

J else { 

} 

comm_send_command(dest_service, args[OJ, args[ll, 
args[2). NULL); 

comm_send_command(dipaJ, args[O], dest_win, 
args[2], NULL); 

if (msg_len + strlen(args[2J) < 1000) { 
strepy(&msg[msg_len], args[2]); 
msg_len += strlen(args[2]); 

break; 
case BACKSPACE_!: 

if (msg_len > 0) { 
msg[--msg_lenJ = '\0'; 

} else { 
comm_send_command(dest_service, args(O], args[l], 

args[2], NULL); 
comm_send_command(dipaJ, args[OJ, dest_win, 

args[2], NULL); 
) break; 

case CR_I: 
if (msg_len > 0) { 

comm_send_command(dest_service, STRING_C, args[l], 
msg, NULL); 

comm_send_command(dipaJ, STRING_C, dest_win, 

msg_len = O; 
msg[O] = '\0'; 

msg, NULL); 

I /* no break!!*/ 
case BEEP_!: 
case END_MESS_I: 

default: 

} 

comm_send_command(dest_service, args[OJ, args[ll, 
args[2J, NULL); 

comm_send_command(dipaJ, args[OJ, dest_win, args[2J, NULL); 
break; 

fprintf(stderr, •unknown function number \n"); 
break; 

if (send== TRUE) { 
if (old_time==O) old_time=time; 
sprintf(line, "%ld %s \n•, time - old_time, args[2J); 
/* fprintf(stdout, "%ld %s \n•, time - old_time, args[2]); */ 
write(fd, line, strlen(line)); 
old_time = time; 



/************************************************************************/ ,. 
I• procedure: 
t• process_command() 
t• input variables: ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. 

nr_args 
args 

global variables changed: 
none 

function: 
does the first interpretation 
received by client 
select_command will decide on 

of a command 

further interpretation 

., ., ., ., ., ., 
•1 
•1 
•1 ., 
•1 
•1 
•1 

/************************************************************************/ 

int 
process_command(nr_args, args) 

main() 
( 

int nr_args; 
char •args I] ; 

if (nr_args < 2) { 

} 

fprintf(stderr, •conunand error: not a correct command \n"); 
return -1; 

1• set destination service and display window for monitoring •1 
if (strcmp(dipal, source_service) == 0) { 

dest_service = dipa2; 
dest_win = TO_DP_WINl_C; 

} else if (strcmp(dipa2, source_service) 0) { 
dest_service = dipal; 
dest_win = TO_DP_WIN2_C; 

} else if (strcmp(dipa3, source_service) 0) { 
dest_service = dipa3; 
dest_win = STATUS_LINE_C; 

} 
1• execute the command by calling select_command() •t 
select_command(nr_args, &args[O]); 
return O; 

int 
int 
char 
char 
stop 
do { 

i; 
argc; 

••argv; 
file_name[BOJ; 

= FALSE; 
t• open log-file •t 

printf("Give filename for logfile: "); 
scanf("%s", file_name); 
fd = open(file_name, O_RDONLY, O); 
if (-1 == fd) { 1• file doesn't exist •1 

fd = creat(file_name, 0666); 
stop= TRUE; 
printf("Ok !\n"); 

} else {close(fd); 
printf("File open failed!\n"); 

,. 

} 
} while (stop== FALSE); 
if (open_dipa()) 

exit(lOO); 
stop= FALSE; 
do { t• monitor •1 

source_service = comm__wait_input(); 
comm__recv_command(source_service, &argc, &argv); 
process_command(argc, argv); 

} while (stop== FALSE); 
1• Stop the application. •1 
close(fd); 
dipa_quit(); •t 
close_dipa (); 



I* 
(c) Copyright IPO, 1990 

Module: dimon_interface ( dimo1Llib.c) 
Project: dialogue registration 

Author: M. Venbrux 
Date: 4 Sept 1992 

Description: This module contains the C application interface. The 
routines defined here can be called from the dimon application program. 

*I 
tinclude <stdio.h> 
tinclude "dialoog.h• 

static 
static 
static 

char 
char 
char 

ope1Ldipa ( ) 
{ 

if 

) 
if 

} 
if 

*dipal=DIPAl 
*dipa2=DIPA2 
*dipa3=DIPA3 

{comm_op81\...Service( 
return -1 ; 

(comm_op81Lservice{ 
return -1 ; 

(comm_open_service( 
return -1 ; 

return 0 ; 

close_dipa() 
{ 

if (comm_close_service( 
return -1 ; 

} 
if (comm_close_service{ 

return -1 ; 
} 
if (comm_close_service( 

return -1 ; 

return 0 ; 

dipa_qui t ( ) 
{ 

dipal ))<0 

dipa2 ))<0 

dipa3 ))<0 

dipal ))<0 

dipa2 ))<0 

dipa3 ))<0 

comm....send_command( dipal, QUIT_C, TO_DP_WINl_C, NULL 
comm_send_command( dipa2, QUIT_C, TO_DP_WINl_C, NULL 
comm_send_command( dipa3, QUIT_C, TO_DP_WINl_C, NULL 



E: Beknopte handleiding 
"dipa" is het programma voor de dialoog-partners. 
"dipa 1/2/3" zijn de namen van de dialoog-partners. 
Dialoog-partners warden het eerst opgestart, aanroep: 
dipa dipa1 ddeeff &<CR> 
dipa dipa2 ddeeff &<CR> 
dipa dipa3 ddeeff &<CR> 

De derde dialoog-partner is bestemd voor de proefleider. Deze kunnen 
alle drie op verschillende machines werken. 

"ddeeff'' is de naam van een file met standaard instellingen voor de dia
loog. De volgende zaken kunnen ingesteld warden: 

-lettertype 
-schermgrootte: kolommen en rijen 
-vorm van communicatie: per karakter of per regel 
-standaard berichten voor de dialoog 

De dipa-processen geven, na aanroep, een melding dat ze op een ver
binding wachten. Deze verbinding moet warden opgezet met een dialoog 
monitor proces. Dit is het proces dat een registratie van de dialoog bij
houdt en in en file plaatst. 
De aanroep is: dimon <CR> 

Dit proces vraagt dan om de naam van de logfile, waarin de dialoog
registratie geplaatst moet worden. Daarna komen de dialoog windows op 
het scherm en kan de dialoog gevoerd warden. Gedefinieerde functie
toetsen: 

-F1 = beurt vragen -F2 = ja versturen 
-F3 = nee versturen -F4 = beurt overgeven 

M.b.v. de rechter-muisknop kan een menu opgeroepen warden voor 
speciale functies: 

-"messages": versturen van standaard berichten 
-"scrollbar'': zichtbaar/onzichtbaar maken van de scrollbar 
-"quit": beeindigen van de dialoog 

Tot slot kan de logfile nog omgezet worden in een transcriptie. Dit ge
beurt als volgt: logtotran "loqfile" > "transcriptie-file" <CR> 

Opmerkingen: 
-start de processen niet op vanuit de file-manager 
-de processen moeten door een gebruiker warden opgestart 
-de algemene opties, zeals die voor alle XView-applicaties geldig 
zijn, kunnen bijv. gebruikt warden om het terminal window een titel 
te geven 


