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Samenvatting 

In dit verslag wordt bet ontwerp van de software beschreven, ten behoeve 
van een experiment, waarbij twee proefpersonen een dialoog voeren met 
behulp van toetsenbord en beeldscherm. 

In bet experiment zijn verschillende condities ingebouwd, die ieder spe
ciale eisen stellen aan de programmatuur. Een en ander is gerealiseerd met 
twee gelijktijdig werkende communicatie-programma's. Een communicatie 
protocol, gebaseerd op een eenvoudig handshake mechanisme, is ontworpen 
om de communicatie correct te laten verlopen. 

Het systeem bestaat uit twee op elkaar aangesloten APPLE II compu
ters en programmatuur geschreven in PASCAL. De program.ma's verzor
gen naast bet communicatie-verloop de presentatie via bet beeldscherm, 
gegevens-opslag en verwer king. 

De structuur van bet systeem is door de aard van de opdracht helaas erg 
ingewikkeld. Bovendien is de opslag van gegevens naar diskette erg traag. 
Verbeteringen in de structuur van bet program.ma en bet beter benutten 
van de cornmunicatie-hardware kunnen tot een betere oplossing leiden. 
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Hoofdstuk 1 

lnleiding 

Dit verslag geeft de resultaten weer van een stage uitgevoerd binnen de 
groep Cognitie en Communicatie van het Instituut voor Perceptie Onder
zoek (IPO). Deze groep houdt zich ondermeer bezig met onderzoek op het 
gebied van informatie-dialogen, waarbij verschillende aspecten van mens
machine dialogen in natuurlijke ta.al worden onderzocht. 

In het kader van dit onderzoek was er belangstelling voor een experi
ment om terminal dialogen te verkrijgen (de Winter 1987; van Bavel, 1987). 
De bedoeling van dit experiment is a. gegevens te verzamelen over taal
gebruik van proefpersonen indien met behulp van een terminal gecommu
niceerd wordt en b. het uittesten van een verzameling voorgeprogram
meerde antwoorden en dialoog controle handelingen die dienen ale responsie 
op de vragen van de proefpersoon. De stageopdracht omvat het ontwerp 
van de software ten behoeve van dit dialogenexperiment. Deze software 
draait op twee communicerende computers en verzorgt de communicatie, 
de presentatie via het beeldscherm, gegevensopslag en verwerking. 

Het experiment is als volgt opgezet. Twee terminals staan in gescheh 
den ruimtes opgesteld en zijn verbonden met een kabel. Een terminal 
wordt door de proefpersoon gebruikt voor het intoetsen van boodschappen.~ 
Deze boodschappen verschijnen, naar analogie van het VAX/VMS phone
systeem, op de bovenste helft van het bijbehorende scherm. De responsie 
verschijnt op het daarvoor gereserveerde onderste deel van het scherm. 

De proefleider heeft de beschikking over een tweede terminal. Hij of zij 
bepaalt onder welke conditie een dialoog wordt gevoerd en verzorgt in a.Ile 
condities de antwoorden. 
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In het experiment zijn vier condities ( of modes) ingebouwd. De vrije 
mode, is de conditie waarin de proefpersoon wordt meegedeeld, dat hij via 
zijn terminal met een menselijke operator in contact staat. In de machine 
mode, wordt de proefpersoon meegedeeld dat hij of zij met een computer
informatie-systeem van doen heeft. Doordat men van standaard antwoor
den en foutmeldingen gebruik wil maken, zijn de dialogen altijd van dezelfde 
aard en ligt het onderwerp vast. De standaard meldingen zijn eenvoudig 
aan te roepen en te bewerken. 

Zo worden de volgende condities verkregen: 

1. machine mode, met standaard antwoorden en standaard foutmeldin-
gen; 

2. machine mode, met alleen standaard foutmeldingen; 

3. machine mode, zonder gebruik van welke standaard ook; 

4. vrije mode. 

Het systeem zal zich in de verschillende ook verschillend moeten pre
senteren om het onderscheid tussen de modes goed te laten uitkomen. In 
machine mode worden boodschappen regel voor regel overgezonden en ver
schijnt er computerachtige informatie op het scherm. 

De onderwerpen die in de dialogen aan de orde komen, hebben be
trekking op aankomst / vertrektijden van vliegtuigen e.d. {Cramer, 1985; 
Beun, 1987). 

In het volgende hoof dstuk zullen de grote lijnen van het sys teem uiteen 
worden gezet. De verschillen tussen de twee modes komen hier uitvoedg 
aan de orde. Hoof dstuk 3 beschrijft de wijze waarop het syteem zich pre
senteert. Het beeldscherm is opgesplitst in afzonderlijke velden voor onder 
andere, invoer uitvoer en controle-boodschappen. Daarna wordt in hoofd
stuk 4 de invoer van boodschappen en het gebruik van standaard meldingen 
behandeld. De communicatie tussen de twee computers wordt uiteen gezet 
in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk beschrijft de problemen die bij 'gelijktijdig' 
overzenden van gegevens optreden. Aan de hand van deze analyse wordt 
het gebruikte communicatie protocol beschreven. Hoofdstuk 6 gaat in op 
de opslag en verwerking van gegevens. Verwerking, met. behulp van het 
programma MERGE, vindt plaats op de centrale VAX-computer. In het 
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laatste hoofdstuk wordt de bruikba.a.rheid van bet syteem besproken en 
volgen enkele conclusies. 
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Hoofdstuk 2 

Programma opzet 

De programma's, die draaien op de terminals van proefpersoon en proef
leider, worden respectievelijk TERMSUB en TERMEXP genoemd. Dez~ 
program.ma's zorgen ervoor dat met behulp van twee computers, dialogen 
onder verschillende condities kunnen worden gevoerd. De program.ma's 
worden opgestart met procedure SETUP. Per dialoog, (een sessie bestaat 
uit acht dialogen), wordt na het opstarten een 'while loop' een maal door
lopen. Deze loop bestaat uit de volgende stappen: 

• Synchronisatie. TERMEXP wacht op een synchronisatie karakter ko
mend van TERMSUB. In de volgende stap kunnen we er nu zeker van 
zijn dat TERMSUB draait. 

• Conditie bepalen. TERMEXP roept daarvoor procedure GETMODE 
(mode) aan. Na afloop van deze procedure bevat de globale variabele 
mode een waarde (o-4), overeenkomstig het conditie nummer zoals 
die is bepaald door de proefleider. Deze waarde, wordt vervolgens 
overgezonden naar en binnen gehaald door TERMSUB. 

• Beeindiging programma. Als mode de waarde nul heeft, worden de 
programma's aan beide zijden beeindigd. 

• Starten dialoog. Alvorens een dialoog start, krijgt de proefpersoon in
formatie omtrent het experiment op zijn scherm. Tegelijkertijd wordt 
getest op not buttonf 1) 1

, een boolse uitdrukking, die waar is als op 

1 Button{l) is waar ala de startknop niet is ingedrukt. 
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de startknop wordt gedrukt. Als de proefpersoon op die knop drukt, 
wordt een synchronisatie karakter overgezonden naar TERMEXP en 
beginnen beide programma's tegelijkertijd met de initialise.tie stap. 

• Initialisatie stap. Met aanroep van procedure INIT krijgen alle glo
bale variabelen de juiste initiele waarden en wordt het scherm opge
bouwd. 

• De dialoog. De eigenlijke dialoog speelt zich af binnen een 'repeat 
loop' (zie figuur 2.1). 

• Beeindiging dialoog. Het stoppen van een dialoog is, net als het 
starten, alleenrecht van de proefpersoon. Voor het stoppen van de 
dialoog drukt de proefpersoon op de stopknop. In de dialoog loop 
wordt getest op not button{O} 2 , een uitdrukking die waar is als de 
stopknop wordt ingedrukt. Als dit geldt, springt TERMSUB uit de 
dialoog loop en wordt het einde dialoog karakter ( eod) overgezon
den. TERMEXP haalt dit karakter binnen en springt eveneens uit 
de dialoog loop. 

• Opslag van gegevens. Met aanroep van procedure DUMP, worden 
alle gegevens van de gevoerde dialoog naar schijf geschreven. Na 
afloop wordt de 'while loop' opnieuw doorlopen, beginnend met de 
synchronisatie stap. 

Het programma werkt in vrije of machine mode. Omdat deze twee 
modes in het programma door elkaar heen lopen, is de structuur van het 
geheel moeilijk te doorzien. Daarom splitsen we de hoofdprogramma's 
TERMSUB en TERMEXP op in twee delen. De vrije en machine mode 
worden in afzonderlijke paragrafen beschreven. 

In de volgende paragraaf wordt eerst het opstarten en initialiseren van 
het systeem behandeld. Daarna volgen de beschrijvingen van de verschil
lende modes. 

2Button(O) is waar ale de stopknop niet is ingedrukt. 
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2.1 Opstarten en Initialiseren 

De programma's TERMSUB en TERMEXP beginnen met het aanroepen 
van de procedure SETUP. Deze procedure opent alle benodigde files en 
geeft een waarde aan twee globale variabelen bell and show. In procedure 
INIT worden de resterende globale variabelen geinitialiseerd en het scherm 
opgebouwd. 

Opstarten 

Procedure SETUP vraagt met de mededeling Sub;'ect id: welk nummer 
met het nieuwe experiment moet worden geidentifi.ceerd. Indien bijvoor
beeld het twaalfde experiment wordt gestart, worden door TERMSUB en 
TERMEXP de files sub12.text en exp1t.text aangemaakt. Deze files dienen 
voor opslag van gegevens. 

Vervolgens worden de files answerfile, errorfile, infile en outfile geopend. 
De eerste twee zijn datafiles, die de standaard foutmeldingen en antwoorden 
bevatten. Van beide files wordt het eerste record opgezocht en beschikbaar 
gemaakt. De laatste twee files worden gebruikt voor communicatie doelein
den. 

Met de mededeling Bell (y/n)? vraagt het programma of controlebood
schappen gepaard moeten gaan met een piep-toon. Indien geen piep-toon 
gewenst is, krijgt variabele bell de waarde false. 

De opstart procedure in TERMEXP vraagt met behulp van de variabele 
show bovendien of de standaard antwoorden en foutmeldingen bij aanroep 
volledig uitgeschreven moeten worden. In bet algemeen is dit niet het geval, 
zodat show de waarde false krijgt. 

lni tialiseren 

In de procedure INIT worden allereerst het scherm en het schermgeheugen 
geinitialiseerd (zie verder hoofdstuk 3. Presentatie). 

In INIT worden bovendien een aantal globale variabelen geinitialiseerd: 

• quit, krijgt de waarde false. Deze variabele wordt true na het in
drukken van de stopknop, hetgeen resulteert in beeindiging van de 
dialoog. 
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• temp, krijgt de waarde chr{O). Deze variabele geeft aan of in een 
eerdere communicatie handeling een conflict is opgetreden. Als de 
test ord{temp}>O positief resultaat oplevert, duidt dit op zo'n com
municatie conflict (zie hoofdstuk 5. Communicatie). 

• subon en expon, krijgen beide de waarde false. 

Subon wordt true nadat de proefpersoon het eerste karakter van zijn 
of haar boodschap heeft ingetoetst. Deze vlag blijft true zolang de 
boodschap niet op correcte wijze is afgesloten. Een correcte afsluit
ing houdt in dat de boodschap eindigt met een punt, uitroepteken of 
vraagteken, direct gevolgd door een <return>. Subon (en dito ez
pon) is dus waar, als de proefpersoon (proefieider) bezig is met het 
intoetsen van een boodschap. 

Met behulp van de vlaggen subon en expon, is het ondermeer mo
gelijk om een piep-toon mee te geven met het eerste karakter van een 
boodschap. 

2.2 Vrije mode 

De vrije mode onderscheidt zich in het programma van de machine mode, 
doordat het overzenden van een boodschap karakter voor karakter plaats
vindt. In de machine mode worden boodschappen regel voor regel3 overge
zonden. Dit betekent dat proefleider en proefpersoon in de vriie mode tege
lijkertijd een boodschap kunnen intoetsen. Bijgevolg worden de karakters 
66k tegelijkertijd verzonden. 

Overzenden en binnenhalen van een karakter ch is mogelijk met aan
roep van respectievelijk de procedures TX( ch) en RX( ch) (zie hoofdstuk 5. 
Communicatie). 

De beide programma's verschillen weinig in de vrije mode. Assymetrie 
treedt op omdat de proefpersoon voor het beeindigen van de dialoog op de 
stopknop moet drukken, hetgeen overzenden van het einde dialoog karakter 
tot gevolg heeft. • TERMEXP zal dus ieder binnenkomend karakter moeten 
testen op einde dialoog. 

3 Een regel besta.at uit 80 karakters en beelaat de voile breedte van het scherm. 
4 Chr(22) wordt gebruikt als einde dialoog (eod} karakter. 
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repeat 
if KEYPRESS 
then PROCESSKEY; 
if ord(temp)>O then 
begin 
DISPLAY(temp,lower): 
temp:•chr(O); 

end; 
if RX(ch) 
then DISPLAY(ch,lower); 
if button(O) 
then quit:•true; 

until quit; 
TX(eod) 

TERMSUB 

repeat 
if KEYPRESS 
then PROCESSKEY; 
if ord(temp)>O then 
begin 

DISPLAY(temp,lower): 
if eod then quit:•true: 
temp:•chr(O): 

end; 
if RX(ch) then 
begin 

DISPLAY(ch,lower): 
if eod then quit:•true; 

end; 
until quit; 

TERMEXP 

Figuur 2.1: De dialoog-loop in vrije mode. 

Beide programma's (zie figuur 2.1) beginnen met een test op invoer van 
het toetsenbord, 6 met aanroep van de boolse functie KEYPRESS. Als een 
toets ingedrukt is, wordt procedure PROCESSKEY aangeroepen. Deze 
procedure leest het karakter in, slaat het op, verwerkt het en zendt het 
over. 

In beide programma's vinden we bovendien een test op invoer van buiten 
met behulp van de boolse functie RX( ch). Deze functie geeft waarde true, 
als een karakter wordt aangeboden. Het karakter is gelijktijdig beschikbaar 
in variabele ch. Een binnenkomend karakter komt beschikbaar in temp, als 
beide programma's gelijktijdig zenden (zie hoofdstuk 5. Communicatie). 
In dat geval geldt ord{temp )> 0. 

Binnenkomende karakters worden naar het scherm gestuurd met aan
roep van de procedure DISPLAY(ch, lower), waarin lower aangeeft, dat 
het karakter ch op de onderste schermhelft terechtkomt. 

Indien een boodschap correct wordt afgesloten, zendt procedure PRO-

6De toetsenbord invoer wordt intern gebufferd, maxima.al 80 ka.rakters. 
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repeat 
if KEYPRESS 
then PROCESSKEY; 
if ord(temp)>O 
then waitflag:•true: 
if RX(ch) and (not waitflag) 
then waitflag:•true; 
if waitflag then wait; 
if not button(O) 
then quit:•true; 

until quit; 
TX(eod); 

TERMSUB 

repeat 
if <escape> then 
begin 

TX(<escape>) 
temp:•chr(O); 
editflag:•true; 

end; 
if RX(ch) then 
begin 
DISPLAY(ch,lower): 
if eod then quit:•true; 
if eom then editflag:•true; 

end; 
if editflag then EDIT; 

until quit; 

TERMEXP 

Figuur 2.2: De dialoog-loop in machine mode. 

CESSKEY een speciaal afsluitkarakter6 over. Binnenhalen van dit karakter 
heeft het zetten van de vlaggen subon en expon tot gevolg (dit is niet in de 
figuur aangegeven). 

2.3 Machine mode 

In de machine mode komt de proefpersoon met een gefingeerd computer 
~ysteem in verbinding te staan. Boodschappen van proefieider na.ar proef
persoon worden regel voor regel overgezonden. In de richtjng. van proef~ 
persoon naar proefleider gebeurt dit nog steeds karakter per karakter. De 
proefleider kan op deze manier de inkomende boodschappen real time blij
ven volgen. 

Proefpersoon en proefleider kunnen in de machine mode slechts om de 
beurt boodschappen overzenden. Als een van beide bezig is, wacht de ander 

6 De boodschappen worden worden afgesloten met chr(27). 
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tot de boodschap correct is afgesloten. 
De dialoog-loop in de machine mode is weergegeven in figuur 2.2. Veron

derstel TERMSUB actief, dan worden via PROCESSKEY karakters van 
het toetsenbord ingelezen, verwerkt en verzonden naar TERMEXP. Indien 
een boodschap correct is afgesloten, wordt door PROCESSKEY het eom 
( end of message) karakter7 overgezonden. De vlaggen waitfl,ag en editfiag 
worden gezet, waarna de programma's TERMSUB en TERMEXP in res
pectievelijk de inactieve (procedure WAIT) en actieve (procedure EDIT) 
toestand over gaan. 

Tijdens het binnenhalen van de boodschap is het toetsenbord van de 
proefieider niet te gebruiken. TERMEXP reageert in deze situatie alleen 
op intoetsen van <escape>. Indien deze toets wordt ingedrukt, komt TER
MEXP automatisch in de actieve toestand. De escape mogelijkheid kan bij
voorbeeld worden gebruikt indien de proefpersoon onverhoopt in de knoei 
raakt (als bijvoorbeeld verzuimd wordt de stopknop in te drukken). Al~ 
TERMSUB in de actieve toestand een karakter krijgt aangeboden, duidt 
dit op <escape> en komt het programma automatisch in procedure WAIT. 

Stel nu dat de proefpersoon zijn boodschap afgesloten heeft, of dat de 
proefleider gebruik gemaakt heeft van de escape mogelijkheid. TERMEXP 
is dan actief en bevindt zich binnen de procedure EDIT (en TERMSUB 
binnen WAIT). Met procedure EDIT is het, naar gelang de conditie met 
behulp van standaard meldingen mogelijk een buffer te vullen en dit buffer 
later in zijn geheel over te zenden. Terwijl de proefieider daarmee bezig 
is, verschijnt op het scherm van de proefpersoon de mededeling 'Moment 
a.u.b.', gevolgd door een aantal puntjes. Dit laatste is gedaan om computer
achtig gedrag te simuleren. 

Als de proefleider een boodschap afrondt, haalt procedure WAIT deze in 
zijn geheel binnen, waarna de proefpersoon opnieuw de mogelijkheid krijgt 
om iets in te toetsen. 

De proefpersoon kan bovendien op ieder moment (zelfs binnen procedure 
WAIT) besluiten, door middel van een druk op de stopknop, de dialoog te 
beeindigen. 

Samengevat, de actieve toestand van TERMSUB kan op drie manieren 
worden beeindigd: 

7Het eom-karakter (chr(3)) 1 ie een speciaal karakter in de machine mode en wordt n'
het normale afsluit-karakter (chr(27}) verzonden. 
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1. De proefpersoon sluit een boodschap af, hetgeen een eom initieert. 

2. De proefleider drukt op de <escape> toets, hetgeen TERMSUB in 
de inactieve en TERMEXP in actieve (EDIT) toestand brengt. 

3. De proefpersoon drukt op de stopknop, hetgeen een eod ( end of dia-
logue) initieert. 

TERMEXP in de actieve (EDIT) toestand eindigt als: 

1. De proefleider zijn boodschap overzendt, gevolgd door eom. 

2. De proefpersoon op de stopknop drukt, gevolgd door eod. 
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Hoofdstuk 3 

Presentatie 

De schermindeling is gebaseerd op bet VAX/VMS phone systeem. Dit 
systeem werkt met gescheiden velden voor binnenkomende en uitgaande 
boodschappen. In bet experiment is bet scberm, bestaande uit 24 regels, 
in vieren gedeeld: een titelregel, een controleregel en twee velden voor bet 
wegschrijven van boodschappen. 

De bovenste regel is gereserveerd voor een titel, bier kan bijvoorbeeld 
, Schiphol inlichtingen' komen te staan. De onderste regel wordt a.ls controle
regel gebruikt. Met behulp van de procedure MESSAGE scbrijven we con
troleboodschappen naar de controleregel. Voorbeeld van zo'n boodschap: 
'Moment a.u.b .... ' en 'U kunt nu uw boodschap intoetsen.'. 

Voor binnenkomende en uitgaande boodschappen worden twee velden 
van ieder acht regels gebruikt. Deze velden zijn als volgt gedefinieerd: 

type screenpart = record 

var upper 
lower 

vert : 0 . . 24: 
hor : 0 .. 80; 
section : array (1 .. 8] of line; 

end; 

screenpart; 
screenpart; 

De deelschermen upper en lower zijn van het type screenpart. Dit type 
is als volgt opgebouwd: Vert geeft de verticale positie van de onderste 
regel. Variabele hor geeft de horizontale cursor positie van het betreffende 
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procedure DISPLAY(ch: char: var part: screenpart); 
begin 

with part do 
begin 
GOTOXY(hor,vert); 
it (ord(ch)>31) and (ord(ch)<123) 
then begin 

it hor>lsize then SCROLL(part); 
section[B,hor]:•ch; 
WRITE(ch); 
hor:•hor+l; 

end 
else case ord(ch) ot 

C• backspace•) 

end; 
end: 

8: it hor>O then begin 
WRITE(<del>): 
hor:•hor-1; 
section[B,hor];•• •: 

end; 
(• escape, return•) 
27,13: it hor>O then SCROLL(part); 
end; 

Figuur 3.1: De procedure DISPLAY. 

deelscherm. Section is het schermgeheugen, waarin de informatie van het 
achtregelig deelscherm wordt vastgelegd. Line representeert de, tekstinhoud 
van een regel. 

Uitvoer naar de deelschermen upper en lower gaat per karakter met 
aanroep van procedure DISPLAY(ch,part), waarin ch het uit te voeren 
karakter en part het beoogde deelscherm voorstellen. 

De karakters worden altijd naar de onderste regel van een deelscherm 
geschreven. Als deze regel vol is, scrollt de text naar boven, verdwijnt met 
de scroll de bovenste regel en springt de cursor naar het begin van de onder-
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ste, nu lege regel. Bovendien wordt een afgebroken woord meegenomen naar 
deze regel. De scroll wordt uitgevoerd met aanroep van SCROLL(part). 

De werking van DISPLAY (zie figuur 3.1) is als volgt. De cursor staat 
op de eerste positie na het laatst geschreven karakter. Een nieuw karakter 
wordt in het schermgeheugen op positie section/8,horj gezet. Vervolgens 
wordt het karakter naar het scherm geschreven en de horizontale cursor 
positie hor met een opgehoogd. 

Het karakter <backspace> wordt verwerkt mits de cursor niet aan het 
begin van de regel staat (hor is nul). De cursor gaat een plaats terug op 
het scherm, terwijl bet oude karakter wordt weggeveegd. Vervolgens wordt 
de cursor positie met een verlaagd en het schermgeheugen aangepast door 
in positie section/8,hor•1} een spatie te plaatsen. De karakters <escape> 
en <return> initieren een scroll mits de cursor niet op de eerste positie van 
de regel staat. 

Procedure SCROLL wordt aangeroepen vanuit DISPLAY. De scroll is 
eenvoudig uit te voeren door eerst alle regels in het schermgeheugen te 
schuiven, de onderste regel leeg te maken en vervolgens de inhoud van het 
schermgeheugen naar het scherm te schrijven. 

De procedure SCROLL zoals in figuur 3.2 is weergegeven, neemt boven
dien een afgebroken woord mee naar het begin van de nieuwe regel. De 
procedure bestaat uit de volgende stappen: 

1. Bepaling van de plaats waar de laatste spatie zich bevindt. De positie 
komt beschikbaar in variabele spacepos. 

2. Plaatsing van het afgebroken woord ter lengte breaklength in de buffer. 
Dit heeft natuurlijk geen zin als er geen woord is afgebroken, of als er 
in de hele regel geen spatie staat. Tegelijkertijd worden in het scherm
geheugen, op de plaats waar het af gebroken woord stond, spaties 
geschreven. 

3. Schuiven in het · schermgeheugen. De inhoud yan de buffer wo.rdt in 
de laatste regel van het schermgeheugen geplaatst. 

4. De inhoud van het schermgeheugen wordt weggeschreven naar het 
scherm. 

5. De cursor wordt op de juiste plaats gezet. Hetzij aan het begin van 

15 



de nieuwe regel, of achter het naar de nieuwe regel meegenomen afge
broken woord. 
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procedure SCROLL(var part: screenpart); 
var spacepos, breaklength, i: integer; 

buffer: line; 
begin 
with part do 
begin 

i:•O; 
hor:•O; 
repeat(• step 1. •) 

spacepos:•lsize-1; 
1:•1+1; 

until (section[8,spacepos]•' ') or (spacepos•O); 
breaklength:•lsize-spacepos; 
buffer:•empty; 
if (breaklength>O) and (spacepos>O) then 
begin(• step 2. •) 

for i:•1 to breaklength do 
begin 

buffer[i-1]:•section[8,spacepos+i]; 
section[B,spacepos+i]:•• •; 

end; 
hor:•breaklength; 

end; 
(• step 3. •) 
for 1:•1 to 7 do section[i]:•section[i+l]; 
section[8]:•buffer; 
(• step 4. •) 
GOTOXY(O,vert-7); 
for 1:•1 to 8 do WRITELN(section[i]): 
GOTOXY(hor,vert); (• step 6. •) 

end; 
end; 

Figuur 3.2: De procedure SCROLL. 
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Hoofdstuk 4 

Invoeren en samenstellen van 
boodschappen 

Dit hoof dstuk behandelt de wijze waarop proefpersoon en proefteider hun 
boodschappen invoeren en samenstellen. In de vrije mode gebeurt dit voor 
beide op identieke wijze met behulp van de procedure PROCESSKEY; deze 
procedure draagt zorg voor het inlezen van het toetsenbord, de verwerking 
en overzending van afzonderlijke karakters. 

Omdat in de machine mode de boodschappen van de proefpersoon even
eens karakter voor karakter worden verzonden, maakt TERMSUB in beide 
modes gebruik van PROCESSKEY, terwijl TERMEXP procedure PRO
CESSKEY alleen in de vrije mode gebruikt. Het mag duidelijk zijn, dat 
deze procedure in TERMSUB afwijkt van die in TERMEXP. Het verschil 
zit in het eom (end of message) karakter, dat het correct afsluiten van een 
boodschap en het in de inactieve toestand komen van TERMSUB aangeeft. 

TERMEXP roept voor het samenstellen van boodschappen in de ma
chine mode, procedure EDIT aan. Met behulp van EDIT kan de proeftei
der al naar gelang de conditie, gebruik maken van standaard meldingen 
die op diskette zijn vastgelegd. De proefleider plaatst de boodschap in een 
buffer, die in z'n geheel wordt overgezonden. Deze boodschap wordt door 
TERMSUB met behulp van procedure WAIT binnengehaald. 

4.1 Procedure PROCESSKEY 
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procedure PROCESSKEY; 
begin 

READ (keyboard, key); 
case key of 
<return>: 
if subon and previous key in['!'.'?','.'] then 
begin 

TX(<esc>); 
DISPLAY(<return>, upper): 
subon:•false; 
if machine mode then begin 

end; 
<backspace> 
TX(key); 
DISPLAY(key,upper); 

<escape>: 

TX(eom): 
waitflag:•true; 

end; 

if subon then begin 
subon:•false: 
TX(key); 
DISPLAY(key,upper); 

end; 
<other characters>: 
TX(key); 
DISPLAY(key,upper); 
if not subon then subon:•true; 

end; 

Figuur 4.1: De procedure PROCESSKEY. 
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PROCESSKEY wordt aangeroepen in het geval een toete ingedrukt is 
en de functie KEYPRESS de waarde true teruggeeft. Het karakter zal door 
PROCESSKEY worden ingelezen, beschikbaar worden gesteld in variabele 
key en overgezonden. De werking van PROCESSKEY (zie fi.guur 4.1) voor 
verschillende karakters is als volgt: 

• <Return> Als het voorgaande karakter een uitroepteken, vraagteken 
of punt is, is de boodschap correct afgesloten. De vlag subon krijgt 
de waarde false. Bovendien wordt het afsluitkarakter ( esc )1 overges
tuurd. In machine mode wordt door procedure PROCESSKEY in 
TERMSUB een extra eom (end of message) 2 karakter verzonden. 

• <Backspace> Het karakter wordt overgezonden en de cursor wordt 
een plaats terug gezet. 

• <Escape> Dit geeft de mogelijkheid om grote fouten rigoreus te her
stellen. De cursor komt op de eerste positie van de lege regel te staan 
(na aanroep van SCROLL} en subon wordt false. 

• <Letters>, <cijfers> en <leestekens> Key wordt verzonden en op 
het scherm gezet. Vervolgens wordt, mits key het eerste karakter van 
de boodschap is, subon true. 

4.2 Procedure EDIT 

Procedure EDIT wordt door TERMEXPP in de machine mode aan
geroepen, nadat de proefpersoon zijn boodschap correct heeft afgesloten 
en TERMEXP het eom karakter heeft binnengehaald. In bepaalde condi
ties kan gebruik worden gemaakt van standaard meldingen. De boodechap 
wordt gebufferd en in zijn geheel overgezonden. De werking van EDIT (zie 
figuur 4.2) is als volgt: 

• Als gebruik wordt gemaakt van standaard meldingen, wordt allereerst 
het nummer dat met desbetreffende melding gepaard gaat opgevraagd. 
Dit nummer komt na aanroep van procedure FETCH( rec number) 
beschikbaar in variabele recnumber. Standaard foutmeldingen hebben 

1 Een boodschap in de vrije mode wordt afgeloten met overzenden van chr(27). 
2 Char(3) wordt gebruikt als eom-karakter. 
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procedure EDIT; 
begin 

if standard then FETCH(recnumber); 
if recnumber correct then EDITREC(recnwnber); 
if no standard or recnwnber•O then EDITBUF; 
(• buffer ready to send•) 
READ(keyboard,ch); 
case ch of 

esac; 
end; 

<escape> 
<return> 
<space> 

EDIT; 
SEND; TX(eom); 
SEND; TX(continue); EDIT; 

Figuur 4.2: De procedure EDIT. 

een nummer groter dan vijftig, de standaard boodschappen, die alleen 
in conditie een worden gebruikt, hebben een nummer van een tot 
vijftig. Als een correct nummer bepaald is, wordt procedure EDIT
REC aangeroepen. Met deze procedure wordt de standaard melding, 
eventueel aangepast, in de buffer geplaatst. 

• Als geen standaard meldingen gebruikt worden, of recnumber nul is 
na aanroep van FETCH, wordt procedure EDITBUF aangeroepen. 
Met deze procedure kan een boodschap worden ingetoetst en in de 
buffer worden geplaatst. 

• Na afloop van EDITREC of EDITBUF is de buffer gevuld en kan 
de boodschap overgezonden worden door <return> of <space> in te 
toetsen. In het laatste geval wordt na overzenden, met behulp van 
procedure SEND opnieuw EDIT aangeroepen. Op deze manier is het 
mogelijk om meer boodschappen na. elkaar te .verzenden, zOI1der dat 
TERMEXP in de inactieve toestci-nd komt. . . . 

In procedure EDIT, EDITREC, ·EDITBUF, FETCH en SEND is het 
mogelijk met de <escape> fouten te herstellen. Als <escape> ingedrukt 
is, wordt EDIT recursief aangeroepen en met behulp van EXIT (EDIT) de 
lopende verwerking afgesloten. 
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procedure EDITREC(n: integer); 
begin 

get record from disk file; 
DISPLAY(<return>,upper); 
if show then print record; 
i:•1; j:•1; 
opcount:•O; 
op:•false; 
repeat 

if not (list[i] in['(',')','-']) then 
begin 

buffer[j]:•list[i]; 
j:•j+1; 
DISPLAY(list[i], upper); 

end; 
if list[i]•'(' then op:•true; 
if list[i]••-• then insert text; 
i:•1+1; 
if op and (list[i]<>'-') then opcount:•opcount+1; 

until list[i]•eor; 
buffer[j]:•eor; 

end; 

Figuur 4.3: De procedure EDITREC. 

Bovendien wordt in procedure EDIT en de onderliggende procedures ge
test op eod. Het staat de proefpersoon namelijk vrij om in de wachttoestand 
(procedure WAIT) de dialoog te beeindigen met een druk op de stop-knop. 
In het geval het tod karakter binnenkomt, krijgt variabele quit de waarde 
true en wordt procedure EDIT vroegtijdig beeindigd. 

In de rest van deze paragraaf komen achtereenvolgens de procedures 
EDITREC, EDITBUF, SEND en WAIT aan de orde. 

Procedure EDITREC 

De procedure EDITREC, aangeroepen vanuit EDIT, leest standaard 
meldingen van de diskette. De standaard meldingen zijn van bet type rec 
dat gedefinieerd wordt als: 
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De reis duurt ongeveer -- uur( en -- minuten). 

De reis duurt ongeveer 8 uur en 30 minuten. 
De reis duurt ongeveer acht en een half uur. 
De reis duurt ongeveer 8.30 uur. 

Figuur 4.4: Een standaard melding met mogelijke verschijningsvormen. 

type rec: record 
list: array[1 .. rsize] of char: 

end; 

Een melding is een lijst van karakters met maximum lengte rsize. Zo'n 
melding wordt altijd afgesloten met een end of record (eor} ka.rakter.8 

De standaard meldingen zijn te vinden in de files: errorfile voor fout
meldingen en answerfile voor antwoorden. De standaard meldingen zijn 
niet altijd volledig, het is mogelijk om woorden in te vullen, of stukken 
tekst weg te laten. In het voorbeeld (zie figuur 4.4) is zo'n standaard mel
ding met enkele verschijningsvormen weergegeven. 

Op de plaats waar -- staat, kan iets ingevuld worden. Het is ook mo
gelijk dat een stuk tekst optioneel is. Zo'n optioneel stuk tekst, dat wegge
laten kan worden, staat tussen haakjes. 

Als in de opstart fase de variabele show de waarde true gekregen heeft, 
wordt na inlezen van de diskette, de standaard melding in zijn geheel, in
clusief streepjes en haakjes, op het scherm gezet. Als show de waarde false 
heeft, gebeurt dit niet. Uitschrijven van een melding kan handig zijn voor 
een proefleider, die nog onbekend is met het systeem4 • , 

Vervolgens wordt de tekst uitges~hreven tot aan het eerste streepje, 
waarna een inuulling met behulp van het toetsenbord kan plaatsvinden. 
De opeenvolging uitschrijven, invullen, herhaalt zich tot het eor ka.rakter 
is bereikt. 

Een invulling wordt afgesloten met <return>. Als een invulling bin
nen een optioneel stuk tekst verschijnt, kan dit weggelaten worden door 

3 Char(13) wordt gebruikt als eor-karakter ' ' 
, · •In de praktijk blijkt dat van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt. 
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<return> te geven. De cursor moet daarvoor wel op op de eerste positie 
van de invuling staan. Als reeds iets ingevuld is kan met <backspace> 
worden gecorrigeerd en eventueel alsnog een optioneel stuk worden wegge
laten. Met <escape> kunnen grote fouten worden hersteld, door simpelweg 
opnieuw te beginnen. 

De procedure EDITREC (zie figuur 4.3) laat zich stapsgewijs eenvoudig 
verklaren: 

• Inlezen van de diskette. De meldingen zijn genummerd vanaf een. Als 
recnumber groter is dan vijftig, wordt de corresponderende melding 
uit errorfile gehaald. 

• Scroll van het bovenste deelscherm. 

• Eventueel uitschrijven van de standaard melding in geval show de 
waarde true heeft. 

• Initialisatie van de variabelen. Variabelen i en j zijn tellers, die de 
posities in respectievelijk het boodschap-buffer en de record-Iijst bij
houden. Variabele op heeft de waarde true als een optioneel stuk 
tekst verwerkt wordt. 

• Verwerking van de record-lijst. De verwerking, die plaatsvindt binnen 
een repeat-lus en eindigt met het wr-karakter, is opnieuw onder te 
verdelen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende 
karakters, die in de record-lijst voorkomen. 

Een karakter ongelijk '(',')'of '-'wordt naar het scherm gestuurd en 
in de buff er geplaatst. Haakje openen heeft tot gevolg, dat aail vari
abele op de waarde true wordt toegekend. Een verbindingsstreepje 
stopt uitvoer naar het scherm, zodat de proefleider de kans heeft om 
iets in te vullen. Als op de waarde true heeft, is deze invulling op
tioneel. 

Het invullen van tekst (zie figuur 4.5) binnen procedure EDITREC gaat 
als volgt: 

• Initialisatie variabelen. De record-lijst teller i wordt met een opge
hoogd, omdat met een invulling twee streepjes gepaard gaan. De 
variabele incount wordt nul; deze teller houdt het aantal ingetoetste 
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begin 
i:•i+l; (• two •-• for one insertion•) 
eoi:•false; 
incount:•O; 
repeat 

READ(keyboard,ch); 
case ch of 
<escape> EDIT; exit(EDIT); 
<return> : if (incount>O) or op then eoi:•true; 

if (incount•O) and op then erase 
optional part; 

<text characters> : DISPLAY(ch,upper); 
buffer[j]:•ch; 
j:•j+l; 
incount:•incount+l; 

<backspace> if incount>O then 
begin 

DISPLAY(ch,upper); 
incount:•incount-1; 
j:•j-1; 

end; 
until eoi; 
opcount:•O; 
op:•false; 

end; 

Figuur 4.5: Invullen van text binnen de procedure EDITREC. 
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ka.rakters bij. De <return> toets wordt gebruikt om een invulling af 
te sluiten, na een <return> krijgt eoi de waarde true. 

• Inlezen van het toetsenbord. Een karakter ongelijk <escape>, <re
turn> of <backspace> wordt in het buffer gezet en naar het scherm 
gestuurd. De teller incount wordt met een opgehoogd. De lus eindigt 
als eoi de waarde true heeft. 

Een <backspace> wordt naar het scherm gestuurd, mits incount 
groter is dan nul. Dit betekent, dat alleen binnen de actuele invulling 
met behulp van <backspace> gecorrigeerd ka.n worden. Grote fouten 
worden gecorrigeerd met <escape>. 

In het geval een optioneel stuk tekst moet worden weggelaten ( in
count =0 en op=true), wordt het reeds op bet scherm geschreven 
optionele deel ter lengte opcount uitgeveegd. Bovendien worden de 
resterende karakters van het optionele gedeelte overgeslagen, en krijgt 
eoi de waarde true toegekend. 

• Toekenning eindwaarden. Na afioop van een invulling wordt op false 
en opcount gelijk nul. 

De procedure EDITREC let bovendien op inkomende karakters, het
geen alleen het eod ka.rakter kan zijn ( de proefpersoon drukt op de stop
knop). Een inkomend ka.rakter binnen EDITREC resulteert in vroegtijdige 
beeindiging van procedure EDIT en beeindiging van de dialoog. Dit is niet 
in figuur 4.3 weergegeven. 

Procedure EDITBUF 

Procedure EDITBUF wordt aangeroepen vanuit EDIT en maakt geen ge
bruik van standaard meldingen. Een boodschap wordt met behulp van het 
toetsenbord direct in de buffer geplaatst. De boodschap wordt afgesloten 
met een uitroepteken, vraagteken of punt, gevolgd door. <return>. Fouten 
kunnen worden gecorrigeerd met behulp van <backspace> of <escape>. 
Een binnenkomend karakter duidt op eod en resulteert in vroegtijdige 
beeindiging van de dialoog. 
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procedure SEND; 
begin 

j:•1; 
TI(bell); 
if ord(temp)>O then 
begin 

quit:•true; 
temp:•chr(O); 
EIIT(SEND); 

end; 
repeat 

TI(buffer[j]): 
j:•j+l; 

until buffer[j]•eor; 
end; 

Figuur 4.6: Procedure SEND. 

Procedure SEND en WAIT 

De procedure SEND (zie figuur 4.6), aangeroepen vanuit EDIT, zendt de 
buffer inhoud naar TERMSUB. De boodechap wordt vooraf gegaan door 
het <bell> karakter. Een conflict bij overzenden van dit ka.rakter duidt 
op einde dialoog, zodat procedure EDIT alsnog wordt afgehroken. Als 
geen conflict optreedt, kan overzenden van de hoodschap niet meer worden 
onderhroken. 

Procedure WAIT in TERMSUB is actief zolang TERMEXP in proce
dure EDIT verkeert. WAIT (zie figuur 4. 7) stuurt de melding 'Moment 
a. u.b.' naar de controleregel en zet daarachter een aantal puntjes. Tegelij
kertijd wordt getest of de stopknop ingedrukt wordt en gekeken of <hell>, 
het eerste karakter van een hinnenkomende hoodschap, wordt aangehoden. 

Als het <hell> heschikhaar komt, haalt WAIT de. boodschap hinn~n. 
De hoodschap wordt afgesloten met eom. Als in procedure SEND voor 
overzenden de <space> ingetoetst wordt, worden EDIT en WAIT opnieuw 
aangeroepen. De proefleider kan dan opnieuw een hoodschap samenstellen 
zonder in de wachttoestand te komen. 

Na afloop van WAIT en SEND komt TERMEXP in de inactieve toe
etand, terwijl TERMSUB actief wordt en de proefpersoon zijn volgende 
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procedure WAIT: 
begin 

waitflag:•false; 
MESSAGE ('Moment a.u.b. '); 
repeat 

if not button(O) then quit:•true; 
if quit then EXIT(WAIT); 
WRITE('.'); 

until RX(ch); C• bell start of buffer•) 
DISPLAY(ch,lower); 
repeat 

if RX(ch) then DISPLAY(ch,lower); 
until ch•eom or ch•continue; 
if ch•continue then WAIT; 

end; 

Figuur 4.7: Procedure WAIT. 

boodschap in kan toetsen. 
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Hoofdstuk 5 

Communicatie 

De opstelling bestaat uit twee APPLE II-computers, die met elkaar in 
verbinding staan. Door middel van twee serieele interfaces is het mogelijk 
te communiceren. 

Schrijven naar en lezen van buiten gaat met aanroep van respectievelijk 
WRITE(outfile,ch) en READ(infile,ch). In deze procedures is ch het te 
versturen of binnen te halen karakter en zijn infile en outfile files waar een 
zo'n karakter in kan komen te staan. Door een eenvoudige schakeling van 
de communicatie hardware zijn infile en outfile altijd 6f leeg 6f gelijk aan 
elkaar. 

Met behulp van de assembler routine SERIALIN(asi,ch) is het mogelijk 
te testen of een karakter van buiten wordt aangeboden. Als dat zo is 
krijgt SERIALIN de waarde true en is het karakter beschikbaar in variabele 
ch. Als er geen karakter van buiten wordt aangeboden, doet de routine 
verder niets. De parameter asi geeft aan in welk slot de interface kaart zich 
bevindt. 

5.1 Overwegingen 

Met alleen de eerder vermelde READ en WRITE procedures kunnen we 
voor correcte communicatie niet volstaaan. Als een karakter naar de andere 
computer wordt weggeschreven, is het niet zeker dat een eerder uitgegaan 
karakter reeds is verwerkt. Bovendien is het mogelijk dat v66r het weg
schrijven reeds een karakter werd aangeboden. Het simpel wegschrijven 
van een karakter zou op zo'n manier tot informatieverlies leiden. 
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zender ontvanger 

rts! 
cts? 
data! 

---- rts? 
----ctsl 
---+-data? 

Figuur 5.1: Het eenvoudig handshake protocol. 

Men moet er dus op toezien dat geen karakter wordt weggeschreven als 
een eerder uitgaand dan wel binnenkomend karakter nog niet verwerkt is. 

In het programma speelt de dialoog zich af binnen een repeatlus, waar 
de routine's RX( ch) en TX( ch) voor het binnenhalen en wegschrijven van 
karakters elkaar steeds opvolgen. Als het ene program.ma steeds zendt, 
terwijl het andere program.ma ontvangt, zijn door toepassing van een een
voudig handshake protocol fouten uitgesloten. 

Dit protocol werkt als volgt. Als een programma wil zenden, vraagt 
het eerst om toestemming. De ontvanger test dit binnenkomend signaal, 
waarop de toestemming verleend wordt. Na uitwisseling van deze signalen 
zijn zowel zender als ontvanger gereed voor het overzenden van data. 

In figuur 5.1 is dit eenvoudige protocol weergegeven1• Een uitroepteken 
betekent dat een signaal wordt verzonden, terwijl een vraagteken staat 
voor het binnenhalen van een signaal. Communicatie is slechts mogelijk 
als twee gelijke signalen elkaar treffen. Bovendien moet het ene signaal een 
uitroepteken en bet andere een vraagteken dragen. In alle andere gevallen 
zal de communicatie vastlopen. Toestemming vragen om te zenden wordt 
aangeduid met de afkorting rts (request to send), toestemming verlenen 
wordt aangeduid met cts (clear to send). Het over te zenden karakter 
wordt gerepresenteerd door dat.a. 

Een probleem treedt opals beide program.ma's 'tegelijkertijd' gaan zen
den. In figuur 5.2 is aangegeven hoe dit leidt tot een zogenaamde dead
lock; het vastlopen van het program.ma. Het eerste rts-signaal wordt over.
schreven door het tweede en gaat verloren. Zender 1 wacht op toestemming 
om te zenden ( cts ?) , maar krijgt echter een verz6ek binnen. Communi-

1 Notatie en formalisme zijn afkomstig uit Milner (1980). 
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zender 1 zender I! 

rts! 
cts? 

➔ 

---- rts! 
cts? 

Figuur 5.2: De deadlock situatie. 

zender 1 zender I! 

rts! , 
rts? ~<--- rts! 
pets! pets? 
data? data! 
data! > data? 

Figuur 5.3: Het uitgebreide protocol. 

catie is op deze manier niet mogelijk en beide programma's blijven eeuwig 
wachten. 

Dit probleem wordt opgelost door in de zend-routine TX te testen op 
een binnenkomend rts signaal (zie figuur 5.3). In dit geval wordt een pseudo 
cts (pets} signaal teruggezonden. Als dit laatste signaal binnen gehaald is, 
volgt gegevens uitwisseling tussen de beide programma's. Als deze gegevens 
tijdelijk worden bewaard kunnen ze na afloop van TX worden verwerkt. 

5.2 Uitvoering 

De zend en ontvang routines met respectievelijk de namen TX en RX wor
den beschreven in fi.guur 5.4. De werking van deze procedures is als volgt: 

De boolse functie RX test of een rts signaal2 wordt aangeboden met 
aanroep van SERIALIN. Vervolgens wordt, mits een rts voorhanden, RX 

2Char(123), char(125} en char(124) fungeren a.ls respectievelijk rts- cts- en pcts-signaal. 
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procedure TX(ch: char); 
var sync: char; 
begin 

WRITE(outfile,rts); 
llEAD(infile,sync): 
case sync of 
eta WRITE(outfile,ch); 
rts: WRITE(outfile,pcts); 

llEAD(infile,temp); 
WRITE(outfile,ch); 

pets: WRITE(outfile,ch); 
llEAD(infile,temp); 

end; 
end; 

function RX(ch: char): 
boolean; 

begin 
if SERIALIN(asi,rts) 
then begin 

RX:•true; 
WRITE(outfile,cts): 
llEAD(infile,ch): 

end 
else RX:•false: 

end; 

Figuur 5.4: De procedure's tx(ch) en rx(ch). 

true, een cts vezonden en data binnen gehaald. 
De werking van procedure TX is nu eenvoudig te doorzien. Stel pro

gramma A roept procedure TX aan teneinde data van A naar B te sturen. 
Programma A geeft een rts signaal en blijft, met READ(infile, 111nc), 
wachten op response. Het daarop volgend binnenkomende karakter kan 
drie waarden hebben. 

In het eerste geval is programma B in de 'ontvang toestand'. Dit pro
gramma stuurt d.m.v. RX een cts signaal waarop beide program.ma's 
gereed zijn om data van A naar B te laten gaan. 

Het tweede gevaJ doet zich voor als naast A ook B data wil zenden en 
B dit iets later dan A te kennen geeft door zelf ook een rt, te versturen. 
Het rt, signaal komend van A wordt direct overschreven door B en gaat 
verloren. N adat het van B afkomstige rts signaal door A is 'binnen gehaald', 
zendt A een pets signaal, waarna zowel A als B gereed zijn data te zenden. 
Eerst wordt, met READ(infile, temp), data van B naar A gehaald. Daarna 
wordt, met WRITE(outfile, ch), data, van A naar B gestuurd. 

In dit geval · zenden de twee programma's 'tegelijkertijd' een karakter 
over. Deze karakters worden tijdelijk opgeslagen in globale variabele temp. 
Na afloop van procedure TX(ch) moet bekeken worden of zo'n conflict is 
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opgetreden. Zo ja en geldt (ord(temp>O), dan moet bet karakter in temp 
worden verwerkt. 

Het derde geval doet zich voor als B juist iets eerder dan A een rts 
signaal stuurt. Deze situatie verloopt geheel analoog aan bet vorige geval 
met de rollen van A en B verwisseld. 
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Hoofdstuk 6 

Gegevens opslag en verwerking 

Het experiment is opgezet om gegevens te verzamelen over het taalgebruik 
van proefpersonen. Per experiment worden daartoe twee diskettes gere
serveerd, een voor de gegevens van de proefpersoon en een voor de gegevens 
van de proefleider. Na afloop van het experiment worden de diskettes 
verzegeld en de gegevens overgebracht naar het centrale VAX computer
systeem. 

In het computer systeem is een programma MERGE, dat de gegevens 
van beide files samenvoegt en bewerkt. De opslag van gegevens moet der
halve geschikt zijn voor verwerking met behulp van dit programma. 

Een sessie bestaat uit acht dialogen. Daar het schrijven naar de diskette 
traag verloopt, worden de gegevens tijdens de dialoog in een data array 
geplaatst. Aan het einde van iedere dialoog wordt de informatie vanuit het 
data array overgeschreven naar de diskette. 

De gegevens van een experiment bestaan uit de ascii-waarden van de 
ingetoetste karakters en een tijdsaanduiding. Deze gegevens worden in 
het data array geplaatst bij aanroep van procedure PROCESSKEY. In de 
machine mode worden de gegevens van de proefleider binnen procedure 
SEND in het data array geplaatst. 

Voor tijdsaanduiding wordt gebruik gemaakt van een klokkaart. Een 
speciale assembler routine GETTIM leest de klokkaart uit en stelt een ab
solute tijdsaanduiding beschikbaar in een variabele van het type quin. Deze 
absolute aanduiding wordt later omgezet in tijdsverschillen tussen opeen
volgende karakters. 

De gegevens worden tijdens de dialoog opgeslagen in de variabele datar-
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ray, die als volgt is gedefi.nieerd: 

type data= record 
key : char; 
time : quin; 

end; 
var datarray: array [O .. bsize] of data; 

Datarray bevat bsize elementen van het type data. Datarray/bj.key is het 
be-karakter van de dialoog. Datarray/bj.time geeft aan op welk tijdstip het 
b'-karakter werd ingelezen. Het type quin is geschikt voor het uitlezen van 
de klokkaart. 

De gegevens worden per dialoog vanuit het data array naar de diskette 
geschreven. Na afl.oop van iedere dialoog wordt daartoe procedure DUMP 
aangeroepen. Deze procedure maakt gebruik van de procedures TIME
CO NV en TIMEDIFF, die de absolute tijdsaanduiding van het type quin 
transformeren naar het tijdsverschil tussen twee opeenvolgende karakters .. 
Het i'-karakter gaat gepaard met het tijdverschil tussen het i' en (i - l)'
karakter. De gegevens van de acht dialogen worden gescheiden door hun 
eerste element, dat ter onderscheiding altijd waarde en tijdsverschil nul 
krijgt. 
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Hoofdstuk 7 

Conclusie 

Bij het schrijven van dit verslag zijn reeds 24 experimenten uitgevoerd en 
is gebleken dat het systeem over het algemeen bevredigend werkt. Enkele 
proefpersonen hebben problemen gehad met aflezen van het scherm. Op
splitsen van vraag en antwoord naar verschillende velden werd door hen als 
verwarrend ervaren. 

Een zwak punt betreft de zeer trage opslag van gegevens naar de diskette. 
Na iedere dialoog moet daar enkele minuten op worden gewacht, wat een 
vlotte afwerking van het experiment niet ten goede kwam. 

De structuur van het programma is helaas erg ingewikkeld. Hoofdza
kelijk is dit te wijten aan de aard van de opdracht. Verschillende modes 
)open door elkaar heen en op zeer veel plaatsen binnen het programma moet 
worden getest op stop of escape acties. 

Een en ander zal aanmerkelijk eenvoudiger worden als van een stop 
mogelijkheid binnen procedure WAIT wordt afgezien. Dit kan men doen 
zonder de bruikbaarheid van het programma aan te tasten. 

De oplossing die is gekozen met betrekking tot het communicatie pro
bleem geeft eveneens aanleiding tot een ingewikkelde programmastructuur. 
Dit is misschien te verbeteren door gebruik te maken van de hardware op 
de com.municatie-kaart. In onze oplossing is aan de mogelijkheden die de 
RS232 standaard ons bieden volledig voorbij gegaan. 
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