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lnstituut voor Perceptie 0nderzoek 
Postbus 513 - 5600 MB Eindhoven 

Rapport no. 641 

Hypercard; het maken van een 
experiment 

Jerome Spaanjaars 



Voorwoord. 

In de periode 4 januari 1988 - 24 maart 1988 heb ik een stage verricht 
aan het 'lnstituut voor Perceptie-Onderzoek'. 

Mijn begeleider in die periode was mw. drs. J.M.M. Hanssen, 
verbonden aan het IPO. 

De stage had betrekking op Hypercard, een recentelijk ontwikkeld 
softwarepakket van Apple Computer B.V. 

Doe I van de stage was drie-ledig: 
1. Ontwikkelen van een inleiding tot Hypercard; 
2. lmplementeren van een experiment met Hypercard; 
3. Evalueren van Hypercard op basis van opgedane ervaringen. 

In dit verslag rapporteer ik mijn bevindingen hieromtrent. 

Jerome Spaanjaars 

Eindhoven, 24-3-1988 
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Hoofdstuk 1: lnleiding tot Hypercard. 

lnleiding. 

Hypercard is een softwaregereedschapsset, bestaande uit hulpmiddelen 
waarmee applicaties gemaakt kunnen worden. 
Zo'n applicatie kan drie soorten elementen bevatten: objecten, routines en 
data. Deze worden in de paragrafen 1, 2 en 3 behandeld. 

Een van de belangrijkste hulpmiddelen van Hypercard is Hypertalk. 
Hypertalk is een programmeertaal. Deze taal behoort tot de categorie 
'object-georienteerde programmeertalen'. 
Laat ik deze term uitleggen door de categorie 'procedure-georienteerde 
programmeertalen' er naast te leggen. 

"Met de tweede categorie talen worden procedure-georienteerde 
programma's gemaakt. Deze zijn georganiseerd rondom procedures en 
functies. Het programma dient een aantal taken uit te voeren. Om deze 
taken uit te voeren worden procedures en functies gemaakt. De data 
waarmee zij werken is opgeslagen in variabelen van verschillende soorten. 

Met objectgeorienteerde talen worden object-georienteerde programma's 
gemaakt. Deze zijn georganiseerd rondom objecten. Objecten zijn plaatsen 
om data op te slaan. Ze bezitten routines die opereren op de data van dat 
object. Essentieel is dat eerst de datastrukturen worden vastgelegd en pas 
daarna de routines die opereren op deze strukturen" [Simonoff, (1986)]. 

De algemene omschrijving van object-georienteerde programma's door 
Simonoff is niet geheel van toepassing op Hypertalk. 
Ten eerste zal blijken dat routines in Hypercard niet alleen opereren op de 
data van objecten, maar ender andere ook op objecten zelf. 
En ten tweede: essentieel voor Hypercard is, dat eerst een object wordt 
gecreeerd en daarna data en routines aan dit object worden toegevoegd. 

Essentieel voor Hypertalk is 'erfopvolging'. Zender dit mechanisme kunnen 
routines niet opgestart worden. Hierop zal in paragraaf 2 verder ingegaan 
worden. 
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applicatie: file: document. 
Met Hypercard kunnen Hypercard-applicaties gemaakt warden. Hierna laat 
ik het woo rd 'Hypercard' weg. 

Hypercard 

applicatie 

Bij zo'n applicatie kunnen andere applicaties een rol spelen. Deze noem ik 
externe applicaties. Dit zijn applicaties van Macintosh; bijvoorbeeld 
MacDraw, een tekenprogramma. Met externe applicaties warden files 
gemaakt. 

In geval de applicatie een tekstverwerkingsprogramma is, spreek ik in 
plaats van 'files' over 'documenten'. Een document is een tekstfile. 
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§ 1 : Objecten. 

s soorten obiecten, 
Hypercard onderscheidt vijf soorten objecten. 
1. button. 

groot 
( klein ) 
--1 

_______ , 2 

round rect rectangle 

3 4 

inuerteren 
□ check bOH 

5 6 
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Een button wordt aangebracht op een kaart of achtergrond. 
In het plaatje zijn 6 buttons te zien. Button 1 en 2 verschillen van elkaar 
qua grootte. Button 3 en 4 verschillen van elkaar qua stijl. Naast grootte 
en stijl heeft een button nog meer eigenschappen. Enkele zijn: naam, 
nummer, script, icon. De eerste drie spreken voor zich. Wat de vierde 
betreft: in een button kan een plaatje afgebeeld worden; in Hypercard 
wordt dit een icon (ikoon) genoemd. Het is mogelijk zelf nieuwe ikonen te 
ontwerpen. Maar bij elke button is een standaardset van ikonen aanwezig. 
Door het menu-item 'buttoninfo' te selecteren krijgt men inzage in een 
aantal eigenschappen van de button. 

New ■ullen ; Button Name: b 
C11rd button number: 21 

Ci,rd button 10: 77 

0 Shou, name 

[J Rulo hillte 

( llor1. .. :1 

r linklo ... :: 

Style: 

O tramparent 
0 opaque 
0 rec tangle 
0 \h11dou 1 

(!.round rec t 
C'· check bOH 

C) radio button 

[ Scnpt ... 1 [ OK D i C11nce1 

Dit is een beperkte set. De meeste eigenschappen van een button zijn op te 
vragen door routines te schrijven. Hierop wordt in paragraaf 3 ingegaan. 
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2. veld. 

In een veld kan tekst 
afgedrukt warden. 

0 -
rrmr: 

llillil 
w 

................................................................................................................................ .__ _________ __._0...:....1 

..................................................................................................... __ _ 

In het plaatje zijn twee velden te zien. Velden hebben soortgelijke 
eigenschappen als buttons. Ze warden gebruikt om tekst en getallen in te 
plaatsen. Hoe dit in zijn werk gaat wordt behandeld in paragraaf 3. Velden 
warden aangebracht op kaarten of achtergronden. 
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3. kaart. 

( button ) 

........................ veld ......................................................................... . 

................................................................................. __ _ 

Op een kaart kunnen buttons en velden aangebracht warden. Voor een kaart 
kan een achtergrond gedefinieerd warden. Alie elementen die op de 
achtergrond zijn aangebracht zijn in principe op de kaart te zien. Er kunnen 
routines geschreven warden om bepaalde elementen van een kaart of 
achtergrond te verbergen. Een kaart heeft eigenschappen. Kaartnummer is 
het rangnummer van de kaart in de stack. Verder heeft een kaart een naam 
en een uniek nummer (aangegeven met 'id'). 
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4. achtergrond. 
Uiterlijk is dit object gelijk aan een kaart. De gebruiker ziet nooit alleen 
een achtergrond; deze is altijd afgebeeld tegelijk met een kaart waarvoor 
de achtergrond is gedefinieerd. 
Een achtergrond kan voor meerdere kaarten gedefinieerd zijn. De 
mogelijkheid bestaat om elementen van of zelfs de hele achtergrond te 
verbergen. Een achtergrond wordt gebruikt als kaarten een aantal 
elementen gemeen hebben. Hoe groter het aantal gemeenschappelijke 
elementen op kaarten, hoe zinvoller het is een achtergrond te definieren. 
De gemeenschappelijke elementen van kaarten worden op de achtergrond 
aangebracht. In hoofdstuk 2 wordt een toepassing besproken waarbij 
gebruik gemaakt is van een achtergrond. 
Een achtergrond heeft dezelfde eigenschappen als een kaart. 

5. stack. 
Dit is het grootste soort object dat in Hypercard voorkomt. Een stack bevat 
een of meerdere kaarten en achtergronden. Een stack heeft drie 
eigenschappen: naam, omvang en vrije ruimte. 

Van alle stacks die in Hypercard aanwezig zijn is er een belangrijke: de 
Home-stack. Deze is onmisbaar: zonder de home-stack functioneert 
Hypercard niet. 
De home-stack bevat drie groepen kaarten: 
- home kaart; deze kaart is gelinkt met een aantal stacks en kaarten. 
Het gaat hier onder andere om de 'help-stack', waarin een handleiding staat 
van Hypercard en Hypertalk, en voorbeeldkaarten: voorbeelden van 
toepassingen die met Hypercard gemaakt kunnen worden ( zoals 'button 
ideas'). 
De home-kaart kan gebruikt worden als startpunt om in de stacks en 
kaarten te gaan 'rondwandelen'. 

- zoekpad-kaarten; op deze kaarten staat geregistreerd waar Hypercard 
externe applicaties, files en stacks kan vinden. Kan een applicatie niet 
gevonden worden dan worden enkele vraag- en antwoordronden met de 
gebruiker gehouden, waarin een zoekpad wordt bepaald. Dit zoekpad wordt 
dan automatisch op een van de zoekpadkaarten vastgelegd. 

- interactie-kaart; op deze kaart wordt vastgelegd op welke manier de 
gebruiker om kan gaan met Hypercard. Dit gebeurt door een 'gebruikersnivo' 
(userlevel) te kiezen. Er kan een nivo gekozen worden, waarbij de gebruiker 
niet de mogelijkheid heeft messagehandlers te schrijven of te veranderen. 
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eigenschappen van objecten, 
Eigenschappen van objecten warden gebruikt in routines. Sommige 
eigenschappen kunnen alleen ingezien warden, bijvoorbeeld het unieke 
nummer van een kaart. Er zijn ook eigenschappen die veranderd kunnen 
warden, bijvoorbeeld naam van een button. 

maken van objecten: menu's. 
Objecten warden gecreeerd door menu-items te selecteren. 
Wat wordt bedoeld met menu-items? Hypercard bevat een menubalk. Deze 
bevat een aantal menu's. Welke menu's dit zijn, wordt door twee dingen 
bepaald: (1) het userlevel dat bepaald is op de interaktiekaart van de 
homestack en (2} de tool die geselecteerd is uit het 'toolsmenu'. 
Bijvoorbeeld: bij userlevel 'scripting' en tool 'browse' zijn beschikbaar: 
file-, edit-, go-, tools- en objectsmenu. 
Elk menu bevat een aantal opties; deze noem ik menu-items. 
Welke menu-items beschikbaar zijn wordt bepaald door het userlevel. 
Voorbeeld: als het userlevel 'typing' is dan heeft het editmenu de volgende 
menu-items: undo, cut, copy, paste text, clear, new card en delete card. 

Een menu-item kan op twee manieren geselecteerd warden: 
- 'met de hand', dwz met behulp van de muis wordt een menu-item 
aangeklikt; 
- 'automatisch', dwz er wordt een routine geschreven, waarin een 
menu-item geselecteerd wordt. 
Het is zinvol de tweede mogelijkheid te kiezen als 100 kaarten gekopieerd 
moeten warden. 

In de onderstaande tabel is voor het creeren van een object aangegeven 
welke menu's en bijbehorende menu-items geselecteerd moeten worden. 

obieC1 menu menu-item 
stack file new stack 
kaart edit new card 
button objects new button 
veld objects new field 

Er is niet aangegeven hoe een achtergrond gecreeerd wordt. Een 
achtergrond wordt gecreeerd op het moment dat een kaart wordt gecreeerd. 
Een achtergrond kan niet apart gecreeerd worden. 
Hypercard heeft menu's. Daarnaast hebben objecten ook een of meerdere 
menu's. Zo'n menu noem ik een objectmenu. Een button heeft er drie: icon, 
script en link (zie plaatje bladzijde 5}. 
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relaties tussen objecten. 
Tussen objecten bestaat een hierarchische relatie. Hiermee bedoel ik: 
- een stack bestaat uit een of meer achtergronden; 
- een achtergrond is gedefinieerd voor een of meer kaarten; 
- een kaart kan een of meer velden en buttons bevatten. 
Kenmerkend voor relaties van dit type is, dat ze ontstaan of veranderen op 
het moment dat met objecten gemanipuleerd wordt, dwz nieuwe objecten 
warden toegevoegd, objecten warden verplaatst, of objecten warden 
verwijderd. 

Voorbeeld: een stack bevat tien kaarten; kaart 6 wordt verwijderd; de 
relatie tussen de objecten stack en kaarten is veranderd. 
Manipuleren met objecten kan zowel 'met de hand' als 'automatisch' 
geschieden. 

tenslotte. 
Er kunnen routines gemaakt warden die op objecten opereren. Bijvoorbeeld: 
een routine laat alle kaarten van een stack in een bepaalde volgorde 
achterelkaar zien. Routines zijn het onderwerp van de volgende paragraaf. 
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§ 2: Routines. 

ioleiding. 
Routines zijn programma's. Ze warden geschreven in de programmeertaal 
Hypertalk, die deel uitmaakt van Hypercard. 

opbouw van routines. 
De routines zijn opgebouwd uit drie delen. 
Het eerste deel bevat de naam van de routine. De naam wordt voorafgegaan 
door 'on'. Bijvoorbeeld: 'on start'. 
Het tweede deel is het eigenlijke programma. Dit wordt opgebouwd met 
commando's, functies, variabelen, controlestrukturen, constanten, 
objecten en operatoren van Hypertalk. 
Het laatste deel van een routine is de afsluiting: 'end', gevolgt door de 
naam van de routine. 
Voorbeeld: 

on mouseUp 
get the script of card button 3 of card 1 
put it into s 
put 3 into i 
repeat while k108 

go card i 

set script of card button 1 of card i to s 
put i+ 1 into i 

end repeat 
end mouseUp 

metascripti ng r 
Hypertalk bezit commando's en functies. Het is mogelijk om nieuwe 
commando's en functies te definieren. De werwijze is globaal alsvolgt: 
- schrijven van het commando of de functie in pascal-, c-, of 
assemblercode; 
- compileren van deze code; 
- toevoegen aan Hypercard. 

Williams [Williams, (1987)] gebruikt voor deze mogelijkheid de term 
metascripti ng. 
Dit is buiten het bestek van de stage gebleven, dat wil zeggen er is geen 
nieuw commando of functie gedefinieerd. De reden hiervoor is, dat 
gedetailleerde kennis vereist is van ten eerste een van de talen Pascal, C 
of assembler en ten tweede het toevoegen van de gecompileerde code aan 
Hypercard. 
Deze kennis ontbrak bij de stagiair en kon niet opgedaan warden in de 
beperkte tijd die voor de stage gereserveerd was. 
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Duidelijk is zondermeer, dat als er een vervolg komt op deze stage, dit 
aspect van Hypercard zeker meegenomen zal kunnen warden. 

mogelijkheden, 
Een routine kan opereren op diverse elementen. Welke dit zijn en hoe 
hiervoor gezorgd kan warden, wordt hieronder behandeld. 
1 . Opereren op objecten. 
Het commando 'delete card 3' verwijdert kaart 3 van de stack. 
'show all cards' laat alle kaarten van een stack achterelkaar zien, te 
beginnen bij kaart 1. 

2. Opereren op eigenschappen van objecten. 
Eigenschappen van objecten kunnen opgevraagd warden. Voorbeeld: 'get the 
id of card button 1'. Dit commando plaatst het unieke kaartnummer in 
variabele 'it'. 
Ook is het mogelijk een aantal eigenschappen te veranderen. Bijvoorbeeld: 
'set short name of card 3 to "proef"' en 'set hilite of background button 2 
to true'. Het laatste commando inverteert button 2 van de achtergrond. 
Niet alle eigenschappen van objecten kunnen veranderd warden. 
Bijvoorbeeld 'id'. 

3. Opereren op data. 
Het commando 'put x into field 4' plaatst de inhoud van variabele x in veld 
nummer 4. De set commando's 
'choose select tool 
doMenu select all 
doMenu cut picture' 
verwijdert alle tekeningen gemaakt op een kaart of achtergrond. 
In paragraaf 3 wordt uitgebreid ingegaan op data in Hypercard. 

4. Opereren op externe applicaties en files. 
In de inleiding van dit hoofdstuk is uitgelegd wat bedoeld wordt met 
externe applicaties en files. 
Orie commando's spelen hier een belangrijke rol: open, read en write. 
Om met de eerste te beginnen: een applicatie kan een externe applicatie 
'binnenhalen', bijvoorbeeld Edit (een tekstverwerkingsprogramma). 
Bij uitvoering van het commando 'open Edit' wordt de applicatie verlaten 
en wordt de gespecificeerde externe applicatie opgestart, in dit geval Edit. 
Er wordt dan een nieuwe file van deze externe applicatie aangemaakt. Ook 
is het mogelijk vanuit een applicatie terecht te komen in een reeds 
bestaande file. Dit kan middels uitvoering van het commando 'open <file> 
with <externe applicatie>'. 
De commando's read en write warden gebruikt om vanuit een applicatie 
gegevens uit een document respectievelijk te lezen en te schrijven. 
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In de eerste toepassing (zie hoofdstuk 2) is van 'read' en 'write' gebruik 
gemaakt. Zoektijden worden daarbij geregistreerd in een document. 

5. Opereren op routines. 
Hier wordt de mogelijkheid geboden om objecten 'automatisch' van 
routines te voorzien (routines maken deel uit van objecten). Het commando 
'get the script of card 1' plaatst de routines behorend bij kaart 1 in 
variabele 'it'. 
'set script of card 2 to it' voegt de routines in variabele 'it' toe aan 
kaart 2. 
Naast deze mogelijkheid kunnen we routines 'automatisch' opstarten, door 
uitvoering van het commando 'send'. Bijvoorbeeld: 'send start to card 1 '. 
Bevat kaart 1 een routine met naam 'start', dan heeft uitvoering van dat 
commando tot gevolg dat die routine wordt uitgevoerd. 

opbergen van routines. 
Een routine is bevat in een object. Een object kan meerdere routines 
bevatten. Tesamen worden zij aangeduid met de term 'script'. 
Het script van een object kan op beeldscherm gepresenteerd worden. De 
werkwijze hierbij verschilt per soort object. In de tabel zijn de diverse 
menu's aangegeven die achtereenvolgens geselecteerd dienen te worden. 

obie~t menu menu-item menu men!,J-item obje~tmen!J 
stack tools br, bu, f objects stack info script 
achtergrond tools br, bu, f objects bkgnd info script 
kaart tools br, bu, f objects card info script 
veld tools f objects field info script 
button tools bu objects button info script 

(br=browse tool; bu=button tool; f=field tool) 

Alvorens het 'objects-menu' geselecteerd wordt, moet het object 
geselecteerd zijn. Een stack selecteert men door deze te openen. Een 
achtergrond wordt geselecteerd door een kaart te selecteren waar de 
achtergrond voor gedefinieerd is. Een kaart selecteert men door hem te 
openen. Een veld wordt geselecteerd door dit aan te klikken (van te voren is 
de field-tool geselecteerd). Een button wordt geselecteerd door deze aan 
te klikken (van te voren is de button-tool geselecteerd). 

volgorde van uitvoering van routines (algemeen}. 
Routines worden nooit tegelijkertijd uitgevoerd. Wei kan -voordat een 
routine helemaal is uitgevoerd- de controle overgedragen warden op een 
andere routine. 
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-a ... . 
. 

0 . b 
~ . - , , 

. 
C . 

H . 

routine 1 routine 2 

Voordat uitvoering van routine 1 is voltooid, wordt de controle (tijdelijk) 
overgedragen aan routine 2. Dit gebeurt door uitvoering van het commando 
'send' in routine 1. Nadat routine 2 volledig is uitgevoerd, wordt de 
controle automatisch overgedragen aan routine 1. Wordt het commando 
'send' als laatste opgenomen in routine 2, dan worden de routinedelen a en 
b in principe oneindig vaak achter elkaar uitgevoerd, zonder dat c aan de 
beurt komt. 

activatie: ontstaan van een boodschap. 
Een routine wordt opgestart met een boodschap (men spreekt in Hypercard 
van 'messagehandlers' in plaats van routines). Ontvangt een object een 
boodschap waarvan de naam gelijk is aan de naam van een routine van dat 
object, dan wordt de betreffende routine in uitvoering genomen. 

Een boodschap kan op drie manieren gegenereerd worden: 
1. manipulatie van muis; na indrukken van de muisknop wordt de boodschap 
'mouseDown' gegenereerd. 
2. indrukken van bepaalde toetsen op het keyboard. 
3. uitvoering van commando's, waaronder: 
- commando 'send'; bij uitvoering hiervan wordt een boodschap met 
corresponderende naam gegenereerd. 
- commando 'go'; hier wordt bij uitvoering de boodschap 'openCard' 
gegenereerd. 
- commando 'doMenu new field'; als het menu 'new field' gekozen wordt, 
wordt de boodschap 'newField' gegenereerd. 
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erfopvolging. 
Er is een mechanisme dat als taak heeft te zorgen dat boodschappen 
terecht komen bij routines. Dit mechanisme is 'erfopvolging' {in Hypercard 
wordt gesproken van 'inheritance'). 
Het uitvoeren van die taak gaat alsvolgt: 
punt 1 : een boodschap wordt bezorgd bij het primaire object; 
eventueel punt 2: dezelfde boodschap wordt bezorgd bij objecten hoger in 
de hierarchie. 
lk zal dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld. 
De boodschap 'openCard' -die het systeem genereert op het moment dat een 
kaart op het beeldscherm wordt gepresenteerd- wordt bezorgd bij de kaart 
die op het beeldscherm gepresenteerd is. Deze kaart is het primaire object 
van de boodschap. Bevat de kaart een routine met naam 'openCard' dan 
wordt deze routine in uitvoering genomen. Is dit niet het geval, dan wordt 
'openCard' bezorgt bij het object dat direct boven de kaart ligt in de 
hierarchie. Dit is de achtergrond die gedefinieerd is voor de kaart. Bevat de 
achtergrond een routine genaamd 'openCard', dan wordt die in uitvoering 
genomen. En anders wordt 'openCard' verder naar boven gestuurd in de 
hierarchie. "Als geen der objecten in de hierarchie de boodschap kan 
afhandelen geeft Hypercard een foutmelding" [Williams, {1987)). 
De hierarchie ziet er alsvolgt uit: 
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button 

veld 

u 

kaart ... 
~ 

, , 
achtergrond 

1 , 

stack 

H 

home 

~, 

Hypercard 

Hypercard staat bovenaan in de hierarchie. 

noodzaak van erfopvolging. 
Als punt 1 ontbreekt dan houdt dit een ernstige beperking in van de 
mogelijkheden van Hypercard. Worden er namelijk geen boodschappen 
bezorgd bij routines, dan kunnen routines niet opgestart worden. Het heeft 
dan geen zin om routines te definieren. We moeten ons dan beperken tot 
met de hand objecten maken en data aan objecten toe voegen. Een set 
kaarten kan dan maar op een manier getoond worden, namelijk door 
herhaaldelijk het menu-item 'next' te selecteren met de hand. 
Operaties op externe applicaties en files zijn niet meer mogelijk. Voor 
bepaalde toepassingen is punt 1 dus onmisbaar. 
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Punt 2 is niet onmisbaar. Het is handig om bepaalde problemen efficient op 
te lessen. lk geef hiervan een voorbeeld en ga er daarbij vanuit dat punt 1 
aanwezig is en punt 2 niet. 
In een applicatie is een routine die doorlopen moet warden, elke keer als 
een kaart op beeldscherm wordt gepresenteerd. Die routine geven we de 
naam 'start' en nemen deze in een willekeurig object van de applicatie op, 
bijvoorbeeld button 1. In het script van elke kaart nemen we de routine 
'openCard' op: 

on openCard 
send start to button 1 

end openCard 

lk vergelijk deze oplossing met de oplossing in de situatie dat punt 2 wel 
aanwezig is. In die situatie wordt de routine die herhaald moet warden 
uitgevoerd geplaatst in de stack waar alle kaarten deel van uitmaken. De 
routine 'openCard' kan weggelaten warden. Dit is de winst die geboekt 
wordt in deze situatie. 
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§ 3: Data. 

soorten. 
In Hypercard kunnen drie soorten data gebruikt worden: 
- tekst en getallen; 
- tekeningen; 
- geluid. 
'Data' wordt dus ruim opgevat. 

creatie en opslag. 
Data kan opgeslagen worden in objecten, variabelen, files en in de 
zogenaamde brievenbus (in Hypercard wordt gesproken over 'messagebox'). 
Data kan gecreeerd worden in Hypercard of daarbuiten. 

1.tekst en getallen. 
Zij kunnen opgeslagen worden in objecten, variabelen, externe documenten 
en de brievenbus. 
Beschouwen we eerst de objecten waar data in opgeslagen kan worden. 
Tekst en getallen kunnen aangebracht worden op een achtergrond, een kaart 
en in een veld. Dit kan bij alle drie zowel met de hand als automatisch. 
Het is eenvoudiger om tekst en getallen automatisch op te slaan in een 
veld dan op een kaart of achtergrond. 
Dit kan bij een veld alsvolgt gerealiseerd warden: 
'put "Jan" into card field 1'. 
Bij uitvoering van dit commando wordt "Jan" in dit veld opgeslagen. 
Bij een kaart moeten meer commando's gedefinieerd worden om "Jan" 
automatisch er op af te beelden: 
'choose text tool 
click at 50,50 
type "Jan"' 
Een tweede voordeel van een veld ten opzichte van een kaart of achtergrond 
met betrekking tot het opslaan van tekst en getallen is, dat een veld 
gebruikt kan worden als een 'window', dwz het veld kan meer reg els 
bevatten dan er zichtbaar zijn. 
Een derde voordeel: tekst geplaatst in een veld kan met routines gelezen 
worden; dit is bij een kaart of achtergrond niet mogelijk. 

Tekst en getallen kunnen ook opgeslagen worden in variabelen. De 
variabelen hoeven niet gedeclareerd te worden. Voorbeeld: 'put 1 into i'. 

Een derde opslagmogelijkheid vormen documenten. Tekst en getallen 
kunnen vanuit Hypercard met behulp van routines in documenten geschreven 
en gelezen worden (met de commando's write en read). Deze documenten 
moeten vooraf gecreerd zijn. 
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Ook is het mogelijk een document op te starten ('open') en 'met de hand' er 
tekst en getallen in te plaatsen. 
Tenslotte is er de brievenbus. Hierin kan een routine tekst en getallen 
plaatsen. Tekst die in de brievenbus is opgeslagen, kan door routines 
gelezen warden. Hiervan kan gebruik gemaakt warden om een gebruiker 
gegevens te laten intypen. 

2. tekeningen. 
Zij warden gemaakt met behulp van Hypercard of een externe 
teken-applicatie, bijvoorbeeld MacDraw. 
Hypercard heeft een drietal grafische menu's beschikbaar om tekeningen te 
maken: paint-, options- en patternsmenu. Zij zijn beschikbaar als een der 
painttools is geselecteerd. De tekeningen kunnen aangebracht warden op 
objecten van Hypercard (kaart en achtergrond) en in externe files 
(bijvoorbeeld een MacWrite document). Een tekening gemaakt met een 
externe applicatie kan 'met de hand' binnen Hypercard gehaald warden 
(copy-menu van de externe applicatie en pastemenu van Hypercard). 

Tekeningen gemaakt met MacPaint kunnen in Hypercard binnengehaald 
warden via het menu-item 'import paint'. Hoe gaat dit in zijn werk? 
1. Selecteer een der painttools; 
2. Selecteer het menu-item 'import paint'; 
3. Selecteer de MacPaint file. 
De tekening wordt dan op de kaart of achtergrond aangebracht. 
Het omgekeerde is ook mogelijk: een tekening gemaakt met HyperCard 
opslaan in een file; dit kan met het menu-item 'export paint'. 

3. geluid. 
Hypertalk bezit enkele commando's om geluid te genereren. 
Daarnaast is het met het commando 'open' mogelijk een externe applicatie 
op te starten, waarin met geluid wordt gewerkt. 

tenslotte. 
Hier eindigt hoofdstuk 1. 
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Hoofdstuk 2: Toepassingen van Hypercard. 

lnleiding. 

In dit hoofdstuk warden twee applicaties behandeld die gemaakt zijn met 
Hypercard. In paragraaf 1 wordt het onderwerp van de eerste applicatie 
besproken. Dan volgt in paragraaf 2 die eerste applicatie. Daarbij komen 
aan de orde: de werkstappen die genomen zijn bij het maken van de 
applicatie; alternatieve oplossingen en verbeteringen. 
In paragraaf 3 wordt een tweede applicatie behandeld, die veel kleiner is. 
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§ 1: Onderwerp van eerste applicatie. 

Onderwerp van de eerste applicatie is een experiment. De opzet van dit 
experiment is in grote mate bepaald door A. Hanssen. 
Vraagstelling die aan dit experiment ten grondslag ligt is de volgende: 
"Is het zinvol om feedback te geven bij mens-computer-interactie?" 
Bij mens-computer-interactie wordt de aandacht gericht op het gebruik 
van bestandszoekstructuren. Hierbij heeft men zich bepaald tot een 
bestandszoekstruktuur die vergelijkbaar is met de zoekstruktuur zoals die 
geimplementeerd is in het computersysteem Mactintosh Plus van Apple 
Computer B.V. 

de bestandszoekstruktuur. 
We kunnen de zoekstruktuur representeren als een boomstruktuur. In het 
plaatje is een boomstruktuur weergegeven. 

nivo 

0 

2 

We onderscheiden knopen en takken. Takken verbinden knopen met elkaar. 
Hierbij zijn de knopen representaties van kaarten. Op de kaarten zijn 
buttons aangebracht, waarin ikonen zijn afgebeeld. 
We kunnen vanuit een knoop gaan naar een knoop op een nivo dat 1 hoger 
ligt, door een button te selecteren die verwijst naar de knoop op het 
hogere nivo. Uiteindelijk kan een button geselecteerd worden die verwijst 
naar een bestand dat bewerkt kan worden. 
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De bestandszoekstruktuur die gemaakt is met Hypercard heeft een lineaire 
struktuur. Deze kan alsvolgt warden weergegeven: 

-----.0~ 1------.0~ ,__ ____ .,.. 
i + 1 

vanuit knoop i kan alleen knoop i+ 1 bereikt warden; een voorganger is 
niet bereikbaar. 

selecteren van een button. 
Twee stappen warden hierbij onderscheiden: 
1 . aanwijzen. 
De button staat op een bepaalde plaats op de kaart. De button kan 
aangewezen warden met een cursor. Deze wordt bestuurd door een 
zogenaamde muis. Door de muis in een horizontaal vlak te bewegen kan de 
cursor op het beeldscherm verplaatst warden. 
2. klikken. 
Elke button bestrijkt een rechthoekig gebied. Wanneer de cursor in dit 
gebied geplaatst is met de muis, kan deze geselecteerd warden, door op de 
knop van de muis te drukken. Er wordt dan een volgende kaart 
gepresenteerd. Dit geldt overigens alleen voor de targetbutton. Bij de 
overige buttons heeft klikken met de muis geen effect. 

De vraagstelling van het experiment wordt onderzocht door proefpersonen 
twee condities te laten doorlopen en de resultaten te vergelijken. 
In de ene conditie moet een proefpersoon een bestandzoekstruktuur 
doorlopen waarbij geen feedback wordt gegeven. In de andere conditie 
wordt de proefpersoon wel feedback gegeven. 

yorm van feedback. 
Op een kaart in de conditie met feedback is een targetbutton aangebracht. 
Op het moment dat de kaart aan de proefpersoon wordt aangeboden, weet 
deze niet welke button de targetbutton is. De targetbutton is de button die 
geselecteerd moet warden om de volgende kaart te bereiken. 
Als de targetbutton met de cursor wordt aangewezen, inverteert deze 
button. Dit is de vorm van feedback die geimplementeerd moet warden. 
In het plaatje ziet u twee buttons. De rechterbutton is geinverteerd. 

( __ b_la_n_k_o __ ) geinuerteerd 
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Pe zoekstrukturen die geimplementeerd moeten warden. 
Bij de realisatie moeten vier lineaire bestanszaekstrukturen warden 
gemaakt. Twee van 105 knopen en twee van 45 knapen. 
Van de twee sets van 105 knopen moet er een voarzien warden van 
feedback. Hetzelfde geldt voor de sets van 45 knapen. 

De knapen zijn representaties van kaarten. Hoe zien die kaarten eruit? 
Hierna zijn twee exemplaren afgedrukt; het eerste exemplaar komt uit een 
set zander feedback, het tweede uit een set met feedback. 

~ ~ 
adres.ins image.cop edges.hor field.def edges.cop 

edges.flp shape.ins front.hor paper.opn drive.del 

~ 
erase.pas blank.def style.prt short.prg intro.sav 
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~ 
stack fonts label fonts image 

intro shape trace short adres 

~ 
first front field stack drive 

Als we de twee sets van 105 knopen met elkaar vergelijken en we laten 
het aspect feedback buiten beschouwing, dan zijn de twee sets identiek, op 
een aspect na, namelijk de naamgeving. De buttons in de set zonder 
feedback hebben een naam die uit twee delen bestaat. Het eerste deel 
bestaat uit een combinatie van 5 letters en is gelijk aan de naam van de 
corresponderende button uit de set met feedback. Het tweede deel van de 
naam bestaat uit een combinatie van 3 letters. De delen zijn gescheiden 
door een punt. Hetzelfde geldt weer voor de sets van 45 knopen. 
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plaats van targetbutton. 
Er moet nag een opmerking gemaakt warden over de plaats van de 
targetbutton. In iedere set moet de targetbutton op elke plaats op een 
kaart evenvaak voorkomen (aangezien er 15 mogelijke plaatsen zijn is het 
aantal kaarten van een set een veelvoud van 15). 

25 



§ 2: Eerste agplicatie. 

§ 2.1: lmglementatie van eerste applicatie. 

Er zijn acht werkstappen te onderscheiden. ledere stap zal onder de 
aandacht gebracht worden. 

stap 1 : maken van basisset, 
De basisset bestaat uit vier kaarten. Hierna zijn ze afgedrukt. 

) ( 1 is uol 

( doe proef 

( 2 is uol 

( r 

schud de kaarten 3 is uol 

( 4 is uol 

( 5 

( 6 

26 

) 
) 
) 
) 
) 
) 



start 

✓ 

27 



~ ~ 
adres.ins image.cop edges.hor field.def edges.cop 

edges.flp shape.ins front.hor paper.opn drive.del 

~ ~ 
erase.pas blank.def style.prt short.prg intro.sav 

De reden dat eerst een basisset is gemaakt is, dat het relatief weinig werk 
is om in dat geval ontwerpfouten te corrigeren. Een routine corrigeren is 
minder werk dan dezelfde correctie uitvoeren op 105 routines. 
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eisen ontwerp basisset. 
De opzet van het experiment stelt enige eisen aan het ontwerp van de 
basisset. In het volgende warden deze eisen behandeld. Daarbij wordt 
aangegeven hoe aan de eisen tegemoet wordt gekomen. 
1. Alie buttons op een sample zijn evengroot. 
Hieraan is tegemoet gekomen door een button te maken en deze veertien 
maal te kopieren. Met behulp van de 'line-tool' zijn de vijftien buttons in 
een matrixvorm op kaart 4 aangebracht. 

2. De cursor staat steeds op dezelfde plaats op de sample (namelijk 
linksboven) op het moment dat de sample aan de proefpersoon wordt 
gepresenteerd. 
Dit probleem is alsvolgt aangepakt: 
voordat een proefpersoon een sample wordt aangeboden, wordt eerst de 
zogenaamde 'cursor-controle-kaart' aangeboden (kaart 3 van basisset). 
De proefpersoon selecteert de enige button op deze kaart en krijgt 
onmiddellijk een sample gepresenteerd. 

3. Bepalen van zoektijd per sample (definitie zoektijd zie bijlage 3). 
Het tijdstip waarop een proefpersoon een sample is aangeboden, wordt 
genoteerd in variabele 'start' (zie bijlage 1, 'button "start"'). 
Het tijdstip waarop de proefpersoon de targetbutton heeft geselecteerd 
wordt genoteerd in de variabele 'stop' (zie bijlage 1 , 'targetbutton zonder 
feedback'). De zoektijd wordt genoteerd in een file, genaamd 'z-tijden' (zie 
bijlage 1, 'basisset kaart 3'). De file 'z-tijden' treft u ook in bijlage 1 aan. 

4. De resultaten van alle trials moeten goed bewaard blijven. 
De resultaten van een willekeurige trial warden genoteerd in de file 
'z-tijden'. Na iedere trial wordt deze file gekopieerd naar een tweede file, 
die voor iedere trial verschillend is (zie bijlage 1, 'kopieer trial eerste 
proefpersoon'). 

5. Na selectie van laatste targetbutton van een trial een 
tekstverwerkingsprogramma opstarten. 
Het commando 'open MacWrite' is hiertoe opgenomen in het script van 
kaart 3 van de basisset. 

Van de basisset krijgen de proefpersonen in elke trial kaart 1 niet te zien. 
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opmerkingen bij eisen ontwerp basisset. 
1. tav eis 2: 
Met het volgende probleem moet rekening gehouden worden: 
de cursor wordt verplaatst nadat de button op de cursor-controle-kaart is 
geselecteerd en voordat de sample is aangeboden. 
Het resultaat van de betreffende sample is dan ongeldig. 
Om te kunnen beslissen of een resultaat geldig is, wordt de plaats van de 
cursor genoteerd op het moment dat de proefpersoon een sample is 
aangeboden. Zie bijlage 1, 'sample'. 
In de handleiding die proefpersonen lezen voordat ze met het experiment 
beginnen moet vermeld worden dat de cursor niet verplaatst mag worden 
nadat de button op de cursor-controle-kaart is aangeklikt en voordat de 
sample is aangeboden. 

lk dacht op het eerste gezicht ook op een andere wijze aan eis 2 te kunnen 
voldoen door een nieuw commando te definieren: 'plaats cursor op a,b'. 
De cursor-controle-kaart kan dan weggelaten worden. Het probleem dat de 
cursor verplaatst wordt voordat de sample is aangeboden is dan ook uit de 
wereld. 
Echter, het vlak waarin de muis bewogen wordt tijdens een trial is in het 
algemeen groter dan bij de eerste oplossing. En wel in het bijzonder als de 
targetbutton op twee achtereenvolgende trials rechtsonder staat. 

2. tav eis 3: 
Op zich heeft een zoektijd een beperkte betekenis, vanwege 
onnauwkeurigheden in het systeem. 
Zoektijden hebben onderling weldegelijk een betekenis; in beide condities 
wordt de zoektijd op dezelfde wijze bepaald. Zoektijden mogen om deze 
reden met elkaar vergeleken worden. 

lk ga hier in op de nauwkeurigheid van de zoektijd. 
Vanaf tijdstip t1 is een sample op het beeldscherm te zien. 
Op t2 wordt de zoektijd gestart. 
Er moet gelden (definitie zoektijd): t1-t2=0. 
Onbekend is hoe groot dit verschil is in werkelijkheid. Feit is dat de 
message 'openCard' gegenereerd wordt nadat de sample is gepresenteerd op 
het beeldscherm. Dit heeft als gevolg dat de zoektijd te laat wordt gestart. 
Vanaf tijdstip t3 is de targetbutton geselecteerd. 
Op t4 wordt de zoektijd gestopt. 
Ook hier moet gelden t3-t4=0. 
Maar ook hier is onbekend hoever t3 en t4 uit elkaar liggen in 
werkelijkheid. 
Als beide verschillen ongelijk nul zijn, maar gelijk aan elkaar, kan de 
zoektijd zuiver bepaald worden. 
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Ook hier blijven vraagtekens staan. 
Ten eerste is onbekend of de verschillen gelijk zijn. 
En ten tweede: waardoor worden eventuele verschillen tussen beide 
uitkomsten veroorzaakt? 
Mogelijk: 
- aantal en soort commando's voorafgaande in de routine; 
- commando's om tijdstippen te bepalen ('put the ticks into start' en 'put 
(the ticks-start) into stop'). 
Tot zover de uitwijding over zoektijden. 

stap 2: maken van ruwe set. 
In de basisset is een sample gemaakt. Deze sample wordt in stap 2 
honderdenvier maal gekopieerd. De routine die hiervoor ontworpen is vindt 
u in bijlage 1 onder de naam 'kopieren van sample'. 
Bij uitvoering van stap 2 is deze routine opgenomen in het script van kaart 
1 van de basisset. Na afloop van stap 2 is deze routine vernietigd. 
Hetzelfde geldt voor de routines van de volgende stappen. 

stap 3: naamgeving van buttons. 
De buttons op alle 105 kaarten moeten een willekeurige naam hebben, die 
uit twee delen bestaat. lk heb 24 combinaties gemaakt van vijf letters en 
heb daarbij de index gebruikt van de Hypercard User's Guide. Deze 
combinaties zijn geplaatst in een file genaamd 'naamgeving'. Deze vindt u 
in bijlage 1. 
23 Combinaties van drie letters zijn op dezelfde wijze gemaakt. Ook deze 
zijn - voorafgegaan van een punt - geplaatst in de file 'naamgeving'. 

De file 'naamgeving' is gecreeerd met het Macintosh program ma 'Edit'. 
Na creatie is deze file in Hypercard binnengehaald. 
In stap 3 is een routine ontworpen, die u vindt in bijlage 1, onder de naam 
'geef buttons een naam'. Deze routine voorziet alle buttons van de 105 
kaarten van een naam, waarbij gebruik wordt gemaakt van de file 
'naamgeving'. De werking van de routine komt erop neer dat bij iedere 
button 'random' een eerste en een tweede deel van de naam wordt bepaald. 
Bij de targetbutton wordt echter alleen 'random' een eerste deel bepaald; 
het tweede deel van de naam van de targetbutton is altijd 'prg'. 

opmerking bij stap 3. 
De opmerking heeft betrekking op het beg rip 'random'. 
1. De random generator van het Macintosh Plus systeem genereert geen 
echte toevalsgetallen. 
2. De sets eerste en tweede delen van de naam zijn beperkt; er zal dus geen 
willekeurige combinatie van 5 letters 'uitrollen'. 
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stap 4: plaats targetbutton. 
In de set kaarten die nu gemaakt is, staat de targetbutton op iedere kaart 
linksboven. Eis is dat de targetbutton op iedere plaats evenvaak voorkomt. 
En bovendien dat op opeenvolgende kaarten het alleen toevallig 20 is dat de 
targetbutton op de2elfde plaats staat. 
Aan de eerste eis wordt in stap 4 voldaan. Aan de tweede eis kan voldaan 
warden door de volgorde der kaarten in een set 20 te bepalen, dat de2e 
willekeurig is. Dit wordt gerealiseerd in stap 9. 
De routine die voor stap 4 ontworpen is, vindt u in bijlage 1 ender de naam 
'plaats targetbutton'. 

stap 5: kopjeren van set 
In bijlage 1 vindt u de routine die hiervoor is gemaakt: 'kopieren van set'. 

stap s: aanpasseo script targetbutton, 
De nieuwe set kaarten meet voor2ien warden van feedback. Die feedback 
wordt geprogrammeerd op buttonnivo. Hiermee bedoel ik dat een of 
meerdere routines warden gemaakt en toegevoegd aan het script van een 
button. Waarom de feedback op buttonnivo wordt geprogrammerd en niet 
anders, is al behandeld (2ie stap 1 ). 

In bijlage 1 vindt u de routines die ontworpen 2ijn om opgenomen te 
warden in het script van de targetbuttons van de nieuwe set kaarten (ender 
de naam 'targetbutton met feedback'). 
De2e routines 2ijn (tijdelijk) opgenomen in het script van een willekeurige 
button. 

De routine die u vindt in bijlage 1, genaamd 'kopieren script targetbutton' 
2orgt ervoor dat alle targetbuttons warden voor2ien van de eerder 
genoemde set routines. 

stap 7: naamgeving buttons tweede set. 
De buttons in de tweede set hebben nu de2elfde namen als de buttons in de 
eerste set. Eis is echter, dat buttons in de tweede set (met feedback) een 
naam hebben die gelijk is aan het eerste deel van de naam van de buttons 
uit de eerste set (2onder feedback). Een voorbeeld ter verduidelijking: 

button 1 van kaart 16 van eerste set heeft als naam 'paper.prg'; 
button 1 van kaart 16 van de tweede set meet als naam krijgen 'paper'. 

Dit laatste kan eenvoudig gerealiseerd warden door het achterste gedeelte, 
inclusief punt, uit de naam van iedere button uit de tweede set weg te 
laten. 
Routine 'kart naam in', te vinden in bijlage 1 realiseert bovengenoemde. 
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stap 8: maken van proefseries. 
Hierbij komt het erop neer dat van iedere set die in stap 1 tot en met 7 
gemaakt is, 45 kaarten worden gekopieerd. De routine die hiervoor gebruikt 
is, is op enkele details na gelijk aan routine 'kopieren van set' die gebruikt 
is in stap 5. De afwijkende details hebben betrekking op naam van stack 
waarnaar gekopieerd wordt, naam van stack van waaruit gekopieerd wordt 
en aantal kaarten dat gekopieerd moet worden. 

stap 9: willekeurjge volgorde van kaarten. 
We beschikken na stap 8 over vier sets kaarten. De volgorde van kaarten in 
iedere set moet willekeurig zijn. Met behulp van de Hypertalk functie 
'random' is een routine ontworpen die u kunt vinden in bijlage 1, genaamd 
'random volgorde kaarten'. 

soorten routines. 
In stap 1 tot en met 9 zijn we twee soorten routines tegengekomen. Tot de 
eerste soort reken ik routines die een rol spelen bij het totstandkomen van 
de toepassing. 
Bijvoorbeeld 'kort naam in', gebruikt in stap 7. 
Tot de tweede soort behoren routines die een rol spelen bij het uitvoeren 
van het experiment. Bijvoorbeeld 'script targetbutton met feedback', uit 
stap 6. 

§ 2.2: Alternatieve oplossingen. 

1. kleinere applicatie. 
Bij het implementeren van het experiment met behulp van Hypercard zijn 
twee stacks gemaakt die ieder maar lief st 108 kaarten bevatten. 
Het is mogelijk veel kleinere applicaties te maken, maar er kleeft een 
bezwaar aan. Eerst wordt de aanpak geschetst. 

Er worden twee stacks van ieder vier kaarten gemaakt. 
Kaart 1, 2 en 3 zijn gelijk aan kaart 1, 2 en 3 van de hiervoor omschreven 
basisset. Op kaart 4 zijn 15 buttons aangebracht. Voorafgaand aan het 
experiment is een file gemaakt. Die bevat de namen van de buttons en de 
plaats van de targetbutton. Namen en plaats zijn gegroepeerd per sample. 
Tijdens het experiment wordt een sample geconstrueerd, voordat deze een 
proefpersoon wordt aangeboden. Dit construeren houdt in dat: 

- de buttons van een naam worden voorzien; 
- de targetbutton op de juiste plaats wordt geplaatst. 

Deze aanpak heeft als voordeel dat de stack klein blijft. Nadeel is echter, 
dat samples tijdens het experiment geconstrueerd worden. Dat construeren 
kost tijd en in die tijd moet een proefpersoon wachten. 
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2. routines uitsluitend voor kaarten. 
Bij het maken van de applicatie is zowel op kaartnivo als op buttonnivo 
geprogrammeerd. Het is mogelijk uitsluitend routines te maken voor 
kaarten; er kleeft echter een groot bezwaar aan. De feedback (inverteren 
van targetbutton als deze wordt aangewezen in de conditie met feedback) 
zal dan op kaart-nivo geprogrammeerd moeten worden. In bijlage 1, 
'feedback op kaartnivo' vindt u een deel van het script dat bij deze manier 
gebruikt kan worden. 
De consequentie is echter, dat de feedback veel later en in de meeste 
gevallen te laat gegeven wordt. Factor die hierbij een rol speelt is de 
snelheid waarmee de cursor over de targetbutton beweegt. 
Feedback programmeren op buttonnivo heeft de voorkeur. 

§ 2.3: bijstellen van de implementatie. 

Na enkele sessies gedaan te hebben, moeten er enkele verbeteringen 
aangebracht worden aan de applicatie. 
1. beveiliging van feedback. 
Tijdens het uitvoeren van het experiment komt het enkele keren voor (in de 
conditie met feedback) dat een targetbutton reeds geinverteerd is als de 
proefpersoon de sample krijgt aangeboden, waardoor de zoektijd uiteraard 
lager wordt. Hiermee is in het eerste ontwerp geen rekening gehouden. 

Het is mogelijk een beveiliging in te bouwen. 
Deze houdt in dat de targetbutton (met feedback) niet inverteert als niet 
aan een voorwaarde is voldaan. Deze voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn: 
button 'start' op kaart 2 van de basisset moet aangeklikt zijn. 

Dit kan geverifieerd worden door een variabele 'begin' op te nemen in het 
script van button 'start' en de targetbuttons. 
Deze krijgt de waarde 1 als button 'start' wordt aangeklikt (put 1 into 
begin). In het script van de targetbuttons kan een test opgenomen worden: 
'if begin=1 then .... .'. 

Nadeel van deze beveiliging is, dat het uitvoeren van de test tijd kost, 
waardoor de targetbutton bij positief testresultaat later oplicht. 
Een tweede nadeel is, dat de scripts van alle 105 targetbuttons aangepast 
moet worden. 

De volgende oplossing komt aan deze nadelen tegemoet. 
Hierbij worden de targetbuttons op 'niet-geinverteerd' ingesteld als met 
het experiment gestart wordt. 
Het volgende lijstje van commando's wordt toegevoegd aan het script van 
button 'start' op basisset kaart 2: 
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put 4 into j 
repeat while j<109 

set hilite of card button 1 of card j to false 
put j+ 1 into j 

end repeat 

Uitvoering hiervan kost enige tijd. Om de kans klein te laten zijn dat 
proefpersoen ongeduldig raken, kan een button met de tekst 'ogenblikje 
a.u.b.' in deze tijd getoond warden dmv de commando's 'hide card button 
"ogenblikje a.u.b." 'en 'show card button "ogenblikje a.u.b." '. 

2. proefpersonen zien menubalk. 
In de eerste versie van de applicatie wordt de menubalk weggehaald nadat 
button 'start' is aangeklikt. Om te voorkomen dat een proefpersoon de 
menubalk aanklikt, wordt deze weggehaald voordat een proefpersoon de 
eerste kaart te zien krijgt. Dit is gerealiseerd in het script van button 'doe 
proef (zie bijlage 1). 

3. Openen van MacWrite in oefentrials. 
Het is niet nodig een tekstverwerkingsprogramma op te starten nadat een 
proefpersoon een oefentrial heeft doorlopen. Het commando 'open MacWrite' 
dient weggelaten te warden in het script van kaart 3 van de basisset van 
beide oefentrials. 
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§ 3: Een tweede applicatie van Hypercard. 

Tijdens de fase van mijn stage waarin ik kennisgemaakt heb met 
Hypercard, heb ik een aantal (kleine) applicaties gemaakt. Met het doel om 
Hypercard 'in de vingers' te krijgen en om enkele probleempjes op te lessen 
die te maken hebben met de applicatie zoals die hiervoor is behandeld. 

Het document dat ik hier wil bespreken is interessant vanwege het feit dat 
het object 'achtergrond' aan de orde komt. 
Er is een tekenfilm gemaakt. 

Als onderwerp van de tekenfilm is een klok gekozen, waarvan de wijzers 
bewegen. De film kan gestart,gestopt en onderbroken warden. Voor de 
realisatie is gebruik gemaakt van de objecten stack, achtergrond,kaart en 
veld. 
De achtergrond ziet er alsvolgt uit: 

begi nnen? 
kl i k start. 

pauze? 
wijs pauze aan. 

stoppen? 
wijs stop aan. 

g 

12 
pouze 

3 start 

6 
stop 
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Er zijn drie buttons op de achtergrond aangebracht. Alleen voor button 
'start' is een routine gemaakt: 

on mouseUp 
send start to stack 

endmouseUp 

Er is gebruik gemaakt van een achtergrond om een efficientie-reden. 
Elementen die op ieder plaatje hetzelfde zijn, hoeven maar een keer 
aangebracht te worden. Alleen de elementen die verschillen zijn op kaarten 
aangebracht: de stand van de wijzers van de klok in dit geval. Hierna zien 
we een afbeelding van een kaart, inclusief achtergrond. 

begi nnen? 
kl 1 k stert. 

pauze? 
wi j s pauze een. 

stoppen? 
wi j s stop ean. 

9 

12 
pauze 

3 
start 

6 
stop 
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Er is een routine gemaakt voor de stack: 

on start 
hide menubar 
put the rect of background button id 3 into stop 
put the rect of background button id 5 into pauze 
go card 1 
repeat until (the mouseH>item 1 of stop and the mouseH<item 3 of stop and 

the mouseV>item 2 of stop and the mouseV<item 4 of stop) 
repeat while (the mouseH>item 1 of pauze and the mouseH<item 3 of pauze and 

the mouseV>item 2 of pauze and the n:iouseV<item 4 of pauze) 
wait 1 seconds 

end repeat 
go next card 

end repeat 
go card 1 of stack "tekenfilm 2" 

end start 

Om welke redenen is op stacknivo een routine gemaakt? 
- dit waarborgt een onafhankelijkheid tav het aantal achtergronden en 
kaarten dat gebruikt wordt; 
- een efficientie-reden: er hoeft nu maar een routine gemaakt te worden; 
als dezelfde routine op kaartnivo gemaakt wordt, moet de routine aan elke 
kaart toegevoegd worden. 

Van twee elementen van deze routine wordt aangegeven waarom ze 
gebruikt zijn: 
- 'put the rect of background button id 5 into pauze'. 
Dit commando is gedefinieerd uit een efficientie overweging. Realiseer je 
de pauzefunctie op kaartnivo, dan moet je de pauze functie op iedere kaart 
aanbrengen. 
- 'repeat until the mouseH>item 1 of stop .... and the mouseV<item 4 of stop'. 
Dit commando is gebruikt om dezelfde reden als het vorige commando. 

teoslotte, 
Hier eindigt hoofstuk 2. 
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Hoofdstuk 3: Evaluatie van Hypercard. 

Bij een evaluatie kunnen legio aspecten van Hypercard onder de loupe 
genomen worden. lk beperk me tot enkele aspecten. 

Allereerst een beoordeling van Hypercard naar aanleiding van het 
implementeren van het experiment. Al bouwende worden me plus- en 
minpunten duidelijk van Hypercard. 

1. Maken van applicaties. 
lk heb de indruk dat men snel met Hypercard leert werken. Objecten zijn 
gemakkelijk te creeren. Bovendien is de programmeertaal Hypertalk 
eenvoudig. 

2. Selecteren van menu's. 
- Als er 'veel van hetzelfde' gemaakt moet worden, is het vaak handig 
gebruik te maken van de mogelijkheid om met behulp van Hypertalk menu's 
te selecteren (commando's 'doMenu' en 'choose' spelen hierbij een grote 
rol). Als voorbeeld kan hier genomen worden de aanpak in stap 2 van 
paragraaf 2 van hoofdstuk 2. Er worden automatisch 104 kaarten 
gekopieerd. Kaarten kunnen ook met de hand gekopieerd worden. 

- Aan het 'met de hand' selecteren van een menu-item is zowel een 
voordeel als een nadeel verbonden. Voordeel is dat een menu-item snel 
geselecteerd kan worden. Nadeel is dat hierbij regelmatig het verkeerde 
item geselecteerd wordt. 

3. Realiseren van functies die in het experiment gebruikt worden gaat 
gemakkelijk. 
Zoals tijdregistratie en inverteren van buttons. Deze functies zijn 
eenvoudig te realiseren met standaardcommando's en -functies. Minder 
eenvoudig zal het zijn als geen standaardfuncties en -commando's 
voorhanden zijn. De optie 'metascripting' zal dan van stal gehaald moeten 
worden. 

4. lnverteren van targetbutton. 
Als de targetbutton slechts zeer korte tijd wordt aangewezen, inverteert 
deze niet (in conditie met feedback). Er is blijkbaar een grens aan het 
reactievermogen van Hypercard. lk veronderstel dat het volgende het geval 
is. Het duurt t1 ms. om de boodschap 'mouseEnter' te maken. Het duurt t2 
ms. om deze boodschap naar de targetbutton te zenden. Stel dat de 
targetbutton t3 ms. wordt aangewezen, waarbij t3<(t1 +t2). 
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Dan wordt routine 'mouseEnter' van de targetbutton niet in uitvoering 
genomen, maar routine 'mouseleave'. 
Als sample wordt aangeboden wordt het script van de sample in uitvoering 
genomen (zie bijlage 1, 'sample'). Bepaald warden dan cursorplaats en 
begin van zoektijd. Als gedurende de tijd dat dit script wordt uitgevoerd 
de targetbutton (in de conditie met feedback) wordt aangewezen, 
inverteert deze niet. Consequentie van het feit dat routines nooit tegelijk 
warden uitgevoerd. 

5. Opstarten van externe applicaties en documenten. 
Men dient zich te realiseren dat het automatisch verkrijgen van toegang 
tot een externe applicatie of document net zolang duurt als het 'met de 
hand' toegang verkrijgen hiervan. In dit opzicht biedt automatisch toegang 
verkrijgen geen verbetering. 

Een voordeel van de optie is, dat een gebruiker niets te maken krijgt met 
bestandzoekstrukturen. De gebruiker kan zich helemaal richten op de taak 
die uitgevoerd moet warden. 

6. Object achtergrond. 
Gebruik hiervan is in een aantal toepassingen efficient (zie 'een tweede 
applicatie van Hypercard', biz 36). 

7. Uitvoering van een routine gaat met behulp van een interpreter. Deze 
associeert Hypertalk commando's met machinetaal routines. Consequentie 
is dat een routine minder snel uitgevoerd wordt dan bijvoorbeeld een 
(gecompileerd) pascal-programma. 

8. Applicaties warden automatisch op disc geschreven. Wordt een 
applicatie gewijzigd, dan warden de veranderingen automatisch op disc 
aangebracht. 

9. In Hypercard komt een integratie tot stand tussen tekst, getallen, 
tekeningen en geluid. 
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object-georienteerd vs procedure-georienteerd programmeren. 
Nemen weals voorbeelden van beide respectievelijk Pascal en Hypercard. 
We vatten een Hypercard applicatie op als een programma. Laten we eens 
kijken naar de rol van de gebruiker. Bij het pascalprogramma: starten en 
afbreken van het programma, eventueel aanbieden van gegevens (zowel 
tijdens als voor de uitvoering van het programma). Essentieel is dat de 
controle in handen blijft van het programma. 

Bij Hypercard kan een gebruiker tijdens uitvoering van een programma dit 
wijzigen. Zelfs als het 'userlevel' niet 'scripting' is, dwz scipts kunnen 
niet gemaakt of veranderd worden. lmmers, de gebruiker kan tijdens 
uitvoering van het programma naar de Homecard gaan en het userlevel 
veranderen. De gebruiker kan tijdens de uitvoering van een programma een 
ander programma opstarten. 
Hiermee heb ik proberen aan te geven dat de controle tijdens uitvoering 
van het programma in handen van de gebruiker kan zijn. Maar de gebruiker 
heeft niet op elk moment de controle in handen. 
Resumerend: controle is tijdens uitvoering van een Hypercard programma 
afwisselend in handen van de gebruiker en het systeem. 
De opmerkingen over Hypercard worden toegelicht met een voorbeeld. 

er is een stack gemaakt bestaande uit 10 kaarten. De kaarten zijn 
gelinkt dmv buttons. Wordt op een willekeurige kaart de button 
'volgende' aangeklikt dan verschijnt de opvolger. Stel kaart 5 is 
gepresenteerd op beeldscherm. Door het menu 'openStack' te selecteren, 
kan een ander Hypercard programma worden opgestart. Ook is het 
mogelijk Hypercard te verlaten en een externe applicatie op te starten. 

Je kunt een pascalprogramma schrijven waarin dezelfde10 kaarten getoond 
worden. Bovendien kan het zo geregeld worden dat op een willekeurig 
moment de gebruiker een ander programma op kan starten. Maar met al 
deze opties zal vooraf rekening gehouden moeten worden. 
Bij Hypercard hoeven niet alle opties vooraf vastgelegd te worden. 
Bovendien kan niet tot in details vastgelegd worden wat een gebruiker gaat 
doen. De gebruiker kan tijdens uitvoering van het Hypercardprogramma 
immers een nieuw programma maken, waarvan de naam vooraf niet bekend 
is. Hypercard bezit een grote flexibiliteit. 

tens!otte. 
Hier eindigt hoofdstuk 3. 
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Bijlage 1: Gebruikte routines. 

(commentaar in routines is geplaatst achter ·--') 

kopieren van sample. 
on mouseUp 

put 4 into i 
go card i 
repeat while i<:108 

doMenu copy card 
doMenu paste card 
put i+ 1 into i 

end repeat 
endmouseUp 
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geef buttons een naam. 
on mouseUp 

put 4 into i 
repeat while k109 

go card i 
put 1 into n 
repeat while n<16 

open file "namen" 
put (random(24)+9) into a 
put (random(23)+ 129) into b 
put 1 into edn -- eerste deel van naam bepalen 
repeat while edn<>a 

read from file "namen" for 2 
put it into edn 

if edn=a 
then 

read from file "namen" until return 
delete char 6 of it 
put it into naam 

else 
read from file "namen" until return 

end if 
end repeat 

if n=1 -- tweede deel van naam bepalen 
then 

put ".prg" after naam 
else 

read from file "namen" until tab 

put 1 into tdn 
repeat while tdn<>b 

read from file "namen" for 3 
put it into tdn 
if tdn=b 
then 

read from file "namen" for 5 
delete char 5 of it 
put it after naam 

else 
read from file "namen" until return 

end if 
end repeat 

end if 

set name of card button n of card i to naam 
close file "namen" 
put n+ 1 into n 

end repeat 

put i+ 1 into i 
end repeat 

end mouseUp 
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plaats targetbutton. 
on mouseUp 

put 4 into i 
repeat while i<109 

put 1 into j 
repeat while j<16 

go card i 
put the loc of card button 1 into tp 
put the loc of card button j into bp 
show card button 1 at 100,100 
show card button j at tp 
show card button 1 at bp 
put i+ 1 into i 
put j+ 1 into j 

end repeat 
end repeat 

end mouseUp 

kopieren van set. 
on mouseUp 

put 4 into i 
repeat while i<109 

go card i of stack "wel" -- de stack van waaruit gekopieerd wordt 
doMenu copy card 
go card (i-1) of stack "nu" -- de stack waarnaartoe gekopieerd wordt 
doMenu paste card 
put i+ 1 into i 

end repeat 
end mouseUp 

kopieren script targetbutton. 
on mouseUp 

get the script of card button 3 of card 1 
put it into aha 
put 4 into i 
repeat while i<109 

go card i 
set script of card button 1 of card i to aha 
put i+ 1 into i 

end repeat 
end mouseUp 
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kort naam in. 
on mouseUp 

put 4 into i 
repeat while i<109 

go card i 
put 1 into j 
repeat while j<16 

get the short name of card button j of card i 
put 9 into n -- laatste 4 karakters van naam afhalen 
repeat while n>=6 

delete char n of it 
put n-1 into n 

end repeat 
set name of card button j of card i to it 
put j+ 1 into j 

end repeat 
put i+ 1 into i 

end repeat 
end mouseUp 
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random volgorde kaarten. 
on mouseUp 

put 105 into a -- a is aantal kaarten dat nog geschud moet worden 
put 3 into b 
repeat while a>=2 

-- (b-3) is het aantal kaarten dat geschud is 

1 

1 

put random(a)+b into kies 
go card kies 

2 3 

doMenu copy card 
go card b 
doMenu paste card 

2 3 

-- b+ 1 <=kieS<=a+b 

4 kies kies+ 1 .......... -........... B 1-.................. . 

4 5 kies+ 1 kies+2 

108 

108 

.............. - , .... ........... '-------f 

1 

1 

go card kies+ 1 
doMenu cut card 

2 

put a-1 into a 
put b+ 1 into b 

2 

end repeat 
endmouseUp 

3 

3 

4 5 kies+1 

□ ............. .. 

5 kies+ 1 .............................. D·· ............ . 

(toelichting bij plaatjes: afgebeeld zijn kaarten; 1, 2, kies, etc geeft het nummer van de kaart 
in de stack aan; uit de set kaarten tussen de twee verticale strepen wordt elke keer een kaart 
willekeurig geloot; de gelote kaart is gearceerd) 
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doe proef 
on mouseUp 

hide menuBar 
go card 2 

endmouseUp 

schud de kaarten 
zie 'random volgorde kaarten' 

kopieer trial eerste proefpersoon 
on mouseUp 

open file "z-tijden" 
open file "1 z" 
read from file "z-tijden" until tab 
write it to file "1 z" 
close file "z-tijden" 
close file ·1 z" 
set name of card button 3 to "1 is vol" 

endmouseUp 

button basisset kaart 2 
on mouseUp 

global i 
put 3 into i 

ask "hoe heet je" 
put it into naam 

open file "z-tijden" 
write "datum: "&the long date & return to file "z-tijden" --opmaak file 
write "tijd: "&the long time & return to file "z-tijden" 
write "proefpersoon: "&naam & return to file "z-tijden" 
write return&return to file "z-tijden" 
write "kaart"&" "&"cursor"&" "&"target"&" "&"ticks"&" "&"seconden"&return to file 

"z-tijden" 
write return to file "z-tijden" 
go card 3 

endmouseUp 
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basisset kaart 3 
on openCard 

global i 
global cursor 
global stop 
global le 

if i=1 then go card 1 
if i>3 
then 

if lc="77,77" then put "1" into I -- plaats van targetbutton 
if lc="166,77" then put "2" into I 
if lc="254,TT" then put "3" into I 
if lc="342,77" then put "4" into I 
if lc="427,TT" then put "5" into I 

if lc="TT, 179" then put "6" into I 
if lc="166, 179" then put "7" into I 
if lc="254, 179" then put "8" into I 
if lc="342, 179" then put "9" into I 
if lc="427,179" then put "10" into I 

if lc="77,285" then put "11" into I 
if lc="166,285" then put "12" into I 
if lc="254,285" then put "13" into I 
if lc="342,285" then put "14" into I 
if lc="427,285" then put "15" into I 

put item 1 of cursor into een 
put item 2 of cursor into twee 

set numberFormat to "0.###" 

if (i-3)<10 
then write " " & (i-3) to file "z-tijden" 
else write "" & (i-3) to file "z-tijden" 

if een<100 
then 

if een<10 
then write" "&een&"." to file "z-tijden" 
else write" "&een&"." to file "z-tijden" 

else 
write" " &een&"." to file "z-tijden" 

end if 
if twee<100 
then 

if twee<10 
then write" "&twee to file "z-tijden" 
else write" "&twee to file "z-tijden" 

else 
write twee to file "z-tijden" 

end if 

-- zoektijd in drie decimalen nauwkeurig 

-- opmaak van tabel in file "z-tijden" 
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if 1<10 
then write" 
else write" 

if stop<1000 
then 
if stop<100 
then write" 
else write" 

else 

" & I to file "z-tijden" 
" & I to file "z-tijden" 

" & stop to file "z-tijden" 
" & stop to file "z-tijden" 

write" • & stop to file "z-tijden" 
end if 

if (stop/60)<1 o 
then write " • & stop/60 & return to file "z-tijden" 
else write" " & stop/60 & return to file "z-tijden" 

if i-48 - kaart 48 is gezien 
then 
write tab to file "z-tijden" 
close file "z-tijden" 
show card button 1 
open MacWrite 

end if 

show card button 1 
end if 

end openCard 

button basisset kaart 3 
on mouseUp 
global i 
put i+ 1 into i 
hide card button 1 
go card i 

endmouseUp 

sample 
onopenCard 
global cursor 
global start 
put the ticks into start 
put the mouseLoc into cursor 

end openCard 
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targetbutton zonder feedback 
on mouseUp 

global start 
global stop 
global le 

get the loc of card button 1 
put it into le 
put (the ticks-start) into stop 

go card "controle" 
endmouseUp 

targetbutton met feedback 
on mouseUp 

global start 
global stop 
global le 

get the loc of card button 1 
put it into le 
put (the ticks-start) into stop 

go card "controle" 
end mouseUp 

on mouseEnter 
set hilite of card button 1 to true 

end mouseEnter 

on mouseleave 
global i 
set hilite of card button 1 of card i to false 

end mouseleave 
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feedback op kaartn ivo 
on openCard 

lees coordinaten van targetbutton 
plaats deze in de variabelen h1, h2, v1 en v2 

end openCard 

on mouseEnter 
put the mouseLoc into muis 
if item 1 of muis>=h1 and 

item 1 of muiS<=h2 and 
item 2 of muiS>=V1 and 
item 2 of muiS<=V2 

-- test of targetbutton wordt aangewezen 

then set hilite of 'targetbutton' to true -- targetbutton wordt aangewezen 
end mouseEnter 

on mouseLeave 
-- test of targetbutton wordt aangewezen 

set hilite of 'targetbutton' to false 
end mouseLeave 

on mouseUp 
global start 

-- test of targetbutton wordt aangewezen 
then write (the ticks-start) & return to file "z-tijden" 

end mouseUp 
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file "naamgeving" 
1 0field (nb: iedere regel wordt afgesloten met een 'return'-teken} 
11 adres 
12creat 
13style 
14shape 
15first 
16edges 
17erase 
18paint 
19names 
20files 
21drive 
22intro 
23stack 
24image 
251abel 
26front 
27curve 
28paper 
29short 
30blank 
31fonts 
32lines 
33trace 

130.cop 
131.def 
132.prt 
133.rot 
134.sel 
135.sav 
136.hor 
137.flp 
138.srt 
139.ins 
140.del 
141.tab 
142.txt 
143.opn 
144.cls 
145.shw 
146.inf 
147.pas 
148.hor 
149.vrt 
150.rec 
151.spe 
152.ren 

(nb: op begin van deze regel staat het 'tab'-teken) 
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file "z-tijden" 
datum: Thursday, March 24, 1988 
tijd: 13:13:54 
proefpersoon: jerome 

kaart cursor target ticks seconden 

1 
2 
3 

19. 21 15 
14. 20 9 
17. 21 7 

240 4 
225 3.75 

84 1.4 {nb: niet meer dan 3 zoektijden zijn bepaald) 
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Bijlage 2: Hypertalk: begrippenlijst. 

ask 

close file 

date 

doMenu 

global 

hide menubar 

hilite 

commando om gebruiker gegevens te vragen. 
Bij uitvoering wordt een zogenaamde 'box' op het 
scherm gepresenteerd, waarin de gegevens 
ingetypt kunnen worden. 

commando om file af te sluiten, zodat deze niet 
bewerkt kan worden. 

functie die als waarde de datum afgeeft. 

commando om een menu uit te voeren. 
Voorbeeld: 'doMenu copy card'. 
De set menu's die uitgevoerd kan worden is 
afhankelijk van de 'tool' die geselecteerd is uit 
het 'tools-menu'. Zo kan het menu 'rotate right' 
alleen uitgevoerd worden als vooraf een der 
'paint-tools' is geselecteerd. Dit selecteren kan 
met het commando 'choose', waarbij dan de 
gewenste 'tool' wordt opgegeven. 

aanduiding bij een variabele. 
Dit geeft aan dat de variabele globaal is, dwz de 
variabele wordt in verschillende routines 
gebruikt. In elke routine waarin de variabele 
gebruikt wordt dient deze aanduiding bij de 
betreffende variabele te staan. 

commando om menubalk te verbergen. 

eigenschap van een button. 
Het commando 'set hilite of card button to true' 
inverteert de betreffende button. 
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item 1 of rect 

j ~ 

, , ... --.. 
item 1 -

... 
-.. 

item 2 

loc 

message 

message handler 

item 3 

eerste waarde van de functie rect. 
Geeft aan de afstand tussen linkerrand van 
window en linkerrand van object. 

j ~ 

item 4 

button/veld H 

---
window 

eigenschap van button en veld. 
Door twee getallen wordt de plaats van het 
centrum van een object op de kaart of 
achtergrond aangegeven. 

hiermee warden routines geactiveerd. 
Met het verzenden van boodschappen kan de 
controle gegeven warden aan bepaalde objecten. 

routine. 
Het script van een object kan een of meerdere 
routines bevatten. Struktuur: 

on< naam van routine> 
< lijst van commando's > 

end< naam van routine> 
Als een boodschap naar een object gestuurd 
wordt en het script van dat object bevat een 
routine waarvan de naam correspondeert 
met de naam van de boodschap, dan wordt gestart 
met uitvoering van de lijst commando's in de 
routine. 
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mouse Down 
mouse Enter 
mouse Leave 
mouseUp 
mouse Within 

mouseH 

numberFormat 

open 

random 

read from file 

rect 

boodschappen die door Hypercard gegenereerd 
worden bij rnanipulatie van de rnuis. 

functie van Hypertalk. 
De waarde die afgegeven wordt is de horizontale 
afstand tussen de positie van de cursor en de 
linkerkant van de kaart. 

commando om vorrn van getallen te bepalen, 
ofwel het aantal cijfers voor en achter de 
kornrna. 

commando om toegang te krijgen tot externe 
applicaties, waaronder MacWrite; tevens 
commando om files te openen. Orn files te kunnen 
bewerken rnoeten ze eerst geopend warden. 

functie die willekeurig een getal bepaald uit een 
set van getallen. Orn deze set te bepalen rnoeten 
een of twee parameters worden 
opgegeven. Voorbeeld: randorn(10)+2. 
In dit geval wordt willekeurig een getal bepaald 
tussen 3 en 12. 

commando om gegevens van een file in te lezen 
in Hypercard. 

functie van Hypertalk, die opereert op buttons en 
velden. De functie geeft vier waarden af, die 
tesarnen de positie aangeven van het object op de 
kaart (zie 'item 1 of rect'). 
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repeat until 

send 

set icon 

show 

start 

ticks 

time 

write to tile 

programmeerstruktuur om een lijst van 
commando's herhaald uit te voeren, totdat een 
conditie geldt. Struktuur: 

repeat until< conditie > 
< lijst van commando's > 

end repeat 

commando om een boodschap naar een object te 
versturen met het doel de controle over te dragen 
aan dat object. 

commando om eigenschap 'icon' van object 
'button' te veranderen. 

commando om een object op het beeldscherm te 
laten zien. Wordt vaak gebruikt in combinatie 
met 'hide'. 

naam van een boodschap; namen kunnen 
willekeurig gekozen worden. 

functie van Hypertalk. 
Functiewaarde is de tijd die verstreken is sinds 
het opstarten van de machine, uitgedrukt in 1/60 
seconden. 

functie die als waarde de tijd afgeeft. 

commando om vanuit Hypercard gegevens in een 
file te plaatsen. 
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Bijlage 3: Definities opzet experiment. 

sample 

targetbutton 

trial 

zoektijd 

kaart die tijdens het experiment aan de 
proefpersonen wordt aangeboden en waarop 
vijftien buttons zijn aangebracht. 

button die geselecteerd moet warden op elke 
sample. 

set samples die proefpersonen wordt aangeboden. 
Elke proefpersoon doorloopt twee trials. 

hoeveelheid tijd die verstrijkt tussen het 
moment waarop een sample is aangeboden en het 
moment waarop de targetbutton is geselecteerd. 
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Bijlage 4: Hard- en software. 

Hier een overzicht van de hard- en software die tijdens de stage zijn 
gebruikt. 

Het implementeren van het experiment is gedaan met een Macintosch 
plus, van Apple Computer B.V. 
Daarbij is een Macintosh hard disc 20 gebruikt. 

De software die tijdens het implementeren is gebruikt: 
- Hypercard, versie 1.0; 
- Edit, versie 2.0; 
- MacWrite, versie 4.5 

Het experiment is uitgevoerd met een Macintosh SE. 
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