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I INLEIDING

In deze documentatie uordt de software van het ELLA (Electronic Learní.ng Atd)
systeem beschreven. Er wordt tevens een korte beschríjving gegeven van de
hardware waarop ELLA gehnplenenteerd 1s.
ELLA 1s ontwlkkeld op het IPO ten behoeve van het samenwerklngsptojekt
'rlnteraktlef leren van begrlppen Ín een tweede taal" dat Íaet de vakgr:oep
OnderwíJspsychologie van de Katholleke Hogeschool Ttlburg tordt uitgevoerd ln de
perlode Januart 1982 t/n december 1985.
Projectletdtng: prof. dr. H. Bouna en prof. dr. L. de Klerk.
Projectultvoerder: drs. Il. 0tten.
Voor een beschrÍjvlng van het project en de exper{trenten kan vewezen trcrden naar
de llteratuur-opgave aan het elnd van dit rapport en naar de proJect-aanvraag
d.d. 8-5-198I en de vervolgaanvraag d.d. l8-10-1983.
IIlerna zullen eerst de Ínnlddels vervaard{ge versl'es korÈ r'rorden aangeduld,
waarna van de program-a's, dte tn het laatst u{tgevoerde experiment zijn
gebruikt, een uÍtgebrelde beschrtJvlng volgt.

l.l Eerste versles ELLA (t.b.v. pllot-erperÍment nov '82)

De basls voor de bestaande software ls gelegd Ln samenwerking met ir. P. de

Wltte (verbonden aan het Rekencentrum van' de fi{E), dr. S. Marcus (IPO) en
stagiaÍrs van de HTS te Venlo. In IPO- en RC-rapporten hebben deze stagla.irs
verslag gedaan (van Bracht(1982a,b) en Bogaarts(1982a,b)).
Versle I {s aanvankeltjk op een Apple II ontwikkeld, rnaar na enige maanden op de
I.Iestern Dig{tal mieroEng{ne overgezet (zte par 2). Deze programma's zijn op
dlskettes bewaard; de sourceflles staan eveneens tn een VAJ(-d.trectory
I0TTEN.ELLA.FIRST]. Ilet beEreft progra'-a's om een bestand op te bouwen en te
onderhouden en verder een eerste versie van de optÍes'STUDY' (later
'DooRBLADEREN' genaand) en 'LEARN' (later 'LEREN' genaamd).

Ten behoeve van'het vooronderzoek november '82 werd een functlonerend systeem
(versle 2) gerealtseerd met dr{e hoofdoptles: 'DOORBLADEREN' , 'IEREN' en
'TAALSPELLETJE'. Er was ln 'IIULP' voorz{en en een eerste 'WOORDENBOEK' was ook
voorhanden. De bediening verl{ep via het toetsenbord; onder aan het beeldscherm
was steeds een promptlÍne te z{en dte aangaf welke keuzes nogelljk waren. De

verschÍllende opt{es werden aangeroepen door van prograona-chatnÍng gebrulk te
naken; dtt vereistte we1 dat voor ledere optÍe verschlllende fl1es doorlopen
moesten rorden. De snelheld was daardoor niet erg hoog. De sourceflles sÈaan op
dÍskette en 1n de VN(-directory [OTTEN.ELLA.PILOT].

L.2 Versles 3 en 4 (resp. voor experLmenten nov '83 en nel '84)

Voor het onderzoek van november '83 (vergel.tjkÍng 'ELLA' met 'BOEK') werden
versch{llende verbetertngen aangebracht in de program'rla's. TenzÍj anders vermeld
rnrdt, zijn de programma-ultbreidlngen en -wÍJztgÍngen door H. 0tten ultgevoerd.
Dlt resulteerde in versie 3, die op diskette en {n de VAX-dÍrectory
I OTTEN. ELLA.NOVS3] bewaard 1s.
De vorlge versLe was Í.n veel opzlchten veel beperkter m.b.t.

het aantal optles (hoofdprocedures) dat geboden werd;
de grootte van het bestand (aantal ttems dat geleerd r"ordt);
de snelhe.ld waarmee van de ene optie naar de andere geschakeld kon worden
(t.p.v. chaining nu segment procedures) en veel meer gebrulk van van
lnterne (werk-) geheugen
de ondersteun.{ng ln de vorm van rncordenboek, aanwijz.tngen, overzichten;
invoer van tmorden vla het toetsenbord;
het bedieningsgenak.



Voor het onderzoek Ín mei '84 (verder vergelÍJkend onderzoek'ELLA'vs. 'BOEK')
werden versÍes 4.1 en 4.2 vervaardígd. Deze z{Jn deels ldentÍek aan versie 3; er
zÍJn op verschillende punten optlnallsatí.es aangebracht. Onder andere Ís de
verwÍJz{ng naar vertalingen nu met behulp van polnters gerealÍseerd, waardoor
geheugenruimte bespaard wordt (aanpasslng door J. van der Ltnden). Versle 4.1 ls
gebrulkt met een bestand 'nakkeliJke' Ítems t.b.v. een introductÍelesjel versle
4.2 werd daarna in de expertmentele sesles gebrulkt en maakte gebrutk van
'rooelltJke'Ítens. Deze selectÍe was genaakt op basls van de regÍstratles ult
het november'83-onderzoek; J. van der LÍnden heeft de hiervoor benodigde
prograÍnma' s geschreven.
De hler:na volgende beschrlJvlng zal betrekkÍng hebben op deze versle 4. De

sourcef iles staan op dískette en ln de VAX-dlrectory [OTTEN.ELLA.I"1EI84].
NÍeuwere vers{es zullen hÍerop gebaseerd zijn.

1.3 DemonstratÍeversie en nl.euwe ontwlkkellugen (vanaf JulÍ '84)

Er ziJn later versies gemaakt voor demonstratÍ.es: de conversatí.e gebeurt ln het
Engels of in het Nederlands, er Ís een voorzienlng om de wordspotter btJ het
'LEREN' op afroep te kunnen denonstreren (zle par 6.2 WORDSPOTTER); in de
versles t.b.v. experl.menEen ts het aanroepen van de wordspotter afhankel{jk van
antroordpatroon en rrcrdt deze deels op random basls gepresenteerd (versle 5,
bewaard op dlskette en tn de VN(-dtrectory IOTTEN.ELLA.ENGDEI,IO]).
Voor verdere ontwÍkkellng, waarÍn de 'coachende' functÍe van ELLA wordt
gevarleerd, .ts tot op heden alleen een aanloop gernaakt voor een versle dÍe nlet
of nauweliJks coacht, en waarbÍ.j de selectÍe van'moelliJke' .Ítems Ís gebaseerd
op de roarker{ngen dÍe de leerlÍng zelf aanbrengË. Deze versl.e 6.2 staat op
dlskette en {n de VAX-dtrectory I0TTEN.ELLA.MARK]. Il{ernaast za1 een versle 6.1
vervaardtgd worden waarÍn een zo optlnaal nogell.jke coach {s opgenonen.



2 EARDT{ARE

De progrem"'a's ztjn gelnplementeerd op een WesÈern Digttal Pascal nicroEngine.
Deze mlcrocomputer werkt onder het UCSD operating systeen; de prograÍnmatuur Ís
{n UCSD-Pascal geschreven; de door de conpller geproduceerde P-code kan door
deze computer dÍrect uÍtgevoerd worden, waardoor de verwerkÍngstÍJden kort zljn.
Van blJzondere uÍtbre.tdÍngen van deze UCSD-Pascal, welke wel op de nlcroEnglne
toegestaan zljn (blJv. concurrency), ls geen gebrulk genaakt: de
overdraagbaarheld op andere computers {s h{erdoor rnl.nder problenatlsch. (De
gebrulkte termtnal en touchscreen beperken deze overdraagbaarheid wel!).
Er Ís 128 kByte aan RAIÍ beschlkbaar en twee dÍekdrlves voor 8" dlskettes qraarop

een maximaal beschlkbare opslagru{rote ls van 2 x 1976 blokken (van 512 bytes);
dtt resulteert tn 985 kByte per geformatterde schijf (double slded, double
densÍty).

A1s termlnal is een DEC VTl00 ternÍnal aangesloten eraatop een touchscreen ts
aangebracht (type TK-2100 ult de TK-100 serte van Interactlon Systens Inc.); dtt
voorzetschetu ts lngedeeld in 32 velden welke btj aanraken een drietal
ASCll-karakters opleveren nl. een header-karakter: chr(31) d.l. US, een
pad-karakter: ['A'..'Y' ,'0'..'9'J en een tra{ler-karakter:: chr(13). Vta software
1s het touchscreen eenvoudÍg aan of ult te. schakelen en kunnen fouÈen r.aorden
gedetecteerd. Door nlddel van sw-ltches zÍJn baud rate (50-19200 bps), touch
message repeat rate (100, 250,1000 msee, rlo repeat) en touch detectlon tí.me
(65-250 msec) tnstelbaar: voor gebrulk met de EllA-programmatuur ziJn deze
tnstelllngen resp. 4800 baud, nc, repeat, 100 ES€co De lndellng Ís hleronder in
flguur I weergegeven.

Flg. I De Índeltng
van een veld

van het touchscr:een;
r.prdt gegenereerd, Ís

het pad-karakter,
ln het betreffende

dat btj aanrakÍng
veld aangegeven.



SOFTTíARE

******************f ópie:'óléEhgl*************************
In de volgende beschriJvlngen ziJn nanen (tdentÍflers) voor procedures, functles
en units 1o hoofdletters gebruÍkt en worden narDen voor constanten, types en
varlabelen steeds onderstreept. De "underscoret'-tekens dle Ín varlabele-namen 1n
de progranmeteksten vookomen, ooesten voor deze documentatie rrorden vervangen
door een geroon verblndingsstreepje (1n Pascal-ldentiflers zlJn deze streepjes
ntet toegestaan). In de appendÍx A.2 zlJn de namen samengevat: Nertn zijn de
"undersco re"-tekens gehandhaaf d.
Standaard UCSD-Pascal ldentlfÍers ziJn nlet onderstreept en komen ní.et tn de
appendix voor.
Namen vao velden ult records rorden tuasen quotes (') gegeven.
rorden gebruÍkt om de waarde van variabelen aan te du.tden. Dubbele
alleen gebruÍkt om letterltJke tekst sreer te geven (1nc1. nameÍl
dlskette).

******************************************************

3.1 Sourceflles en code

''DBLREP.TEXT'','LRN.TEXTII .

''TST.TEXT.'
"e,ls.TExr"

DÍt zÍjn de segment procedures welke de vÍer hoofdoptÍea van het systeem vormen
(UCSD-Pascal staat het gebruik vau segmenten toe: delen van het gecoopileerde
progrimÍna dÍe afzonderlijk aangeroepen kunnen l,orden en zodoende meer
Ml'l-geheugen vrf j laten).

''ZKT,J.TEXT,'
"I{LP.TEXT''
''ELPINF.TEXT''

Dlt zÍJu segment procedures voor r.oordenboek en hulp.

Er 1s een gedeelte van de routlnes als UNIT (vooraf gecomplleerd
progranmagedeelte) aanwezÍg: "ROUT.TEXT'. en "ROUT.CODE", waarÍn een deel van de
declaratÍee Btaat en a1le routlnes rl.b.t. schernopbouw, Ínvoer vla keyboard en
touchscreen, functtes voor strí.ngbewerkí.ngen, etc.

Het hoofdprograÍÍÍma waamee een les uí.tgevoerd r"ordt, rrcrdt gevornd door de code
d.1e ootstaat na coropllatie van de h.iervoor genoemde seguenten en het
hoofdprogEêmmêo Deze code wordt tenslotte nog gelinkt net de unÍt ELLA ROUT en
ae "systÉM.LTBRARY".
Er bestaan nu 2 versles van het hoofdprograÍrma en de resulterende code:
t'I'{AKKSTART.TEXT'| en "MAKKSTART.C0DE" (een versle dÍe í.n een lnstructleles werd
gebruikt) en "MOEISTART.TEXT" en "MoEISTART.CoDE" (ueestal gemakshalve als
ttST.CODE" op dÍskette gezet). MOEI.. verwijst naar een versle welke als bestand
de noeil{Jke items uÍt het noverober'83-onderzoek aanbÍedt, }ÍAKK.. iden net de
nakkelljke ltems.

De quotes (')
quotes worden
van fÍles op



3.2 DatafÍ1es

TaalmaterÍaa1
"ELLA.ENG.DAT" (1.p.v. ELLA. ook MoEI. of MAKK.)
ttELLA.NED.DATT' ,,
"ELLA.zrN.DAT" ,,
''ELLA.NU},ÍB.DAT'I,,

lbordenboek
''DICT.DAT''

RegÍstratles
"(ldentif lcatie leerllng) . INF(Iesnr).DAT'I
"(ldentÍf lcatle leerling).TF(1esnr>.DATrr

3.3 TekstfÍles

Ilulpteksten
welke alle de extensie (nr (+ letter) >.IIELP.TEXT hebben: 9 flles Eet Íramen
EL... t/m EL...: bevatteu algemene huJ.p welke mrdt opgehaald vanult het
hoofdnlveau van het progranma.
l5 flles met namen STU...rTST...'LRN...;REP...1 GAI'Í...rSPY...1SCR..., welke
epecl.fleke aanwÍjzi.ngen blJ de verschlllende optÍes geven.

Beeldopbouw
ttINFHLP.DISP": een tabel waarln EegÍstratles rrcrden gepresenteerd
'TELLA.DISP'| : het ELLA-logo ln diverse for"naten



3.4 Overzicht van dlskettegebruik

I nlokken I kryte I scnrir

- Systeen flles: System.Pascal
Systen.I"llscí.nfo

- Prograroma : E11a.code
- Dataf lles : I{oordenboek

Bestand 255 Engelse rporden
Bestand vertallngen retc
Bestand zlnnen
Info over aant,allen r"oorden

- Ilulpteksten : dÍversen
- Displays : Tekstftles met scherolnfo
- Reglstraties : tljdsreglstrat{es (varleert)

í.temreglstratÍes (lnfo)

79
I

126
270

32
122
102

I
r00

36
5

LL7

39.5
0.5

63
r35
l6
6l
5r
0.5

50
l8
2.5

58.5

I
I
I
2
2

2
2
2
2
2

I
I

991 495.5

3.5 Prograomatuur voor beheer en verwerklng

Orn lesmateriaal te vervaardÍgen of te wljzlgen, zljn nodlg:
"DATAB2" (TEXT & CoDE) om taalmaterlaal í.n te voeren, te wiJzlgen, te

verwijderen en uÍt te breÍden.
"ELLADICI" (TEXT & CoDE) om een toordenboek aan te naken of uit te brelden dat

biJ het aangemaakte taalnaterÍaal behoort.
Onn data te verzamelen of overzlchten te produceren ziJn geen deflnÍtÍeve
prograrorna's voorhanden, deze worden genaakt of aangepast aan de hand van de
gewenste gegevens voor bijv. data-analyse.

3.6 De opbouw van de bestauden met taalnaterlaal

Ilet hLervoor genoende progranma "DATAB2'| levert vier flles op:
a. "<ELLA>.NlIl4B.DAT"

Declaratles m.b.t. deze file:
type .!g r packed array['a'..'z'l of Ínteger;
ver nr,mbfile : file of packed record

aant_rord rn_dlct : í.nteger ;
í.ndex : i-arr;
nml rnm2rnm3 : string;

end;
hierln zíjn 'nmI', 'nu2', 'nm3' de namen van de files met taalnateriaal
(nodtg voor het resetten van deze fl1es aan het begln van een les),
'aant uord' ls het aantal Engelse hoofdrruorden dat 1n het bestand met de naam
'nml'-eanwezlg 1s, 'n_dict' het aant,al rrcorden ln het rrcordenboek dat onder
de naam "DICT.DATt'op schijf staat en'lndex'ls een array net informatle
over de opbouw van het woordenboek (dlt naakt sneller btnair zoeken Ín een
vooraf bekende range nogelijk). Deze datastructuur is in samenwerking net J.
van der Linden uitgevoerd.
Ter verduidelÍ jk.ing een voorbeeld:
Stel er staan 36 woorden, beglnnend met een hoofdletter, in het loordenboek.
Daarna 63 woorden beginnend net een t'a", vervolgens 55 woorden beglnnend net
een "b". (ALle rrcorden ziJn alfabetisch gerangschtkt).
In de Índex staat dan: lndex['a'f-99 (geeft het aantal woorden aan dat rnet
een hoofdletter of rnet een "a" begtnt); lndex['b']=154 (aantal tot en met de
rrcorden, dle net "b" beglnnen); etc.



b. ''<ELLA>.ENG.DAT.'
Declaratiea n.b.t. deze ftle:
con8t rioordlen - 22i {nax

maxheadree - 255; {rnax;iEEC- = 4080; {nax
' 4; {nax
- 5; {uax
= -1. .maxzÍo;
- stringIroordlen]; {rloord net lengte van hoofdwoord}
= packed reeord

engw: kort; {het Engelse hoofdrmord}
ptrs: packed array[1..nvp1..rrZ] of sub2;

end;
var engflle : fl1e of engrec;
Ieder record van deze flle bevat een Engels hoofdr.roord 'engw' en in het veld
'ptrs' een array ntet tecordnummers van bljbehorende vertaltngen en zlnnen.
Voorbeeld:
Itet hoofdwoord rr:(x)o(rr ls het 87ste record ln de flle I'ELLA.ENG.DAT".

Er ztjn vÍer vertallngen:
vertalÍng I staat ln het 23ste record van de f{le "ELLA.NED.DAT" en heeft
4 voorbeeldzlnnen 1n "ELLA.ZIN.DATI n.1. de 35ster 36ster 37ste en 38ste.
vertaling 2 staat Ín het 24ste record van de ftle 'TELLA.NED.DAT" en heeft
3 voorbeeldzlnnen Ln ttELLA.ZIN.DAT" n.l. de 39ste, 40ste en 4lste.
vertallng 3 staat ln het 25ste record van de ftle "ELLA.NED.DAT" en heeft
I voorbeeldzln Ln TTELLA.zIN.DAT'| n.l. de 42ste,
vertalÍng 4 staat ln het 26ste record van de file'TELLA.NED.DAT" en
heeft 2 voorbeeldzlnnen Ín "ELLA.ZIN.DAT" n.I. de 43ste en de 44ste.
Ilet array 'ptrs' biJ ":ocxx'r bevat dan

I Z 3 4 5(nz)

strlnglengte hoo fdwoo rd)
aantal hoofdwoordenl
aantal rroorbeeldzÍnnen 4*4*naxheadrec)
aantal vertaltngen btJ eeo ÏóïffiïTá'l
aantal zinnen * I)

nv
1Z

type ï:lnuZ
kort
engrec&

C. "<ELLA>.FED.iAT"
Declaraties m.b.t. deze ftle:

38; {rnax strlnglengte vertaling}
100; {nax strlnglengte ztnnen}
-1. .Dêxhêadrec;
strlEil@f;
packed record
vert : strlngIvertlen];
englr_Ptr :
def :

subl;
zLn-str;

end;
var vertfLle : file of vertrec;

Ieder recora uft deze filê--Eevat een Nederlandse vertallng 'vert', een
Engelse betekenÍsomschrljvlng (verder steeds aangeduid net rrdefinitLe'r) 'def'
en een terugvervrijzing oaar het recordnurnmer van het hoofdwroord waar de
vert,allng bÍj hoort. In het bovenstaande voorbeeld zou hier de waarde 87
staen.

d. II<ELLA>.ZIN.DAT''

Gedeclareerd a1s zÍnflle: f.tle of zin-str; hetgeen betekent dat ieder record
van deze flle een strÍng met de maxlmale lengte van 100 karakters bevat. DÍt
ts dus geen normale textftle, omdat hLernee random access noeilijker te
realiseren zou zijn. í

I
2
3

4 (nv)

const vertlen -
ffi=..-

type 6ubl =
zÍn-str s
vertrec =

23 3s 36 37 38
24 39 40 4L -l
25 42 -l -l -r
26 43 44 -l -1



3.7 Opbouw van het soordenboek

l'1et het prograÍnma "ELLADICTT' rmrdt een flle "DICT.DAT'| aangemaakt.
Deze Ls a1s volgt gedeclareerd:
type dlct-Lrrd r packed record

str: wrdl5;
vert: packed array[1..41 of wrdl5;

end;
var dict : file of dÍct-wrd;
hterlii-Ts'str'het nnlFlooora en'vert'een array met maximaal 4
vertallngeo, waarblJ een strÍng net lengte 0 (") aangeeft dat er geen vertallng
í.s. Verder kan de f1le alfabetlsch gesorteerd worden, er kan een merge genaakt
rmrden met een andere f lle van hetzelf de type en de hí.ervoor beschreven
bestanden met definÍtles eo zinnen kunnen doorlopen worden, waarblJ gezocht
rprdt of een bepaald loord al opgenomen ls, Íraarna de roogelijkhe.{d bestaat de
mlssende rrcorden alsnog op te nemên.



4 INITIALISATIE EN ATSLUITING VAN EEN LES

In het hoofdprogramma ("MOEISTART", "I4AKKSTART" of "ST") wordt eerst een f .1e
hflle ("/15: ELLA.DISP'') geopend waarÍn de ELLA-logo's staan dle btj het starten
van of terugkeren 1n het hoofdprogratrma op het beeldschern komen (zle de
procedure ELLA_DISPLAY). Dan r.ordt de naam (globale vartabele ln het progranna)
van de leerling gevraagd, eraarvan een f.llenaam-extensÍe {d (eveneens globaal)
rordt afgeleld, dÍe aan de externe naem van de regÍstratÍef-1les wordt
toegevoegd.
In het hoofdprogramma rmrdt 1n de procedure START STOP STUDENT (aan de hand van
de parameter aktle van het type 6t st -(startFtop[ dle de waarde 'start'
heeft) gesprongen naar de procedure START STUDENT, waarí.n eerst de hiervoor
genoende nunbflle wordt geopend, waaruit aaltal hoofdwoorden en enlge fllenanen
voor verdere lnltiallsatl.e r.rorden lngelezen.
Dan rordt er bepaald of de student al andere lessen heeft doorlopen (er zÍjn dan
lnfofiles aanweztg) of eventueel alle nsessÍes (een globale progranmaconstante)
ffieeftgehad.Indtt1aatstegeiËl[-r.ordthet_PrograIDmameteenneld1ng
gestopt.
Voor deze check zÍjn de volgende declaratles nodlg:
type lo-akt=(res rrewr) ;
var infnaam, lnstr: strlngi
functÍon FILE FOUND (Ío: Ío-ak!; sess: í.ntegerl cloze: boolean): boolean; l'let
deze functÍe-rrcrdt 5-epaaTdl-ït een lnfofile nEt-Aie infnaan, welke wordt
samengesteld door concat(' ELLA. IHr' rlnsE-. atd;, waarln-láffi een srrí.ng Ís
net str(sess,lnstr) aangemaakt rordt.lffi?nkel{I' van lo wor?E-êEn poglng gedaan
de flle net een reset of een rewrlte te openen. FTf,E FOUND wordt true als
loresult 01s. wanneer cloze true ls r'ordt de ftle 

"reer 
gEsloten.

Voor de volgende ÍntttafT-át.tes met eerst de structuur van de headarray worden
beschreven. Dtt 1s voor het verdere verloop van het programma ae-5-eÍangrljkste
array.
Deze is als volgt gedeclareerd.
type vertlnf - record

ptrs
study_Bark
vertmoel
db l_co nt r , l rn_co nt r ,
reP_contr, tst_contr
Ja zeker, Ja, tlriJf ,nee ,
zeker_nLet, , recog , recall ,
b ekend, s tudy_aant get,
tst_goed, tst_fout

end;
= ^verttnf;
= packed record

engw: strÍngIr.oordlen] ; {engelse r"oord}
gerepeteerd , gemarkeerd ,
noetlt Jk roud_vorLg roud_huLdig : boo lean;
rep aantget: 0..63;
data: packed arrayll..nv] of v-ref
end;

packed array[0. .maxheadrec]

In deze array worden over leder hoofdwoord ('engw') en de vertallng(en) ervan
regÍstratÍes gezet tljdens het werken ln de drte hoofdopt.tes: 'DOORBLADEREN',
'REPETEREN' (beide in de segment procedure DOORBL_REPET) en 'LER.EN' (segment
procedure LEREN) en 'TESTEN' (segnent procedure TESTEN).
Deze registratÍes hebben betrekking op de ltengeschledenis ('oud vorig' : true

packed array[l..nz] of Ëub2;
0..3;
boo lean;

real;

v-ref
headrec

var headarrav:

-

: 0..63;

of headrec;



als een rnord ln vorlge les gezlen is, 'oud_huidl.g' :. true als een woord ln de op
gang zlJnde les voor het eerst gezLen werd); genaakte narkerlngen
('gemarkeerd'); de Etatus van een mord die door de procedure UPDATE MOEILIJK
(zle par 5.2) Ís bepaald ('noellljk' Ls true als een der vertalÍngen-meÍlÍJk
Ís); het al dan nÍet gerepeteerd ziJn en het aantal malen dat tlJdens het
repeteren de vertallng(en) bekekep werd(en) ('gerepeteerd' en 'rep aantget').
Het veld'data'bestaat ult een array met poÍnters: 'n1.1' geeft aan [at er geen
vertallng 1s opgenomen, een verwijzlng naar een record van het type verttnf als
er wel een vertaltng 1s. In zo'n record staan de volgende gegevens: '!ïïE-Tevat
de recordnmmers van de vertallng (ptrsIt] ) Ln de vertfÍle en de zlnnen
(ptrs[2..n2]) ln de zinflle. ]let aantal narkeringen dat-lÏ@E 'DOORBLIDEREN'
blj de vertallng fs !-z--f,staat in 'study Dark'. De vÍer velden 'dbl contr',
'lrn_contr', 'rep_contr' en 'tst_contr' zfJi-numerleke lndÍcatlee die pËr optte
de effecten van de actles en responses de leerllng blj dle vertallng vastleggen.
De waarde ervan r"ordt verlaagd als een actie of response duldt op (verdergaande)
beheersing van dat ttem en verhoogd als kan rmrden afgeletd dat een ltem
noeÍltJkheden oplevert. De resterende velden Ln de headarray zljn tellertjes van
responses ln de optles 'LEREN' en 'TESTEN'.

Blj een leerling dÍe een eerste les gaat doen rrcrdt de procedure NEW STUDENT
u.ltgevoerd, waarÍn eerst rsordt gecontroleerd of er op de dlskette vó-ldoende
ruÍmte ts on de reglstratÍeflles aan het étnd van de les weg te schrLJven. Dan
wordt de flle e$flle (zle boven) geopend om hlerult de hoofdraoorden ('engw') en
de recordnummFl!ïrs[1..nvrl..nz]) te copleren ln de headarray; de ál.re."e
varí.abelen r'ordeo op een initlële waarde (neestal 9) gezet-
I{anneer een leerllng al eerder ls geweest, kDrdt in de procedure OLD STUDENT ook
eerst de ru.tmte op diskette gecontroleerd en worden daarna de varlab-elen ult de
ln:!q1!!le (een f lle die dezelf de tnfornatle bevat als de headarray) over de
G?ig'-es overgenornen.
Deze flle 1s als volgt gedeclareerd:
var Lnfoflle : ftle of packed record

engr{3 strtngIroordlen] ;
gerepeteerd, gemarkeerd,
noeÍ1Íjk roud_vorig roud_huldig : boolean;
rep_aantget: 0..63;
data: packed arrayII..nv] of vertÍnf;

end;
het verschll van dÍt type record met dat in de headarray is onder 'data' te
vlnden: hier kunnen geeu poincers opgenomen worden, maar 1s steeds een vast
aantal (nv) records geresetveerd, waarí.n ptrs[1] aangeeft of er geen vertaltng
ls (waar6-l) of wel een vertalÍng (0..rnaxzln).

In de startroutÍne rrcrdt rtog een f ile geopend waarin de registratles E.b . t.
optí.ekeuze en de ernee doorgebrachte tÍJd r.rorden vastgelegd (dÍt gebeurt in de
globale procedure TIJDREG dle Ín par 5.2 verder beschreven rordt).
Deze tiJdfile Ís als volgt (globaal) gedeclareerd:
type optÍes = (d_newrd_recent rd mrecent rd_nrnrecent rd_o1d,

d noldrd nmold, {hÍerna eerst repeteeropt.les}
r_recent , t_mrecent , r_nmrecent , r_old , r_mold, r_nmold, r_hulp ,
d_hulp rd_get ,
l_eng_al 1, l_v e r_al l, l_eng_re c a, l_v e r_re ca, I eng_recm,
l_ver_recm r l_eng_recnn,l_ver_recnm r l eng_o lda r l ver_o 1da ,
l_eng_o I dm, l_v er_o I drn, l_eng o I dnm, l_v e r_o I d nrn, l_hul p,
":da1 1, t_val l, t do a, t_vo a, t_dom, t_vo E, t_do nm, t_vo nu,
t_dra , t_vra , t_dro, t_vrn, t_drnm, t_vrnno, t_hulp ,
g_Eastwrg spy rg scranrg_hulp rchoice rnlxrvrboek,
alg_hulp, tt Jdhulp, reshulp) ;

10



var tljdftle : f1le of packed record
akt
duur rdbl_c,
lrn_c, rep_c ,
tst_c

end;
Het type opties ls de verzamellag hoofd- en subopt.tes: de benanÍng geeft aan
welke hoofdoptie gekozen is en met welke selectie Íteus er rcordt gewerkt.
In het veld 'duur' wordt de tÍjd genoteerd dle een leerllng tret een optle heeft,
doo rgeb racht.
De velden 'dbl c', '1rn c', 'rep c', 'tgt c' zljn opgenomen om de controls ult
de headarray oier de nem-en en zod6ende een-Índruk te krijgen van het verloop van
deze controls gedurende een les. Dlt t.b.v. data-analyse.

Tenslotte rorden tn START STUDENT nog een aantal globale varlabelen
gelnÍtlallseerd waarblj dE volgende declaraties van belang zÍjn:
type hoofdakt = (ttlrdblrlrnrtst rreprgamrdlcrhlp) ;
var tljdarr : packed arrayIttl..hlp] of real dat de totale ttJden van de

zlJn en welkehoofdoptles bevat welke via 'IIULP' door de leerllng te í.nspecteren
1n de procedure TIJDREG worden btJgewerkt (zie par 5.2).
Ilet beglntÍJdetip van de registraties qonl rrcrdt door de functÍe KLOKKIE
gebruikt, deze staat 1n de ualt ELLA_ROUTT-GIke hlerna beschrevet zai- reorden.

Aan het elnd van een les rrcrdt vanul.t het hoo fdprograrnma naar de procedure
START STOP STUDENT gesprongen (paraneter q\tÍe heeft nu de waarde 'stop'),
waarí.n de procedure QUIT_LES wordt uitgevoerd.
-- procedure QUIT_LES;

-- procedure UPDATE INFOFILE;
l'Íet de functl.e FTLE_FOUND('REI.IR'rsesslenrrfalse) wordt een nÍeuwe lnfoflle
geopend(dedec1araïÍe1shiervooffichreven)endeinformat1;EaË

: optles;

: real;

dat de data op diskeïte rorden
u.ltgevoerd. De dlverse ftles worden

headarray wordt daarÍn weggeschreven.
{quÏtf}-
Onderán het beeldscherm lprdt geneld
blJgewerkt, waarna UPDATE INF0FILE rsrdt
afgesloten (Ínfofile, ttjíftle, verrfile, zinfile, hfile); het
beeldscherm-wlndow wordt op volledÍge grootte teruggezet en Eet NEWPAGE
gewist. Tenslotte v,orden AIJ"IOREP(aan), SWITCH TOUCH(uit) en VT 52 aangeroepen
(zie hiervoor de volgende paragraaf).

{start_stop student}
Aan de hand van de parameter aktÍe wordt START STUDENT of QUIT LES aangeroepen.

Nog enlge globale types en varÍabelen: De globale varlabele optkeuze Ls van het
type opties en wordt gedurende het gehele prograÍíma gebrulkt ou de gekozen optle
mee aan t,e geven.

Het type setoflnt = set of 0..255 wordt Ín verschlllende procedures gebruikt om
ln een set de recordnr:rnmers van beschÍkbare r"oorden uÍt de heararray vast te
leggen.
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5 ALGE}íENE ROUTINES

5.1 De unlt ELLA ROUT.

DeclaratÍes:
Het declaratledeel betreft deels globale constanten, types en var.tabelen die 1n
de routLnes gebruikt worden en deels locale waardes (bljv. ASCII waardes van
ssmm:nd6 karakters t.b.v. de gebruikte VTl00 terninal).
type setófchar = set of char; {verzamellng karakters}

aan-uLt = (aanruLt); {algeneen gebruikt voor beeldschernorout.tnes}
dlrectlon - (leftrrlghtrdownrup); {de rlchtingen waarin o.a. de cursor

scroll -
gestuurd kan rcrden)
(softrJtrnp); {de wlJze waarop het scrollen op een VTl00
termÍnal kan gebeuren)
(graphicsrascll); {de twee karaktersets die voor een VTl00
ternlnal geselecteerd kunnen rmrden)
packed array[0..9,1..2] of strÍngl7]; {een array waarln
korte strÍngs konen dle onderaan als pronpts op het scherm
verschiJnen)
strÍng[38]; {een strtng net de naxlmale lengte van een
vertallng, tevens de stqÍngs die op een half beeldscherm
passen)
packed arrayl'a'..'v'l of str38; {een array net strÍngs
dle ln pronpt-blokjes op het bovenste deel van het
beeldschern gebrulkt r.orden biJ het klezen van optJ.es,
woordgroepen, maken van tests)
real; {nodtg voor de functí.e RAND}
f1le; {een algenene flle van het type untyped fite d{e
voor de UCSD-standaard functie blockread rprdt gebruÍkt
bl.Jv. blj dÍsplay van ELLA-logo)

karsets

DEC VTl00 terninal corn-andoprocedures :
De acronÍenen dle door DEC gebrulkt rrcrden (VTfOO/VTI32 handleld.lng), zijn
tussen aanhalÍngstekens verneld.

P-arr

s tr38

S-arr

var seed
Í-rrre

-procedure ANSI;
Zet terÍnLnal ln Al.lSl-mode.

-procedure VT_52;
Zet teruLnal Ln VT52 node.

-procedure I'lOVETO(kolonrregel : lnteger) ;
Verplaatst cursor naar posit.te kolonrregel .

-procedure CURSOR
(r:d.trectÍon; Í :lnteger) ;
Verplaatst cursor I posltles 1n rlchting r.

-procedure NEWPAGE;
ltaakt het beeldscherm schoon.

-procedure CLEAR(kolonrregel : integer) ;
Maak de regel schoon vanaf posltÍe kolom ln regel.

-procedure NORMAI. LINE(regel: lnteger) ;
Voert CLEAR uit op hele regeL en zet deze op
slngle-wldth en single-helght.

-procedure CLR_TO_EOS(horÍz rvert : lnteger) ;
Maakt beeldscherm schoon vanaf posÍt.te kolomrregeL.

-pro cedure ORIGIN_REL ;
Cursor kan n.iet bult,en de window worden geplaatst.

-procedure ORIGIN_ABS ;
Cursor kan wel bulten de wlndow rorden geplaatst.

DEC: 'fEnter AIISI bde'r

DEC: IIDECANM''

DEC:'rcup'l

DEC: 'r CUD, CUU, CUF, CUB"

DEC: ''ED'I

DEC: ''EL''

DEC: ''DECSWL'I

DEc: "ED"

DEc: rfDEcoM"

DEc: "DEcoM"
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-procedure WINDOW(bovenronder: Loteger) ;
Zet een wlndow d.m.v. boven en onder.

-procedure SETSCROLL(c:ffit) t 
-Zet scrolllng' so f t'-o-' Sump' .

-procedure AUTOREP(c :aan-uit) ;
Zet autorepeat van keyèoard 'aan' of 'uit'.

-procedure DOUBHIGII(Y: Ínteger) ;
Zet dubbele karakterhoogte op regel y.

-procedure DOUBI{IDE(Y: loteger) ;
Zet dubbele karakterbreedte btJ regel y.

-procedure INV_VID(str : string) ;
Zet de strlng str ln Ínverse video
op het beeldscherm.

-procedure SOFTSCROLL
(r: dtrectlon; aarlt-+fjqe?: lnteger) ;
softscroTl vTlOOFoT 'down' over g.!!!3g.

-procedure SAVECURS;
Bewaart de x en y coordinaat van de huldige cursor
po sltLe.

-procedure RESTCURS;
Zet de cursor terug aan de hand van de

Input routlnes:

- functlon GETCIIAR(okset: setofchar) :char;
Leest eeo karakter van tret Teyboard, als dlt karakter niet 1n de gegeven
okset z!.t, dan rordt d.tt geweLgerd.

-- proceaure GETSTRING(var get-s : string; -maxlen: integ-er)ger/;P[UCË(ltllt \rÊlèII\Il\tJ\Yqt ét|rc . es! rÀ^ó, rueÀ4srr' ^sssóe\ / t

Invoer van een strlng gËF-s pet naxÍnalE-T6-gte_ m?xlen, waarbtJ uitgebreide
controle op toegestanffi-rakters en check of í.nvoer eventueel van het
touchscreen komt, welke dan als zodanig rordt verwerkt.

Ortput routÍnes:

- procedure StloW(regel:integer; s:strí.ng) ;
Zet de strí.ng s op regel op het beeldscherm.

-- procedure TITEL(y: Integer; showstr: strlng);
Zet showst,r í.n a[UUele breedte op regel I gecentreerd op het beeldscherm.

-- pro cEffisrREEP( y : lnteger) ;
Zet een aaneengeíloten streep over de hele breedte van het beeldscherm op
regel y.

-- procedíre WRITF. LANG(inv: boolean; wl: zln:st1);
SchrÍjft een s-ring Fop 2 (of eventueel 3) regels waarbij Í,n een spatie
afgebroken rmrdt, inv-geeft aan of er ln lnversed video geschreven rrcrdt)

Touchscreen routÍnes:
-- procedure SIIITCII TOUCH(swttch: aan-ult) ;

Schakelt het touEhscreeï%?fi' o flffi' .

- function READ TOUCH(okset: setofchar): char;
Leest een karEkter viln het EïEhscreen en controleert of dit ín de toegestane
okset zlt; zo nlet, dan r"ordt er opnleuw gelezen.

DEC:

DEC:

DEC:

DEC:

DEC:

DEC:

DEC:

DEC:

'rDEcsrBl,ltt

"DEcscll,Í"

''DECARM''

''DECDIIL''

"DEcDt{L"

ttsGRtt

rrRIrl

"DECSC"

DEC: ''DECSC''
eqrder bewaarde x en y coordinaat.

Strlngbewerklngen:

- procedure DELCHR(var w: ZLI!:E$);
Èaalt uí.t de strtng sr-áÏE- tekens (deze tekens
hoofdrmord ln een voorbeeldztn aan).

- procedure DELSUBSTR(var str: zln-str; var s: string);
llaalt utt strlDg str de delen tussen twee ^-tekens,
vervangt deze delen door rr rr.

geven (delen van) eeu

zeL deze ln strÍng s en
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-- procedure GROOT-KLEIN(var str: strtng);
Zet alle hoofdletters ln strtng str otr Ln kleine letters.

Optle-presentatÍe (incl. graflsche routlnes) :

-- procedure ELLA_DISPLAY ;
Met TITEL r,orEt op regel I "Electronlc Learning Aid" gezet. Uit de hf tle
rprdt vLa blockread een random geselecteerd ElíR-logo oP het beeldséF
gezet.

-- procedure SELECT(keuze: karsets);
Schakelt tn VT52 ËïÏilover náE de karakterset 'graphic' of 'asc11'.

- procedure HORILIJN(breedte: lnteger); {locaal Ío de uott}
Zet een aaneengesloten streep van breedte poslties op het beeldscherro.

- procedure BLOKJES(startrstop: char@: s-arr; breedte: lnteger);
Tekent blokJes opTet Seeldscherrn waáiLn een menu gezet mrdt uit lprds.
Bovenste blokje ter hoogte van de regel waarop het touchscreen het kaïáli,ÉËr
start zal opleveren; onderste ter hoogte van stoP; start en stoP kunnen Iopen
va A' tot en met 'V'. De breedte geeft de breedte van de blokJes aan.

-- procedure !íAAK-VELD(plaats:Far; tetcst: str38; var maxl: lnteger;
var st-arr: è-arr; var okset: setofchar);

plaatst ln de array st-arr ouder lndex plaats de tekst en geeft als uitvoer
parameter maxl, de fengte van de strlng a1s deze langer was als nraxl, en

okset rraaraan het karakter Plaats 1s toeievoegd.

- !-rocedure PR0MPt-toUca(sl?rF-F: 11t"s".1; PTomPt-arr: $.); - ,^,
Tekent onderaan het beeldscherm hokJes (touchscreen gedeelte Eet codes '0
tot en met 'g')i begtnt met het hokje dat het karakter start oplevert en

eindlgt bij stop. greltn komen de strláge ult PromPt arr. 

--- procedure PROMPT OPT(kolonrregel: Íntegerl slrs2: str38)i
Ler op de plaats-kolol--p-rffitn lnvèrse ii:ra6- e6-lánduidÍng over de oPtie
r"a6àe de- leerllï!-Grkt l$-eventueel op de regel daaronder de woordgroep
dÍe geselecteerd í.s) '

Overige routlnes:
-- functlon MI.ID(lo rhÍ: lnteger): lnteger;

Geeft een randon getal tussen 1o en hL.
-- procedure PAUZE(duur: lnteger)f

Geeft een pauze van duur seconden.
-- proeedure KlOKKrn(va-erjd : real) ;

Geeft de tijd slnds het opstarten van de uEnglne.
-- procedure SHOI,I_TIME(mnent: real);

Zet de lnputpáraneter noment on Ín een strlng waarin minuten en seconden
afzonderlljk staan vermeld en zet deze string oP het beeldscherm.

5.2 Procedures in het hoofdprogramns.

ZnaLs al eerder opgenerkt, zljn er ook enlge algemene routines ln het
hoofdprogramÍna opgenomen. Dlt zljn procedures dÍe steeds onmLddelijk voor of na

het ultvoeren van een van de hoofdoPtles, worden aangeroePen: naast
START STOP STUDENT (dÍe hí.ervoor besproken Ís) zijn dit UPDATE I'ÍOEILIJK en

TIJDREG.
-- pro cedure UPDATE_MOEILIJK;

De headarray woidt tweemaal doorlopen, waarbij alleen loorden r.orden
waaiUtj-oua_lruldlg' of 'oud_rrorÍg' true- Ls_. De eerste naal lprdt
bepaalá, d.1; het totaal van ?e controls'dbl contr','Irn-contr',
'rep_contr' en 'tst_contr' btj alle aanwezige vertal-lngen en mean-troei, d.1.
tot-rooei gedeeld door het aantal aangetroffen vertalLngen.
De tweeae maal rmrdt per vertallng per hoofdwoord het totaal van de vÍer
controls vergeleken met roean-noeÍ; 1s dÍt totaal groter dan rrcrdt 'vertmoe{'

genonen
to t-moei
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op true gesteld en ook de boolean'moeilljk'bij het hoofdwoord r'ordt true om

aan te geven dat een der vertallngen blJ dÍt hoofdwoord noeiltJkheden
oplevert. Eet Eelecteren van noetllJke en niet..ooeltljke woorden kan dan
later sneller uitgevoerd lorden.

-- procedure TIJDREG(akt-keus: oPtles);
-- procedure FAKE_6TiÉïF(váffirr, t : real) ;

Aan de paraneters r.prdt de waarde 999.999 toegekend.

- procedure UPDATE_CONTROLS(var drlrrrt: real) ;
De headarray worlit doorlopen ín oveí de hoofdrrporden naarvan 'oud_huldig'
of -lfr-rcïig' true ls, r'prdt het genÍddelde over de vÍer controls
'dbl conTr' , t lrn_contr' , 'rep_contr' en 't6t_c-ontr' berekend en aan de

parameters d, 1, r en: toegekend. Als het aantal 0 1s lordt
FAKE CONTR0LS(d,l rr,t) aangeroePen.

{ rtJdreE'}
Met de functÍe KLOi(IE rordt de locale variabele mn2 bepaald.
In de ttjdfÍle-buffer r.ordt aan akt-keus de waarde van de Ínputparameter akt
toegekend eo aan duur de waarde ffi-mnT- nos! (dit levert dan de ttjd sirxfs
de laatst,e uaal ailf.lonnG werd uÍtffi-erd)-
In de tÍJdarr[hoofdoptle] wordt duuT biJgeteld, waarblJ de hoofdoptle 1n een
case st.atement bepaald rrcrdt. Als alt-keqq geen cholce of nÍx was, rmrdt de

totaaltÍJd ln ttjdarrIttf] opgehoogffiFErur
Nu rsordr UpOltf COntnOLS(dbl-c, lrn-c, rep-c, tst-c) aangeroePen als akt-keus
geen nLeuwe woorden betrof (hterult kan immers nog nlet een aParte groeP
noetltJke rporden l,orden aangeboden) en ook geen 'HULP'-oPtie, 'WBOEK',
'CEOICE' of 'NIX'. Anders r.ordt FAKE CoNTRoLS(dbl-crlrn-c'reP-crtst-c)
aangeroepen. Iler record rordt naar dE ttjdftle-weggeffir-ev6Ï
Tenslotte wordt mm1 een uiewe waarde gegeven roet I0,OKKIE(rnoPl).

5.3 De segment procedure GETEELP (en INFOTABEL)

Aan de hand van de luputparameter node (van het tyPe oPtles) r"ordt een

speclfleke hulptekst of andere Ínformatle aan de leerling gePreseDteerd.

De procedure INFoTABEL ts als aparte segment procedure ultgevoerd omdat anders
stack overflow optreedt wanneer GETI{ELP vanult de omvangrljkste procedure LEREN

(en daarin rpg eens vanult de procedure GET_PAGINA) rlordt aangeroePen. Dit
aa1roepen vao een segnent procedure vanult een índere verloopt probleemloos.
Er ziJn entge locale varlabelen:
stop Ís een boolean dle het beëlndtgen van procedures controleert;
ElldEstrlngs van het type s-arr dlent om menu's te Presenteren;
Eilp'-arr van het type p-arr r.rordt 1n PROMPTJOUCIT gebruikt;
óIset is een setofchar en bevat de toegestane karakters bij lnvoer;
Effiin twee ïáEb-n van het type optÍes:
x-mode bepaalt of er btj het verlaten van GETI1ELP een TIJDREG uoet
g-Bode rrordt gebrulkt om aan te duLden blj welk spelletJe
gepresenteerd moet worden: er ls nanelljk een subkeuze vanult de
rnogelijk ('G_MASTW', 'G SPY' , 'G_SCRAI'{') oItr uÍtleg te krÍJgen
spelletjes.

llÍer zal eerste de segment procedure INFOTABEL besproken rprden.
Deze procedure verzorgt de lnvulllng van de tabel met gegevens over resPonses
die bij de verschillende rrcordgroepen í.n de verschillende opties gegeven zljn.
I'1et enige constant,en lprden tabs ingesteld orn oP de julste posttle oP het
beeldscherro terecht te komen.

plaatsvinden;
een hulptekst
optie 'G_HULP'
over een der
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De tabel kent vLer hoofdcategorieën, welke ondergebracht zljn in het tyPe
hoofdcat-(doorbrrepetrtestrleren); de variabele c ls van dÍt type. In tar van
Eet type packed àrr"y[oId. .recent lrDá. .Írtnêrwel..ï1et] of 0..DêxÍrt lor-<len de

totalen opgeslagen.
IndevarÍabe1entvanhettyPe@.(na,nna),svanhettyPestatus.
(oldrrecent) en g van het type gpg - (welrnÍet) wordt over een reglstratie
aangegeven waar deze in de tabel tar btJgeteld moet rorden.
On de aantallen woorden aan te [-even dle een leerllng heeft gezÍen worden de

varLabele oh-teller en ov-teller van het type subl gebruLkt.

- proceduï-@T(g.,@ m-E'o-v: bool6 tel: lnteger);
Als het een len-rkeerÏAf-noEliJF tten betrffi (n-u ls true) dan rordt
tar[oldrr"ropr] net tel verhoogd (als het een'oud-vorig'Íten ts: o-v ls
ïIuá) oi tailrecetttrnTlpnl tret tel verhoogd (als hJt een 'oud_huidig-Iten
ls: o-v Íí-False);
als ÏEE een ní.et-gemarkeerd of niet-moellÍjk lten betreft (n-n ls false) dan
wordt tar[oldrn.aropn] met tel verhoogd (als het een'oud vo@'ltern Ís: o-v
1s truEftf iar[ieèentrnmalfn] net tel verhoogd (ats h-et een 'oud_huidff
Íteu ls: o-v ls false).

-- procedure-VUl IN(4ry rn rdeel : Ínteger) ;
Op de plaats- aaïgEaïf?-net de coordLnaten x en y wordt de waarde van
deel/(n/Ioo) gezet (een percentage) of rr--fr als n nul ls.

-- !ffiedlre DISPL(g: boofdcat);
De coordlnaten x en y op het beeldscherm worden bepaald aan de hand van cat
en de d.tnensie van de array tar dte ultgeschreven rpet rcrden. Vau het tocáT
tot (dit Ís tar[s,t,wel] + tËifsrt,nletl) wordt vla VUL IN(x,
É.,a..ts,Sl) een perceïE'ge 1n de tabel op het beeÏdscÏ'erm geschreven.

{ Ínfo tabel }
Eerst rcrden de aantallen lporden geteld waarbtj 'oud huldig' of 'oud vorig'
true 1s; deze aantallen en het Èotaal komen llnks- 1n de tabel dp het
beeldschern.
Nu torden per aktJ.vlteit de regÍstratLes geteld en Ín de tabel gezet.
Vla een for loop (for g:- doorb to leren) rordt 4 naal de - array tar
gelnttialiseerd en headarray doorlopen om de dÍverse tellertJes te verwerken.
De registratles over repeteren ('gerepeteerd' en 'rep_aantget') staan blj het
hoofdwoord vermeld, btJ de andere drie hoofdactivltelten moeten de registrattes
over de vertallngen (ln het, vertinf-record aangeerezen door de polnter'data'Iv]^
in de headarray) geteld \"'ofreo. Bi j 'DOORB' 'study-aantget' , bt j 'TEST'
'tst_goe?--En--tst_fout', bij'LEREN'' ja zeker' of ' ja' en'nee' of
t zeker nÍet' .
Na af l-oop van de for loop rmrdt DISPL(c) aangeroepen en TIJDPJG('RESHULP')
uitgevoerd.
{elnde beschrljving INFOTABEL}

-- procedure SHOW_FILE(nane: strtng) ;
Met behulp van de (UCSD-) functle blockread en (UCSD-) procedure unitwrlte
rcrdt een hulptekst op het beeldscheru gezet.

-- procedure VERDER;
Zet onderaan op her scherm " <RAÁK HET ScttERM AAN vooR MEER IIIILP> rr.

-- functLon AANWIJZING(start,gp,: char; var .tnset: setofchar): char;
Plaatst Eet behulp van BLoKJES de strÍngs ult blokstrlngs op het beeldschern
en zet er een kopje boven; leest dan via het touchscreen een keuze 1n.

-- procedure TIJDTABEL;
Plaatst llnks op het beeldscherrn een kop net daaronder een lljst net ttjden
per hoofdopt.te, welke utt de array ttjdarr gelezen r.prden en geeft tenslotte
de totale tljd over de les; hlervoor wordt SIIOW_TII"1E gebruikt; x-mode wordt
o p 'TIJDIIULP' í.ngesteld.
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pro cedure DISPLAY_INTO ;
Achtereenvolgens rorden SHOW_FILE(' II5IINFIILP.DISP' ) en INFOJABEL
aangeroepen, waarna x-trode o! 'neSuul,P' wordt gesteld.
procedure CI{OICE_IIULP ;
Verzorgt het dÍsplay rranneer vanuit het hoofdniveau GETIIELP lprdt
aangeroepen. blokstrlngs lordt Íngevuld, een extra kopje bovenaan oP
beeldschern gezet en met AANIIIJZING rordt een keuze bepaald. Afhankelijk
de keuze kan er nu gesprongen rrcrden naar
{Tt jdoverz.tcht } -> TIJDTABEL

het
van

{Resultaten en responses overzlcht} -> DISPAY_INFO;
{Aanwljzingen over doorbladeren} -> SHOI^I_FTLE('#5:ELIA.HELP.TEXT') en

VERDER waarna eventueel SHOW FILE
('/15 :ELIB.IIELP.TEXT' ) en SHoF FILE

{AanwlJzÍngen over leren}
('#5zELlC.I{ELP.TEXT') -

-> SHOI{_FILE(' #5 :EL2A.IIELP.TEKI' ) en
VERDER ríaarna eventueel SllOW FILE
(' lt 5 IELZB. HELP. TEXT' )

{AanwiJzingen over testen} -> SHOW FILE('ll5IELSA.HELP.TEXT')
{AanwÍjzlngen over repeteren} -> SHOI,J-FILE('ll5:EL6A.I{ELP.TEXT')
{Aanwijzfurgett o.rer spelletJes} -> SHod-FILE('/t5:EL4A.I{ELP.TEXT' )
{AanwlJztog"n orr". r"oordenboeki -> SHoflFILE('/15:EL3A.IIELP.TEXT');
node lrcrdt op 'AJ,G BIILP' Íngesteld. '

--pro cedure DOORBL_IIULP ;
blokstrlngs r.rordt lngevuld en er lprdt bepaald of de hulp op een mment rordt
gevraAga, Iraarop deflntt.te en zl.nnen op het beeldscherm aanwezlg zLjn. Als
dlt zo ls (uode 1s dan 'D GET') dan rrcrdt de keuze "I'loordenboek" ('I{BOEK')
toegevoegd. -ffi laatste kirakter (eadchar) dat aan MNWIJZING uoet worden
aooigegeven wordt dan 'U' 1n plaats ï;;T.
Vanult AANWIJZING kont een keuze:
{TÍJdoverzÍcht} -> TIJDTABEL

{Resultaten en responses overzÍcht} -> DISPLAY_INFO;
{AanwlJztngen biJ het doorbladeren} -> SHOII_FILE(' /15 : STUI.HELP.TEXT' )
{Markeren van vertaltngen} -> SHOW FILE('/15: STU2.IIELP.TEXT')
{Soorten r"oorden voor doorbladeren} -> SHOI|FILE(' /15 : STU3.IIELP.TEXT' )
{lbordenboek} -> SHOl.t f IIE('í15:EL3A.IIELP.TEKI');
mode rrcrdt weer op

- -p ro c-ro c e d u r e LER_H LILP ;
'D lllILP' lngesteld.

{Resultaten en responses overzlcht} -> DISPLAY_INFO;
{Keuzes bl j het leren} -> SHOI.I FILE('/15:LERI.IIELP.TEXT')
{WlJze van antwoorden} -> SEod-f ILE('//5:LER2.IiELP.TEXT')
{Ibórdenboek} -> SHOI,I-FILE('/15:EL3A.IIELP.TEXT');
rnode wordt op 'L-HULP' lngesteld. -

--procedure TEST_IIULP ;
blokstrings woidt lngevuld en met AANI^IIJZING rordt een keuze bepaald:

blokstrÍngs wordt lngevuld
{Tl jdoverzlcht }

{Tt Jdoverzicht }
{Resultaten en responses overzlcht}
{Aanwijzlngen btj het testen}
{Testen tret deflnlties/vertallngen}
{ Soorten voorden}
mode wordt op 'T_IIULP' lngesteld.

en met MNTIIJZING lprdt een keuze bepaald:

-> TIJDTASEL

-> TIJDTABEL

-> DISPLAY INFO;

-> SHOW FI'E( , //5 : TSTI .IIELP. TEXT, )

-> SHOI^I-FILE(' /r|5 : TST2.IIELP. TEXT' )

-> SHOTI-FILE(' /15 :TST3.IIELP.TEXT' ) ;
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-procedure 
REP_HULP;

blokstrings wordt Íngevuld en met MNTIIJZING rordt een keuze bepaald:
{TljdoverzÍcht} -> TIJDTABEL

{Resultaten en responses overzlcht} -> DISPLAY_INFO;

{AanwiJzingeu btJ repeteren} -> SHOI.I_FILE('/15:REPI.IIELP.TEXT');
mode wordt op 'R IIULP' lngesteld. -

{ge6Efp}
Via I,IINDOW en TITEL r.ordt bovenaan de vermeldtng "HULP" geplaatst. Er rordt een
TIJDREG(rnode) uÍ.tgevoerd (over de optie dle zoJutet verlaten 1s om naar GETHELP

te gaan). ne string-arrays voor pronpts rmrden lngevuld. g-mode wordt op 'NIX'
lnge6teld.
Io een repeat loop r.ordt net zolang hulp aangeboden totdat stoP true lordt, dit
gebeurt wanneer dé leerLlng reehtsonder op het beeldscherm "TÉo-!1' aanwí.Jst.

x-mode wordt op 'NIX' Lngesteld.
F-rcerrJk van rcde wordt nu gesprongen naar:
{rnode is een der sub-opt.tes van 'DooRBLADEREN'}
{Ë6ÏiË ls een der sub-optles van ''I.FREN'
{Boae 1s een der sub-opties van 'TESTEN'
{Bod= ls een der sub-optles van 'R.EPETEREN' I
{rrdË ls 'G_llULP'} blokstrlngs llordt Íngevuld

met MNI.IIJZING r"ofdt een
{ Tl Jdoverztcht }
TIJDTABEL

. {Resultaten en responses
DISPLAY INFO;
t'HIILP'-bf J MASTERWOR-DI g-node wordt 'G MASTW';

)
)

DOORBL-HULP;
LER ITULP;
TEST-HULP;
REP-HULP;

en
keuze bepaald:

overzlcht )

{'H[LP' blj SPY CODE} g-node wordt
{'HULP' blj I.IOP5'-SCRAI"ÍBLE} fiió]de wordt

blokstrlngs wordt lngevuld en
rnet MITIWIJZING rprdt een keuze bepaald:
{ Ti Jdoverzlcht }
TIJDTABEL
{Resultaten en responses overzlcht}
DISPLAY-INFO;
{ Spelregels}
SIIOW FILE (' íl5 zcAMl.HELP.TEXT' )
{Conluterkeus van roorden}
SIIOW_FILE (' ll5zGA!12.IIELP. TEXT' )
{Berekenlng van de score}
SHOII FILE (' ll5zcAM3.HELP.TEXT') ;
mode-wo rdt op 'G_tlULP' lngesteld.

blokstrlngs wordt lngevuld en
net MNTIIJZING r.ordt een keuze bepaald:
{ Ti Jdoverztcht }
TIJDTASEL
{Resultaten en responses overzlcht}
DISPLAY-INFO;
{Spelregels btj SPY_CODE}
SHOW FILE (' ll5z SPYI.IIELP.TEXT') ;
node-rrordt op'G_tlULP' lngesteld.

blokstrlngs wordt lngevuld en
net MNWIJZING rrcrdt een keuze bepaald:
{ Tl jdoverzlcht }
TIJDTABEL
{Resultaten en responses overzicht}
DISPLAY-INFO;
{ Spelregels btj WORD_SCM}íBLE}

'G-SPY,;
'-scRAIt';

{node is 'G_MASTI,I'}

{node ls 'G SPY'}

{node is 'G SCRATI'}
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SItOw FILE (' ll5z SCRI . IIELP.TEXT') ;
mode-wordt op 'G ITULP' ingesteld.

{node ls 'cuorcE' of 'Fuul,p'} cnorcE HULP;
Als Fnlet Ís gestopt of 6ae de waarde-'RESItULP' of 'TIJDHLILP' heeft (resp.
afkonstig ulr INFO TABEL of-TIJDTABEL) dan t|ordt VERDER aangeboden als er n.let
een der sub-optieE van 'G IIULP' ('G l4ASTw' , 'G scRA!Í' , 'G-SPY') 1s gekozen,
anders r"ordt rcde op de waar-de van g-nó-de ingesteft en g-node-op'NIX'.
Àts x-mode de-Erdá 'Nrx' heeft rcïdffi;DREG(mde) urÏááilóËrd: een leerling is
aan ïll-á-e hlervoor beschreven repeat loop gegêan en de totale tljd in hulp
wordt gereglstreerd.
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5.4 De eegneot procedure ZOEK_I{OORD.

In paragraaf 3.6 en 3.7 zljrt de declaratl.es van de te openen nunbflle en dlct al
besproken. Andere variabelen ln deze seguent procedure zijn:
H,et gevraagde rrcord zoekstr en een hulpvar.tabele sh zljn etrÍngs; stoP en g!!P.
ztJa booleá.,"; leo tEE-integer om de r.oordlengte aan te geven; fllg"l*
van het type l-arr bevat Ínformatle over de lndelÍng van het r"oordenboek en
protrpt-arr van het type P-arr dÍent voor Prompts.

- procedure GETDICT(x-wrd: strÍng);
-- funct.ton BINSEARCIT(lw'high: lnteger) : boolean;

Met deze functie rrcrdt bÍnair gezocht naar records ln de ftle dlct waarvan
het recordnummer ltgt tusen lw en hÍgh. De functí.e werkt ilecnrsief en
levert een boolean op dLe aangeeft of de strlng 11 gevonden ts.

****************** Oprnerking *************************
Voor de h.terna beschreven strÍngbewerkÍngen rrordt een roord xs als volgt
genoteerd: tt " voor letters die nlet van belang ziJn;rTt voor een letter die een bepaalde waarde kan hebben die een
verdere beslGsTng lnhoudt ;

C" duí.dt op een nedeklLnker (consonant) als laatste letter;rr-vrr een kllnker (vocaal) als laatse letter;tt-fttrt voor een deel van een roord waarvan besllsslng afhangt.

-***************************i*tr************************-- procedure CASES;

- procedure DEELW;
Van lpord rr nrr rordt rrnrr verwi jderd; bl j rr nerr rlordt ttnett

verwiJderd; vóïEaa tordt rrto rr toegevóegd.'
-- proeedure BEKIJK STAI'Í;

Verwerklng van 6ord tt adtt, tt Íngtt, tt esttt, tt_"att of tt_lyt'
waarvan rrèdrrr "lng"r "eET, rfertr ;Frrlytt lsErwijderii--
-- functlon VERLENG: boolean;

Bepallng (met lf..then..else) van woorden "chang", tt gtt en

,r-X-tt<>ttntt, 
tt-8tt 

, 
tt ctt, tt-ttt, tt tasttt, tt Tasttt r,,

*lï:a", 
I' hast", "_Past". dle Eet rrerr verlengd dÍenen te

{bektJk_stan}
Er lordt eerst bepaald of het r"oord xs een kllnker bevat.
7a Ja, dan:
alg tt Ctt Ís:
als 

.l_ 
cc":

aFs deze beide dezelfde letter zljn:
als het niet rr sstt, tt zz" , tt Lltt, tt dd' is
of wel rr ssrr, tt lltt, tt_ddtt, Daar de lengte neer
dan 5 leFters lsrEn mrdffie laatste letter verwijderd;

als het twee verschlllende uedekllnkers zljn en VERLENG true
oplevert dan kont er een trett achter.

als tt CVtt:
aFde lengte nlnder dan 3
(bt jv. t'to use");
anders:

letters ls, t"ordt een ttett toegevoegd,

als tt ca_tt, tt 6_t" tt_cl-tt en de laatste letter Ís een
r r, 

1-r 
r 6Í, r r I r rl[r r r-\,, r, 

r{r r 

"Í, 
r r ; r I o f t t 

n 
r t

of " v vtt, tt v gtt, tt Y ztr
dan ffi-t-een 'F ïoegevóQaï

als tt Vtt:
als " y" en de rcordlengte ts
"lyLngtt) dan rrcrdt de "y" door
als " 1." en de rcordlengte ls

groter dan 3 letters (bfjv. "dying",ttiett vervangenl
2 letters, dan r"ordt weer een ttett
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toegevoegd (bljv. om van 'rdiedt' het roord ttto dle" te kunnen naken);
als'r 1" en de r.oordlengte 1s groter dan 2letters, dan lprdt de
ttÍtt vlrvangen door een ttytt (bfjv. tteasllytt r&rdt tteasyt', ttcarriedtt

wordt "carry").
-- procedure S EIND;

-- procedure END_VoWEL;
(" ve")
altae roordlengte groter ls dan 3letters en " ho_" (btjv.
ttshoett) of als de rrcordlengte 3 letters ls en " oettfdan-wordt de
ttet' verwl jderd;
als dan rr lrr ontstaat t
crytt of rrll$t, ttfly").

{s eind}
alE de roordlengte groter

rrordt de rrlrr vervangen door ttytt (bijv' ttto

dan 3 letters ls en tt Ett: de rrsrr lprdt
verwljderd 'als het dan ontstane toord " Vet' Ls: END VOWEL

als tt xetr, t,_busett, tt s t, tt cherr-of rr sset' dan wordt de ttett

verwÍjderd;
als de laatste letter een apostrophe is, rordt dÍe ook verwlJderd.

{ case s}
Aan de hand van de varlabele ronde wordt vta een case etatement een

bewerklng op xs (een copy van heÏl!Ëzochte roord x-wrd dat als parameter
aan GETDICT 1s-doorgegeven) uitgevoerd:

Àls ronde
l: 6e-t tret rrcord zoals tngetYPt;
2z eventuele toevoeglng t' Íng" verwijderen en BEKIJK-STAI'Í, waarna

ttto " wordt toegevoegd;
3: evenGel verbtnd.lngsstreePie (rr-tr) verwlJderen of op plaats van een

spatÍe een atreePje lnvoegen;
4z 'rto " verwí.jderen lndlen aan\rezlg of toevoegen lndÍen nÍet

aaavêl,g;
5: van eventuele meervoud een enkelvoud naken: S-EIND;
6z derde persoon enkelvoud omzetten naar hele werkrmord rnet behulP van

S EIND en tgevoeglng van "to 
-tt;7z ro-ordlengte groter dan 3lettèis en het r"oord is een verleden

tljdsvorm ("__ed"):
naàr hele weffilwoord omzetten door eerst de laatste twee letters te
verwljderen, vervolgens BEKIJK_STAM aan te roePen en t'to-'r toe te
voegen;

8: rooidlengte g.roter dan 4letters en het r"oord í.s een vergrotende trap
(', er,') of " ly": de laatste twee letters rorden verwijderd en

BEKIJK STAM aangeroePen;
9: woordlEngte groier dan 3 letter en tt ertt (biJv. "worker",

"travellertt): twee laatste letters rmrden verwljderd en BEKIJK_STAI'Í

aangeroepen waarna ttto 

-t' 

toegevoegd rcrdt;
t0: rooidlengte groter dan iletters en het trpord vormt een ovettreffende

trap (" esttt): de laatste 3 letters r"orden verwiJderd en BEKIJK_
STAI'í aangeroepen;

ll: roordlengte groter dan 3letters en het r.oord vorut een verleden tljd
of een deelwoord elndlgend oP "_t": als "_Ct" rrcrdt het, r.oord
tr to cdtt ;

L2z dee166-rd van de vorm tt n" of tt Íle": DEELW;

13: eerste letter van het 6-ord r"ordt-weer omgezet in een hoofdletter
naken);

LAz zoals bfj 13 maar nu r"prdt een "." toegevoegd (btJv. ttl"lrs.").
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procedure INHOUD;
Ult de flle-buffer dict^ wordt het Engelse r"oord (dict^.str) en de erbij
aanwezlge vertalingeïlfg^ .vêFt I l. .4] ) op het beeiá-schern gezet.
procedure SEARCH_DICT(var vondst: boolean) ;
De boolean vondst rrcrdt op false gesteld en er r.ordt een whtle loop
uÍtgevoera a-re ueëlndÍgd r.ordt als ronde de waarde 14 berelkt of a1s
vondst true wordt.
l-!Ï6cedure CASES rprdt aangeroepen: hlerin r"orden dÍverse varlanten van
het gezochte woord geproduceerd, de boolean zoek geeft Íra ledere aanroep
aan of er een ní.euwe strlng xs aangemaakt lsTT[s dtt ?n ls rordt aan de
hand van de begÍnletter van -xs bepaald ln welk deel van het rmorden met
BINSEARCH gezocht noet rrcrdenfhÍervoor r"ordt de array Lndex-arr gebrulkt
(zle par 3.6).
Als vondst true Ís, lprdt eerst bezlen of de eerste vertallng wordt
.'ooraT[@ïn door "-)". Àls dtt het geval is, worden deze twee karakters
verwljderd en rordt GETDICT met deze nLeuwe strlng (recursief) aangeroepen
(sklp wordt dan true en rrondst false). Een voorbeeld: wanneer het loordJe
"rdould" wordt gevraagd, staat er ln het roordenboek als eerste vertallng
verneld rr-)to rdantrr; er rordt dan verder gezocht naar "to wantrr. DÍt.ts
gedaan om het Lntypen van (steeds dezelfde) vertalÍngen btJ het opbouwen
van het r.pordenboek te kunnen beperkqn.
procedure ZOEK_VERDER;

- procedure SLUIT AF;
0p de onderste regel van het beeldgchern r,ordt de pronpt ")) Raak het
beeldscherm aan om door te gaan ((" gezet en er wordt gewacht op een
lnput vanaf het touchscreen.

{ zoekverder}
Met INHOUD r.orden de vertallngen getoond van het eerder gevonden rmord.
Als ronde klelner dan 14 is, rordt SEARCII DlCT(found-nore) aangeroepen.
Als F-ound-nore dan true ls, rmrdt rechts ondïr op-Ïffil?Gcherm de vraag
gezeT-nEffil- 5e dlt r"oord?", gevolgd door PROMpTJOUCU(8,9,pronpt-arr)J
als rrNeerr wordt aangewezen, rprdt ZOEK VERDER (r-ecurslef) 

-angeroepen,anders SLUIT_AF.
aangeroePeno

{getdict }

Ook als ronde de waarde 14 heeft berelkt, wordt SLUIT AF

De promp-tarr rlordt geÍnÍtiallseerd voor rrJarr of "Neet' keuze.
In de set vowels worden de kllnkets'at rtet r'I'rto'r'ut err'yt opgenooen.
De teller @wordt op I gesteld en SEARCIT DlCT(found-one) uJ.tgevoerd; als
er een eerste roord gevonden werd (found-one ls true) dan rrordt verder
gezochtmetdeprocedurezoEKvERDnnËffitgtereeoneldÍngdathet
gevraagde woord nlet gevonden w?rd, althans als skLp false 1s.

{zoek woord}
Over ?e optle dte verlaten í.s rordt een TIJDREG(optkeuze)
het onderste gedeelte van het beeldscherrn gereserviêffir
de nr:nbfile wordt de array lndex-arr gelezen (zie ook par
lrcr@nd.
In een repeat loop rmrdt nu de gelegenheid geboden een voord zoekstr in te
typen: GETSTRING( zoekstr rrrcordlen) . De zoekstr wordt met GnooT_RIffioetstr)
omgezet naar klelne letters. De boolean sklp wordt op false gesteld; z|e voor de
bet,ekenis hlervan de procedure SEARCII DICT). De procedure GETDICT is de
etgenll jke zoekprocedure.
De lus wordt beEtndlgd als het beeldschern rrcrdt aangeraakt,, \daarna de ftle
rordt gesloten en Eet WINDOW(Ir24) weer het hele beeldscherm beschlkbaar
Tenslotte hordt er een TIJDREG('I.IBOEK') uitgevoerd.

gedaan. Daarna r'ordt
het woordenboek. UÍt

3.6a) en de file dict

dic t
komt.
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6 DE ITOOFDOPTIES

Vanult het hoofdprogramma kan nu een keus voor een hoofdoptle of voor hulp
rcrden gedaan. Dtt letdt dan tot het aantoepen van een van de volgende
(segoent) procedures: DOOPJL REPET('D00R3'; ;

!.EREN;-
TESTEN;
DOORBL REPET(,REPE,);
SPELLETJES;
GETIIELP(chotce).

Doorbladeren en repeteren zijn sanen ln een segment procedure geplaats omdat 2e

veel overeenkomst (en dus gezauelJke locale procedures) hebben. Vanult GETHELP

kan nog de segment procedure INFO TABEL uprden aangeroePen, waarÍn een overzícht
op het beeldschern wordt gezet vaï ttResultateo met r{oordgroepen".

6.1 De segnent procedure DOORBL_REPET

Aan de hand van de parameter dr r^rordt direct gesprongen naar de hoofdprocedure
DOORBLADEREN of REPETEREN (de boolean db geeft daarna aan welke optle gekozen
1s). I.lanneer €r, bÍ j het verlaten van deze seguent procedure, woorden ziJn
doorgebladerd of gerepeteerd rordt UPDATE_MOEILIJK aangeroepen.

De volgende vartabelen, procedures en functles z.ijn gemeenschappelÍjk voor beÍde
hoo fdproeedures :
type zoekrlchtÍng - (voorultrachterult) ;

' set of optles; {verzanelÍng nogel{Jke optÍesi
- (markrunmark); {actte narkeren of

weghalen narker{ng}

var ptr-nehr, ptr-old rptr-mo1d , ptr-nmold ,ptr-nmrecent ,-g!ry!.,

: lnteger;
: setofopt;
: set of zoekrlchtlng;
: aetofch;-J-
: boolean;

o-set: setofoPt);
af dte op een gegeven moment te ktezen zlJn.

ptr-mrecent , ptr-no 1d , ptr-nno ld
{recordnr:mmers van de rcorden uÍt de verschillende
woordgroepen, waarmee een leerl{ng aan het werk ls}
m rn, flrstnew
o Pfset
r-set
o1ïet
a6'-

prddedure CHECKOPTIES(var
Levert een set van optles
pro cedure IÍAKE_CHOICE ;
Zet, aan de hand van de optset, een lljst met nogel{jke keuzes op het
beeldschern 1n het UlokJesl6Glat (vla procedure IÍAAK VELD utt de untt,
ELLA_ROUT). Er r"ordt eersl opkeuze lngelezen vla READ-TOUCE.

-- procedure PR_OPT[.(regel : integer) ;
Levert aan dE procedure PROMPT OPT (1n ELLA_ROUT) twee strlngs en de plaats
regel , lraannee de leerl{ng kan?ten tn welke-optte r€rdt gewerkt en met welke
roordgroep.

- functlon VOORWMRDE(wnr: integerl r: zoekrlchttng): booleanl
Bepaalr b{J een '"oorïlit de uloorá-enrTJ3Efr-et.t-ndex wnr ln de headarray)
dtt in de gekozen optle voor presentatÍe tn aanrnerkf;E-komt. Rtchting I
nodlg on bÍj het terugbladeren Eet n{euwe woorden het selectÍekrlteritm
te passen ('oud_huldig' and wnr ) flrstnew)

-- procedure ZOEK(rÍchtÍng: zoekricht{ng; var index: lnteger);
Toekt tn de gewenste rÍchting naar het eerstvolgende woord en geeft hÍervan

. de lndex 1n de head-array terug. Geeft aan met -l dat elnde van de lljst
berffiFerd.

of
Ís

aan
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-- procedure PROI'1PT_RICHTING(upper,lower : lnteger) ;
Levert l.{nks onder op het beeldschert ÍndlcatÍes van rlchtÍngen waarin de
gekozen r"oordl.tJst doorgewerkt kan trcrden.

De hoofdprocedure DOORBLADEREN.

In twee globale varlabelen boven en onder staan de recordnummers uit de
headarray van de r.oorden afe o!-G- gegevE-noment op het beeldschern staan. Er
kunnen steeds roaxÍmaal twee Ircorden op het beeldschern staan.

-- procedure I^IO0RD_LIJST(var noordnr: tnteger) ;
Deze procedure verzorgt het doorbladeren van een ltjst en begÍnt net r.oordnr;
dit ts'als {nput- en outputvarlabele een van de globale recordnuÍnmers ptt-...

-- procedure GET_PAGINA(getwnrrgetvnr: lnteger); Tnrgt voor de dlsplay Eet
hoofdwoord getlrnr en vertaling getvnr tret bljbehorende deftnit{e en
contextztnnen. In deze procedure 1s narkeren (en weghalen van narker{ngen)
nogellJk. Ook kan het "I,loordenboek" ('WBOEK') opgevraagd r*orden. De boolean
nÍetsgedaan geeft aan dat een leerllng het rmord alleen ult de ltjst heeft
gehaald, dus zonder verandering van matkertngen: 'db1 contr' 1n de headarray
wordt met 0.5 opgehoogd als deze boolean true ls. Het zetten van Earkerlngen
resulteert 1n het ophogen van'dbl conÈr'met 1.0 per marker{ng. Weghalen van
narkeríngen verlaagt 'db1 contr' tn6t t.0 per markerlng.
-- proeedure REGISTR(operatie: narkop); Ilarkerlng of weghalen van narkerlng

rordt .tn headarray aangetekend en er rrordt gecontroleerd of het
betreffende woord nog tn de door te bladeren lijst thuishoort (bÍjv. na
het verwÍjderen van alle ruarkeringen bij alle vertallngen van een
hoofdr.oord, moet dlt roord naar de categorle nÍet-genarkeerde lDorden.
-- funct.ton CHECK IíARKED: boolean; Confroleert of een der vertalÍngen

geruarkeerd 1s. -
-- procedure UPDATE ONDER BOVEN; Bij het verdwtJnen van een mord uit de

door te bladeren-r.oord[roep r.ordt een vortg of volgend roord opgehaald
(afhankeltJk van gethrnr: als dlt boven Ís rcordt een vorlg roord
gezocht; als dlt onder ls, dan rcrdt een volgénd r"oord gezocht).

-- procedure SCHRIJF-VERT ZlN(engwnr,@: lnteger); Verzorgt de eigenltjke
dtsplay van hoofdrvoord engwnr met vertalÍng vertnr. Hlervoor worden
routLnes ult ELLA_ROUT gebrulkt. In de headarray r,ordt 'study_get'
opgehoogd btj de eerste keer daÈ een woord ult de lÍjst gehaald r'ordt (als
eerste-get true ts).

-- procedure UPDATE_OKSET; In deze procedure rrtrdt vastgesteld welke velden van
het touchscreen acttef moeten zlJn, d.w.z. op welke regels vertalingen staan
d{e op aanvraag utt de ltJst gehaald kunnen rrcrden. De katakters dle via
READ_TOUCH geaccept,eerd zullen r"orden, komen in okset.
-- pïocedure UPDATE_VELD(p1: lnteger); Bepaalt l-er noofdwoord de plaats van

de vertallngen op het beeldschern.
-- procedure VUL_MI.I;

-- procedure SIIOW I^IORD(show-nr: Ínteger; dÍr: zoekrlchttng); Verzorgt het
dtsplay per hoo-fdrcoÏffiE index showl?) opG;T;ffischerm: onder of boven
wordt d{t r.nord Èoegevoegd (afhankeltjk van dlr).
Ilet op- of neerscrollen van lnfornat{e op het beeldscherm wordt tn deze
procedure gedaan. Blj vooruÍtbladeren met n{euwe rcorden wordt de boolean
'oud_huldig' in de headarrayIshow-nr] true gemaakt.
-- procedure SCHRIJF_VERT(vnun: Ínteger); Zet de vertaltng op het

beeldscherm; blj het doorbladeren van de subgroep genarkeerde woorden
worden alleen r"oorden met trarkeringen getoond.

-- procedure REDISPLAY; Nadat een vertallng uit de lljst is gehaald of nadat
hulp ls aangeroepen, zorgt deze procedure voor het opnÍeuw tonen van de
rrcorden ln de lijst net btjbehorende ProDPts.
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-- procedure QUIT_IIOORDLIJST; BU het stoppen tret doorbladeren van eeo
rnordgroep rrcrilt rrcordnr op 0 (eerste ÍrDord 1n de headarray) gesteld als het
eÍnde van de llJst berelkt was of als r.pordnr de waarde -l had.

-- procedure CIIECK SET; Controle of erGïli- de gekozen optle nog woorden
aanwezÍg zÍjn en geeft zonoglg de neldlog dat de set leeggernaakt 1s (via
weghalen van markerí.ngen blJvoorbeeld) en stopt, dat vla QUIT_ITOORDLIJST.

- {r"oord lljst}
Na het opzetten van het beeldscheru r*orden aan de hand van I.IOORDNR twee
rporden opgezocht dle op het scheru gezer. kunnen torden. Sotus is er rDaat een
voorhanden. De varLabele flrstnew krlJgt de waarde van rrcordnr orn blj te
houdenwelkerecordtretffin1euwelpordbevat,?&iáE-defunctí.e
VOORWAARDE bfj terugbladeren zoekt naar 'oud_huÍd{g'e roorden waarvan het
recordnunmer groter ts dan flrstnew.
TIJDREG('NIX') geeft aan dat de nu verstreken tlJd nlet door de leerllng ls
gebruí.kt, maar door het 6ysteem. Vla READ TOUCH rordt een keuze gemaakt: na
aanwljzeo van een vertallng wordt Íraar G'ET PAGINA gegaan en een CHECK SET
uitgevoerd; bfj hulp rrcrdt GETITELP aangerdepen en daarna REDISPLAY; -blJ
verder of teruggaan ln de lÍjst r"ordt het roord boven op de plaats o"d"r
gezel en daarna ZoEK en SHow_l{ORD aangeroepen; keiffian "Stop" gaat-ffi
QUrT_l.rooRDLIJST.

{doorbladeren}
Na lnÍt.tallsatte van de recordnunmers ptr:... op 0 en beeldschernopnaak wordt
vla !,IAKE CHOICE een optkeuze aangegevenffiï de procedure I{OORD LIJST uet als

-

parrneter de ptr-... lprdt aangeroepen, totdat de optkeuze 'NIX' Ls.

De hoofdprocedure REPETEREN.

In plaaÈs van twee varlabelen (o"d.t en boven) worden de recordnr:omers van de
getoonde woorden ou gezet ln een array y-arr waarblj hw-ptr de lndex ts en de
Èoolean displ aangeeft of de vertallng(Ë-ifivan het ffifende roord op het
beeldschern (disptay) aanwezlg zÍJn. Er kunnen ou maxÍmaal 5 woorden op een
beeldscherm, omdat de vertalí.ngen nÍet verder opvraagbaar ziJn voor nadere
bestuderlng.

- procedure REP(var rrcordnr: lnteger);
-- procedure DISPLAY_EITE; lnteger; schr-rem: boolean);

Deze procedure zet de vertallng(en) van een aangewezen rpord met recordnr"nmer
y-arr[I].h$r_ptr op het beeldschern als schr-rem true 1s of verwijdert dte
ïáiil-tat-tng(el) als schr-reu false í.s.
In de hàadarray óEfr-e teller 'rep aantget' opgehoogd zolang dle nlet
groter d"" 6"J fs (dit on geheugenruÍmte-te sparen).
Gemarkeerde vertalÍngen r.orden met tt*tt getoond.

-- procedure REGELTJE(y: lnteger);
Het hooflpord rnet recordnunmer y-arr[gl.hw_ptr ult de headarray wordt op het
beeldscherm gezet als dlt nlet -I ls (de Dog lege plaatsen oP het
beeldscherrn). De boolean 'gerepeteerd' ln de headarray wordt true gemaakt.
l{anneer d.tspl true is INprdt DISPLAY_VERT aangeroepen.

-- procedure FILL_SCREEN_UP ;
Bij het starten van repeteren rprden eventueel aanwezÍge woorden met
recordnunrners kleiner dan y-arr[I] .hw_ptr (het onderste loord op het
beeldscherm) opgezocht en op het beeldscherm gezet.

- procedure UPDATE_Y_ARR(r: zoekrlchtlng; wnr: Ínteger) ;
In de y-arr worden recordnutrmers ln de rÍchtlng tegenovergesteld
(zoetcrtQ$g) verplaatst en de leeggevallen plaats rordt opgevuld
{reP
Eerst vindt de beeldschermopbouw plaats met de dÍverse pronpts; de y-arr
r.prdt gelnltlallseerd en FILL SCREEN UP aangeroepen nadat via ZoEK het eerste
rmord ouderaan het beeldscherm 1s geplaatst.
l,Íet de boolean f-trst wordt btjgehouden of een rrcord voor het eerst €rangevrezen

aan de t
net wnr.
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rordt of nlet: bU tweeroaal hetzelfde roord aanwijzen gebeurt er nu nlets.
READ_TOUCII levert een keuze, wanneer er een roord rprdt aangerdezen, lordt
eerst aan new-y (als reserve varlabele) een waarde 1..5 toegekend. Als er nog
een anderêl-Ertallng (van y-arrIy-ptr]) zichtbaar Ís, rprdt die eerst
weggeveegd en de waarde van new-y aan y-ptr doorgegeven.
voor verder- of teruggaan fi-ae llJ-st rorden ooêo de procedure zoEK en
UPDATE Y ARR aangeroepen.
Na aan?oEp van hulp mrdt de oude inhoud van het beeldschern teruggezet. Bij
stoppen krtJgt rrcordnr nu de waarde van y-arr[5] (het onderste rrcord).

{ repeteren}
Na een check of er roorden te repeteren zljn (met eventueel stoppen van de
procedure), rrcrden de ptr-.. variabelen op 0 gezet en het beeldscherrn opgebouwd
om een keuze ult beschLkbare rrcordgroepen via MAKE CHOICE te maken. !Íet de bij
de keuze behorende ptr-.. roordt de procedure REP aingeroepen.
Deze cyclus herhaalt zlch totdat de OPTKEUZE NIX 1s.

6.2 De segnent procedure LEREN

Locaal voor deze procedure ts het type resptype'(y_sureryesrdoubtrnorn_sure,
gf_rgrgf_rlrknown), dat de verschlllende rnogelljke antwoorden beslaat: hier zijn
Engelse aanduldlngen gebrulkt dle overeenkomen Eet de Nederlandse aanduldÍngen
Ín een record vertlnf 1n de headarray.
Verder rrcrden ËffiTge uoolËás-, tntegers eo sets de keuzes en
keuzemogelÍ jkheden b I jgeho uden ;
hno ls het recordnummer van het hoofdwoord ln de headarray dat op een gegeven
6óïent bestudeerd rcrdr; vno geeft daarbÍj her nuffiï-de verraling aan en
zno het nummer van de voorbeeldzln d.te a1s context gebrulkt *ordt.
16-or proopts op het onderste gedeelte van het beeldschem zijn de arrays
prompt-arr en Jnarr (vraag met rrJarr o f "Neett antr"oord) van het type p-arr
beschlkbaar.
-- procedure I'ÍAAK_LIJST;

De sets dle de recordnurnmers van de beschlkbare r"oorden tn de verschLllende
loordgroepen bevatten en de tellers van de aantallen woorden per set
(cardÍnal nurmers welke ln UCSD-Pascal nlet ln een varÍabele of ví.a een
functle voorhanden zljn) rorden gelnttÍaliseerd.
Ilierna geeft de boolean nieuw aan of een leerllng voldoende r.porden heeft
gezlen vla 'DOORBLADennnt-@fe sets sámen bevatten minlmaal 4 woorden).
Wanneer het aantal r.roorden in een roordgroep nlnÍmaal 4 ts, rordt dle r"oord
groep vervolgens als keuze via de strÍng-array (strarr) en de procedure
I'IAAK VELD selecteerbaar gemaakt.

- proc-edure SCIIRIJF_LIJST;
In deze procedure rordt de wíjze van leren (via het kennen van een vertaling
oftewel vla het lnvullen van een Engels rpord ln een voorbeeldzln) gekozen en
de boolean ver geeft aan welke keuze dlt was: ver 1s true als de leerllng de
vertallngenTtl leren en false als t.lj/zlj de-Ëi-gelse woorden wí.l í.nvullen.
Na de keuze van de roordgroep, rlaantree geleerd gaat rrorden, 1s nu de optkeuze
bekend.

-- procedure

- procedure
varlabele
berelkt.

REGISTR(response: resptype; tel: real);
mlop(vffióEl-: -intefil; En eenvoudlge hulpprocedure om een
doel Eet I te verhogen als deze de waarde 63 nog nlet heeft

De 'lrn contr' van de vertalÍng vno van het hoofdwoord hno Ín de headarray
wordtm-et'te1verhoogdenhet-te11ertjedatEetd--gegev""@
correspoodeeE wordt met I verhoogd.

-- procedure GOEDFB;
Op regel l8 verschljnt op het beeldschern gedurende I seconde ví.a de
procedure TITEL een bevestlgende opnerklng, welke random uÍt 6 nogelijkheden
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(dft aantal en de teksten zÍjn eenvoudtg te wÍjzlgen) wordt gekozen' lÍet
NORI,íAL_LINE(18) wordt de regel weer hersteld.
functÍon JA NEE VRAAG(slrs2: strtng; tnset: setofchar): charl
Op een nomínt ?at allEn-het antrrcoÏdTJarlíF-nT-ee" kan r'orden verwacht,
wordt rtr.b.V. deze functtte een vraag onderaan op het beeldscherm gezet welke
kan bestaan utt twee delen sI en s2 en saarop vÍa READ TOUCH alleen karakters
ult de lnset verwerkt rogeï-r-orclË; als de tnset de-waardes '7' en/of '8'
bevat zfflook ttl{oordenboektt en "Hulp" als k-uze nogelljk en worden htertoe
pronpts getoond.
procedure PR_OPTf.(regel : lnteger) ;
Geeft aan pRó-I,ÍPt oÏFtn ELLA Rour) de parameters on oPtle- en
roordgroepkeuze 6nder- of bovEnaan het beeldschern (afhankelijk van regel) te
vernnelden.
procedure KOP;
líaakt het beeldscheru leeg en roept PR_OPTK(l) aan en STREEP(3).
procedure GET_PAGINA(var getwnr: lnteger; getvnr: integer);
Een procedure-die veel oGláïkonost vertoont n?t de gelljknanige pr:ocedure
ult de segment procedure DOORBL REPET. Ultbreidingen betreffen het stellen
van vragen over de lnformatle <iF het beeldscherrn en de nogelljkhetd naar
andere vertallngen te kunnen switchen. Alleen die uitbreldlngen worden hier
toegelicht.
-- procedure SCITRIJF VERT ZlN(eogwnr,vertnr: tnteger); Na een NEWPAGE rordt

ulr de headarray[EngwnF] eeÏFt-E6t;-!ËÏse hoof'rcord m.b.v. INV VID ltnks
boven oï--nilu..-IFtr.rr gezet; aan de hand van vertnr worEt ult de
vertflle de vertallng rechtsboven aan het beeldschern-TEZet; er volgt een
ffiEE"-O); net behulp van WRITE iÁl,lc r"ordt de deflnltíe geschreven en
daaronder de aanwezÍge context-zln(nen) uÍt de zlnf{le waaruit eerst met
DELCITR de tekentJes rr^r1 verw{jderd z.tJn. .

-- functton ALTERN: booleanl
Bepaltng van het beschlkbaar zijn van andere vertal{ngen en venneldtng van
het vertaltng-nunmer Ín de paglna-alr die btJ de opnaak van Pronpts
gebruikttlor<ltomeventueelanffi1Íngenoptevtagen.

-- procedure VRAAG_GEDACHT;
Via JA NEE VRAAG rDrdt de leerling gevraagd of hiJ/zij aan (de vertaltng
van) tr6t ho-oofwoord dat nu op het beeldscherrn ls gezet, had gedacht. Ilet
antr"oord wordt via REGISTR('KNoWN'rl of -1) verwerkt en er verschÍjnt een
feedbackmelding op het beeldscheru. BfJ een I'nee'r-antwoord wordt de
nogel.tjkheld gegeven de andere vertaltngen te bektjken ter vergeltjking;
of er meerdere verÈallngen zijn rordt met de functte ALTERN bepaald. De

boolean eerstekeer wordt false.
-- procedurEffil_la,ctllt; Verzorgt de opmaak van een beeldscherm voor

GET_PAGINA, lnclusief de gangbare pronpts voor rrcordenboek, hulp en
sto ppen.

{get_pagtna }
Na de INIT PAGINA r,ordt vta repeat lussen net behulp van SCHRIJF VERT ZIN de
informat{e-over de gewenste vertalÍng -ry. van het hoofdwoorfr getfrrr (of
hulp) op het beeldscheru gezet.
procedure QUEST(cat-set : setofÍnt1 cat-aantal: integer) ;
Dtt 1s {n fette de hoofdprocedure binnen het LEREN. Er rrcrdt, aan de hand van
de lnputparameter cat-set, een geschikte zln geselecteerd en de btJbehorende
strlngs r,orden opgezocht of v{a de daarvoor ln ELLA ROUT beschtkbare
procedures aangemaakt: ew í.s het Engelse hoofdwoord, vert-is de vertaling,
substr ts het tn te vull=-n gedeelte van de Engelse ztnrTe-Fin is de deftniÈ1e
EEE vertaltng, open-zin is de zí.n waarÍn de substr ts vervangen doo. "_"
(rnet de procedure DELSUBSTR).
De vragen dle op het beeldscheru gezet rcrden, zijn:
vraag als hoofdvraag rrWeet je hoe (Engels rmord) hler vertaald rordt?" of
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[lnleet welk Engels woord hter Íngevuld kan tmrden?";
vraagl en vraag2 hebben de vorm "Zou je (Engels r"oord) Íngevuld
"u" ie (Engels r"oord) met (vertallng) vertaald hebben?".
De beantr"oordlng (ln de voor deze procedure globale variabele
afgewerkt vla de procedure CHECK.
Vla de lntegers Ja-ja en catch-PoLnt r.ordt (gedeelteltjk op random
catch-vraag lngebouwd wanneer afgele.td trcrdt dat de leerllng te

hebben?" of

resp wordÈ

basls) een
veelvuldig

"Ja (zeker)" op vraag en "Jat' op vraagl , vtaag2 ant.toordE.
-- procedure EXTRA_INFO;

Bf j een ttl\,Jtjf el", ttNee" of "Zeker nlet"-antr*oord r'ordÈ als extra
tnfonnatle de deftnitle van een vertaltng gegeven (als ver true ts) en de

vertallng (als ver false ls). Deze verschÍJnt Ín lnverse vÍdeo op regel 14
van het beeldscffi.

-- procedure DISPLAY;
A1s ver true ls kornE op regel 5 vÍa DoUB !ÍIDE het
zrn ÏËlb.v. i.JRrrE LANG), anders kont vana? regel 5

g en vanaf regel l0 de
de defin en vanaf regel

l0 de open-zin.
EXTRA INF0 rordt aangeroepen als ext true {s.

-- proceErre CIIECK;
De boolean catch geeft aan of er een catch trlal gaande ls, waattn ofwel
tngetypt afínt-te worden ofwel een.onjulst antqpord gesuggereerd moet
worden. I{et tellertje catch-more wordt aanvankelÍjk op 0 geïnÍtialÍseerd
en kan maxloaal oplopen tot de waarde 4z d.tt is het maxí.male aantal
onjulste suggestles dat aangeboden r"ordt. .

l"Íet de boolean lngetypt rmrdt b{jgehouden of de route vta INTYPEN (en
eventueel WORDSPOTTER) is gekozen.
-- procedure I'íAAP. VRAAG(var vrlrvr2: strlng);

-- proeedure PGllDoM l^rRD vl(vá?-trh,vv: lnteger);
Zoekt een randon-rec6rdnumnerTh-in treadarray met random
vertal{ngnumner w op.

{naak-vraag}
Aan d- strlng-parameters vrl en vt? wordt een lnhoud toegekend dte,
afhankeltJk van de boolear-""a"h, frst of onjulst (d.t. randón gekozen
vla MNDOI1 WRD VRT) ls; de forroulerÍng van de vragen hangt verder van
ver af: "6n jè dan o.. tngevuld hebben?" of "7av je dan ... met ...
Frtaald hebben?".

-- procedure SHOW_IIIS;
In deze procedure r.ordt de feedback geleverd op het foutief antwoorden
op de catch trlal, waartn een onju{st antlpord werd gesuggereerd.0p
het beeldschern verschtjnt vla TITEL de boodschap "ltÍs.." en een
toellchtlng op de verwlsseling van Jutst en onjutst antwoord. Na een
korte pauze rordt het beeldscherm weer schoon gemaakÈ.
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procedure INTYPEN;
Het belangrlJkste deel van de declararies heeft berrekking op de
procedure IIOFDSPOTTER.
De constante naxtab (- 12) geeft aan hoeveel loorden er 1n de tabel Eet
de vergelfiteiTlFfngs konen te staan.
Als type zÍjn hler gedeclareerd Eax-len-str É l..vertleg; d.t. de
nogelljke lengte van te vergeliJkenTÏÏG!$-
max-len-tab - l..maxtab; d.t. het nogel{Jke aantal strÍngs tn de tabel;
ffiffitrtng[ffien]; d.t. een r"oord dat tn de tabel konr.
Deze tabel net lnformatte over de te spotten rrcorden 1s van het type
table = packed record

cnt : lnteger; {aantal snorden tn de tabel}
tnf : packed array[nax-1en-tab] of

packed r:ecord
act.tve : boolean; {woord aan-/afwezlg}
dÍsrleftrrÍght : 0..vertlenl {maten van

gel I jkenls )
: str-tab; {een r"oord}

Lnt-arr - paeked array Irnax-1en-str'] of Ínteger; een reken-array.
Í-vo f g ende va riab e I en zTJt-!'&ldIïree rd :

zst I van het tyPe strtng on vnorden Ín te lezen van het keyboard en te
vergelÍjken met ew (waarvan s de cople Ín klelne letters ls);
ok als boolean-geeft aan -of heC ingetypte rrcord dÍrect een goed
antr{Dord was; efl is een table;
t-str van het type str-tab ís de te verwerken, door de leerlÍng
Gptypte, targetstrtnffil zljn Ínt-arr, dus arrays om de strings tá
analyseren; rmrds í.s een -pacEed ...ilt*gt1g"-t". 1 ár
str-tab en Sevat de (delen van) rcord-il1...ffils goede anrwoorden
gËiifend zullen rorden; nr, delta, n, vt, thres, foutp-erc, aantgoed, g
en kl-lÍntt ztJn ÍntegEs Ïte vo-o r -ádnGGraffi-te-p3ïG!-van
grenfrE?Ërnpels) geuruttt rrcrden; natch ts een boolean om re bepalen
of een der r,rcorden u{t rords voldoend-ilTereenkomt Bet t-str.

wrd
end;

end;

-- procedure I.TORDSPOTTEE-

De tabel rords wordt
voldoende genatcht ts

afgelopen totdat een roord gevonden {s dat
net het tngetypte noord (dÍr rordt afhankeltJk

Deze procedure 1s een UCSD-Pascalbewerklng van het oorspronkeltjk tn
de programmeertaal RTL2 voor P80O-cotrputers door Il.F. Muller
geschreven algorltne (t{uller, 1980). Deze bewerking {s ultgevoerd
door J.L. van der LÍ.nden. De beschrljving hierna zal surnmLer zijn.
-- procedure SCAI.I;

Doorloopt voor r'oord p de strtng s op zoek naar substring.
-- proeedure l,lARP;

Berekent de vectoren e en v d.m.v. de vorÍge vectoren e en v,
de letter sllch] en hJt tootrd p.

-- functton sFoT-TNTEGER;
Tnekt de plaats van substrlng p {n strtng s.

-- procedure REIÍOVE;
verwijdert de nlnst waarschljnltJke substrtngs ult de tabe1,
door naar de overlappingen te kljken.
-- procedure COI'ÍPARE;

-- procedure vER!IERK; {ntet in de oorspronkeltJke rordspotter}
Verwtjdert stukken tussen haakjes.
Knlpt vertaltng waarin "g" staat, tn aparte strings dÍe tn de
array r.ords worden opgeborgen.

{r.io rdspo tter}-
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gemaakt van de lengte delta van het tn rordstnrl opgeslagen woord
toegetaan maxlmumvla een drenpel thres) of totdat foutPerc een

overschreden heeftlÉGr 502).
procedure FOUTMELDING(s: strlng) ;
VÍa TITEL lprdt de strlng ! gedurende 2 seconden op het beeldscherm
getoond eo er "ordt een REGISTR('GF_RL"*!) net GET_PAGINA(hno, vno)
aengeroePen.
procedure VERIF;
De varlabele u-antw (van het type u-antrroord-( jarnee)) geef t aan of
een leerltng GiÏter)) het door WoRffiTTER Eepaalde tmord, dat 1n de

tabel efl te ví.nden ts onder g!!.inf[!l .wra, al dan ntet bedoelde tn
te typen.
-- procedure NAVRAAG(var u-antw: u-antrroord) ;

-- procedure CHECK-AI'ITI'I;
Als ver true tí wordt eerst nagegaan of het door IIORDSPOTTER

gevoá?-en woord een van de andere vertallngen van het
hoofdwoord Ís. Als dtt zo ls (fout ls true), dan wordt
hlerover een meldlng gegeven via FOUTIÍELDING. Anders wordt vla
een berekenlng net behulP van het verschll van de

woordlengtes, lt van het Í,ngetypte noord t-str en die van het
door woRDspóTER gevondeÀ 

- woord, sameri-met het beretkte
foutperc een waarde voor unPro! vastgesteld en afhankeltJk
daarvan een feedback neldlng vla TITEL oP het beeldscheru
gezet.
De waarde van jgpro.!- wordt vta REGISTR('GF-RL',14.P,P!. - 1) ln
de 'lrn contr'-vas de betrokken vertallng genoteerd.

{navraag} -
Als het door
lngetypte woord

I,IORDSPOTTER gevonden uoord
t-str wordt u-antw oP 'JA'

gelÍJk is aan het
gezet en CHECK_ANT\^I

aangeroePen.
Andèrs wordt aan de hand van foutperc een optrerkÍng geselecteerd
waarí.n trcrdt aangegeven ln hoeverre een ge1Í jkend woord werd
gevonden en een JA_NEE_VMAG of de leerltng dtt gevonden toord
Èedoelde ln ce type-n. Oot trutp of woordenboek kunnen oPgeroepen
lprden.

{vertf}
TnLang de tabel ef1 kandidaatrmorden voorradlg heef t
(efl.inf It].actifi is true) en u-ant]t ls 'NEE' wordt NA Vfu\AG

aange1oepen. lilanneer uÍteÍndelljk gËï-afaoende antwoord werd -
gevonden, volgt een FOUTMELDING.

{ intypen}
Nadat het beeldscherm vanaf regel 16 is leeggemaakt wordt gevtaagd on
de vertaling of het Engelse rsoord Ín te typen. Dlt wordt via GETSTRING

lngelezen lt 39.
Na omzetttng wa-an eventuele hoofdletters 1n kle{ne letters (GROOT KLEIN)
rmrdt eerst nagegaan of het Íngetypte roord volledig juist 1s. -Als d-lt
zo í.s rordt GOEDFB en REGISTR('GF-RL'r-l) aangeroePen, anders rordt het
antwoord via IIORDSPOTTER geanalyseerd.
Als I.IORDSPOTTER een lege tabel oplevert (ef l.cnt - 0) of de gevonden

woorden wtjken te sterk af (foutperc groter dan 50) dan rrolgt hLervan
een melding aan de leerltnfrnders wordt vta de procedure VERIF

bepaalt relke afwtJking het meesE waarschljnlt jke r'oord heef t t.o.v.
het gegeven antvJoord en wordt hierop feedback en regí.stratie gebaseerd.
procedure NU_VRÁAG;
In de VRAAG -rmrdt, na het geven van EXTM_INFO het r"oord "nu" Í'ngevoegd

en een JA NEE VRAAC gesteld. Bi j antr.mord trJarr r.nrdt REGISTR('YES' ,a;
ultgevoerd] wárin de waarde van a ln QUEST .ts bepaald en ltgt tussen
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-2 en *2. Bfj antwoord "Nee" wordt afhankellJk van resp de waarde van
J"-J" verlaagd met 0, I of 2 (resp. resp is ,TfrïJFEL,, ,NEE, of
'ZEI(ERNIET') en daarna REGISTR('NO' r-l) eriffi pAGINA(hno,vno)
aangeroepen, waarÍla CIIECK vía EXIT wordt verlaïen.ttllulp" en t'I'Ioordenboek'r ziJn op de gebruíkelljke wÍJze voorhanden.

icheck)
A1S rCSP 'ÏI"IIJFEL" 'NEE' Of 'ZEKERNIET' IS, Imrdt NU-VRAAG lNgClASt. HEt
genereren van een catch tr.tal is nu afhankeltJk van de hoogte van Ja-Ja en
het eerder vastgelegde catch-po.tnt. Als catch true is, ror:dt de w@van
catchen bepaald: random met eeu kans van 50-50 wordt vervolgd net
MAAK_VRAAG(vraagl rvraag2) waarin onJuiste suggest.{es voorkomen of Eret
INTYPEN en vnrdt een nieuw catch-point bepaald.
A1s catch false .ls volgt !'ÍAAK'ffi@rvraag2) roet juiste suggest.tes.
Wanneer nu niet vÍa INTYPEN ls geantwoord, r.ordt de verdere beantwoording
antw op JA_NEE_VRAAG(vraagl rvraag2 rgoedset) verwerkt.
nffantw tt-;"rt '-
eerst uordt Ja-ja opgehoogd (met I als resp ttJa" was en Elet 2 als respttJazeker" wasJf
als catch true Ís, wordt ja-ja weer 0 en volgt REGrsrR(,GF RG,rl), met
daarnA-Ën neldlng vÍa Sttol.t:men met behulp ván catctr-rà.. -een bepal{ng
van een eventueel volgende catch trial;
als carch false ts volgt REGISTR('GF RG,r-1) en GOEDFB.
BrJ áil."Nee":
als GTch true is, r"ordt eerst
feedbZdFneldlng over het juiste
bepaald aan de hand van catch-more

REGISTR('GF_RG' ,-I) uitgevoerd en een
antwoord gegeven; hÍerna rsordt weer

of een volgende catch trlal aangeboden
zal lordenl
als catch false ls volgt REGrsrR('GF_RG',r) en GET pAGTNA(hno,vno).
" Itullr6 rtl,tro rdenbo ekn z.{ jn b innen Cnn Cr beschlkbáar.

-- procedure INIT_QUEST;
De variabele JA-JA wordt op 0 gezet, catch-poLnt rsordt random op eenwaardevan'lnGfár2ennaxt''"iseáze@wordt'i.ísi;";;;
(dÍt ls een varÍabele om te voorkomen dat eeiE-IÏËenaal achter elkaar
geselecteerd zou mrden).
De verschlllende pronpt-arrays worden tret strÍngs gevuld.

{quest }
Na het opbouwen van
RIAD TOUCH een antw
ord(antw) - 50.

het beeldscherrn en het stellen van de VRAAG rmrdt vla
gelezen. Ten behoeve van REGISTR r.prdt a berekend net

[Ilerna rrprdt resp bepaald en REGISTR('Y_SURE' ,4), REGISTR(,yES,,a),
REGrsrR(' DouBÏE), REGrsrR('.ryo',a) of TscrstiT;ll_sunn,,aj aangá.1áp.n,
gevolgd door CHECK. ook "Hulp" en-"!íoordenboek" zÏ3n voo?tranden.

{ leren}
Na I'IAAK LIJST r"prdt biJ te welnig beschikbare rrcorden (n.teuw ls true) een
rnelding-gegeven. Anders volgt SCHRIJF LIJST en aan de hanà-6-optkeuze'"o.Ja
net als parameEers de sets met geschTkte woorden met hun totaGi--n??'f QUESTgesProngen, of er Í/ordt hulp geboden. Dit proces eÍndlgt als optkeuze de waarde
'NIX' heeft gekregen.
Tot slot volgt TTJDREG en, lndíen rodlg, UPDATE MOETLTJK en opnleuw LIJST.MMK-
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6.3 De eegment Procedure TESTEN

Deze procedure TESTEN heeft enlge locale declaraÈles:
optsei van het type setofopt ! set of optÍes (het gebrulk ervan ts als tn
DOORBL-REPET);
tn divËrse procedures rorden arrays gehanteerd van het type e-arr dat een packed

array['a'..'i'l of. sub2 ls en dat gebrutkt Í"Drdt om recordnummers van

geselecteerde hoofdrrcorden en vertal{.ngen oP te slaan;
áe arrays mstrarr en mkeuze-arr dlenen voor de PronPtroutÍneg;
de booleanfrf- enG6Ï@n het aantal beschikbare ttems rreer' terwijl def
eo ver de keFe voor nffirken met deftn.ttles of vertaltngen aangeeftl
de lEËs E, onmset, r:pset en rnnse! bevatten de recordnummers van geschlkte
treros per caterg;lfilotrffioeif Í jf o[a- ntet noellÍ jk' recent noetlÍJk en recent
u{et noetlljk); de tellers omr 9, g en P Seven de cardinal weer btj die
3ets.

-- procedure MAAK_LIJST;
Deze procedure-ts fetteltjk gelÍjk aan die in LEREN, al1een de varÍabelenamen
z{Jn hÍer en daar verschillend, short geeft nu aan of een leerllng te welnig
r"porden heeft doorgebladerd orn te kunnen TESTEN.

- procedure SCITRIJF-LIJST;
Ook d""" procedurË is gelljk aan de geltjknanlge uÍt LEFGN, waarblj ook enlge
vartabelenamen en de tekst dte op het beeldscherm wordt gezet, enlgszins
anders zlJn.

-- procedure VERWERK_KEUS(cat-set: setofint; cat-aantal: {nteger);
Dtt Ís tn fe{te aE nooraproceaure, waárln een test SePresenteerd en verwerkt
lordt met een random sample van Ítems waarvan de recordnurmers ln de cat-set
aanweztg ztjn; cat-aant;l geeft het maxí.mum aantal ttems dat tn dêffi
aanwezÍg 1s.
Locale varÍabelen die hier verneld dtenen te r"orden, ziJn:
Irstrarr van het type s-arr waarí.n de te matchen ltens rrcrden geplaatst '?]Jïf". ae Engelse hoofdó-orclen lÍnks op het beeldscherm en de vertalingen of
de defi.nittes daarvan op de rechterhelft van het beeldscheru.
van het type e-arr zÍjn

recordnummers van de hoofdr.ioorden staan;
recordnummers van de vertalí.ngen of deftnÍtles

hwrd-arr, waartn de
def-vert-arr, waarin de

rJerK-arr,
s taan;

waartn de recordnunmers utt def-vert-arr tn random
volgorde vorden gezet en ldaarin de leerl{ng werkt om de

JuÍste volgorde te vlnden.
Ilet array holdvert is van het tyPe Packed array['a'..'j'l of -l..nv en dient
oE vast te legge-i-welke vertalini werd geselecteerd btJ teder hoffidwoord tn
hwrd-arr.
b-e U-oote.n eerstekeer geeft aan of er een eetste maal een itero wordt
aangewezen.
-- procedure MN-ARR(cat-set: setofint; cat-aantal: lnteger) ;

b" Engelse Ëofdwoorde-n en-Eu$ b=fr'orAfr;-vertallngen of defin.i.ties
rrcrdeJ op random basis geselecteerd en er rrcrdt gecontroleerd of er geen

dubbele 1tems voor komen. Btj de keuze van een woordgroeP van noeilijke
woorden r.nr:dt hlerop ook gecheckt. De arrays $!g, def-v.er-!-a$ :i
werk-arr uorden met de recor:dntrmmers gevuld. De procedure wordt herhaal'd
EÍFáe-items links en rechts bij toeval ln dezelfde volgorde zouden

bltJven staan; nu kan het wel voorkomen dat enkele combÍnatles direkt
Jutst zÍjn.
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procedure PR_OPTK(regel: lnteger) ;
Aan de procedure PROIIPT OPT 1n ELI"A ROUI r"orden Parameters neegegeven om

"en 
prorpt te laten verfrhtJnen van o-ptte-keuze en r.oordgroep-keuze.

pro cedure D I SPLAY_ENGI'I;
De Engelse hoofdwoorden, ríaarvan de recordnunmers Ín hwrd-arr staan,
worden1nrístrarr8ezetenmetbehulpvanBLoKJESop-t,etuee1d9cherm
gezet.
pro cedure DISPLAY_VERT ;
De vertaltngen, waarvan de
wstrarr gezet en met behulp
procedure DISPLAY DEF;
De def{nÍtÍes van de vertallngen,
gtaan, lorden 1n wstrarr gezet
beeldseherm gezet.

Ííaarvan de recordnunmers ln def-vert-arr
en Eet behulp van I.IRITE LANG op-et

procedure HERSCHRIJF(kar: char; arr: e-arr);
De vertallng of definitle net recor:dnunmer arr[kar] wordt opgezochÈ en op
de regel Corresponderend met kar op treffiGfascheno geplaats 1 deze
procedure mrdt gebruikt om oude lnfornatie door nleuwe te vervangen,
bÍJv. bfJ het verwisselen van vertalingen nadat de leerltng een paar
gematcht heeft. Afhankeltjk van ver wordt de vertallng of de deftnltle
genomen.
procedure KIES_REGEL;
-- procedure CHANGE(k-een:char; var k-twee: char);

werk-arr[k-een] en werk-arr[k-twee] worden verwtsseld.
{kÍesïeEa}-
l'let READ TOUCII worden tlree karakters lngelezen: het eerste geef t het
Engelse tloofdwoord aan dat 1s aangewezen en het tweede de erbtJ gekozen
vertalÍng of deftnltle.
Ví.a CITANGE en hulp (een hulpkarakter) worden de recordnunmers in werk-arr
verw{sseld. SÈe6E3 ís ook keuze van "Hulp" of "Stop" (via NAKIft-NG
dÍrekt ult de procedure) nogeltJk. Wanneer eerstekeer true ls r.rordt llnks
onder op het beeldscherr de pronpt "Klaar" ióGEEF-Agil waanoee de leerllng
aan kan geven dat de test nagekeken dlent te uorden.
procedure NAKIJKEN;
-- procedure KNIPPER;

Laat ltnks onder op het beeldschern de boodschap "Alles goed! "
afwisselend í.n Lnverse video en normaal zÍen.

{nakÍjken}
Er r"ordt een vergelÍJktng genaakt per paar (def-vert-arrIci] net
werk-arrIct]):
;fiÏiEé?-d-daarin aanwezlge recordnurnrners verschlllend zijn, r"ordt, dit als
een foute comblnatle genoteerd en verschijnt het betreffende Engelse
hoofdwoord ln í.nverse vÍdeo op het scheru. De serÍe recordnurnmers van
foutÍve combinatles wordt gereglst,reerd in de array jgj5g ot, na het
aanroepen van GETIIELP bljvoorbeeld, tíeer een display te kunnen kriJgen
waar{n de foutleve Engelse roorden ln inverse vÍdeo staan.
In de headarray wordt een reglstratÍe gemaakt tn het vertinf-record dat
door dGTGiGiil^ wordt aangewezen; btj 'tst-fout' of '@Gd', terwijl
bÍJ 'tst contr' een waarde wordt opgeteld (-oor een foute response) of
afgetrokÉ-en (voor een goede response) welke afhangt van het aant,al geteste
{tems tn de afgenomen test.
Er r.aordt een pronpt "UÍtslag" verneld ltnks onder op het beeldscherm.
I.Ianneer een leerling deze uitslag k{est, rorden de julste combtnaties oP
het schern gezet net behulp van HERSCHRIJF en de array fout-a van het type

R:":;i'ïlïtl,l;'fïfr'rir'ï.ïoÏ n.. beeldschern L'eer oor*l* zoals her er
voorheen u.ttzag.

recordnummers 1n def-vert-arr Btaan, r.orden tn
van BLOKJES op treEffin gezet.
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{verwerk_keus}
Mer behulp van MI{_ARR(cat-setrcat-aantal) r.lorden de Èe testen ttems
verzameld en de arrays Eet recordnunrmers aangemaakt.
Er rorden een aantal sets met te accepteren karakters vastgesteld: left-set
voor de llnkerzt jde van het touchscreen, rÍght-set, iden voor redF
stop-set voor ttKlaartt, ttflulptt en ttStoptt. Deze sets rrcrden Ín de procedure
KIESREGEL gebru.ikt.
Verder ls de procedure een repeat loop, waartn schennopbouw plaats heeft en
vanuí.r KIESREGEL naar NAKIJKEN of GETHELP gegaan r"ordt, totdat de leerllng
aangeeft dat };^lj/zij wtl stoppen.

{ tes ten}
Na de lntt.talisaÈte met behulp van I"ÍAAK LIJST rvordt er gecheckt of er voldoende
ttems ziJn on te testen (nln.inaal 4); winneer dlt ntet ?n 1s, volgt een meldlng
en r.ordt de procedure verlaten. Anders wordÈ het beeldschern opgebouwd en vÍa
SCHRIJF LIJST een optkeuze bepaald. Met de daarbtj behor:ende set(s) van
beschikE-are recordn,lffiëffin aantallen r'ordt nu VERWERK IGUS aangeroepen. Na

afloop hlewan vÍndt een TIJDREG(optkeuze) plaats êsr wanïeer de optkeuze geen
'..HIILP' rras, uordt UPDATE_M0EILIJK en I'ÍAAK_LIJST aangeroePen.

6.4 De eegment procedure SPELLETJES

In deze segment procedure zÍjn de volgende declaratles van belang:
het type subrange = 0..r.oordlen omdat de spelletjes voornanelljk net
hoofdr.oorden werken dle een rn^xÍmale lengte rcordlen hebben.
De array leng-arr: packed arrayIsubrange] of 0..maxheadrec en r-set:
setoftni ZTF'Ebaal ondat dtrffiftret tntfÏállffi-van-€P-ffiLETJEs met de
functle CHECK de headarray wordt doorlopen (zle verder onder CITECK).

Op verschÍllende momenten '"ordt net Sll0l^l TIIIE ( zie ELLA_ROUT) de speeltl jd
ondetaan het beeldscheru getoond. -
-- procedure MASTERTIORD;

Voor deze hoofdprocedure zÍjn de volgende locale declaratÍes nodig:
I"Íet de consÈante rnaxbeurt = 20 1Ígt het maxÍmum aantal speelbeurten_vast; van
het type alfaranE-- ?'..'Z' ziJn de variabelen waarmee de beurt wordt
btjgehoudeiffirdtmeteenkaraktergedaanomdatdltmeteentráE-vetdjeop
het beeldschern (c.q. het touchscreen) aanduí.dt waar een leerllng aan het
werk fs'. In lÍJst van het type packed arrayIalfarange] of kort staan de
woorden dle eeïliêrlÍng heeft geraden; ln h,trec en blrec van hEI-Type packed
array [alfarange] of subrange staat de score (htts en blows).
De varlabelen secrw en -gue.gg zlJn strings waarÍn resp. het te raden gehelne
woord en het door de leerltng geraden qpord staan;ls ts de lengte van het
secr\d; htts ls het aantal letters dat, ln guessw op dËZelfde plaats staat als
Ín secrw.' In de set geschlkt van het type setofint worden de recordnummers
van-r"oorden EeÈ lengteffiigelegd voor de@Fdure COMPKEUS.

-- procedure PLAATS(c: char);
Deze procedure bepaalt de plaats op het beeldschenn waar het volgende
woord dtent te komen. Dit kan ltnks op het scherm zljn of tets rechts van
het nldden (dlt wordt aan de hand van c berekend). Ilet beeldscheru rcrdt
over 24 posltles gewist. Er rrcrdt een bËirtnumer getoond.

-- procedure REGEL(c: char);
De infornatle u-tt 1l jst Ic] , h.lrecIc]
PLMTS(beurt) op het scherrn gezet: dtt

blrecIc] rmrdt op de julste
dus een Engels r.oord net erbij

behorende scores.
-- procedure BEELD;

-- procedur:e DISPLAY WORDS(start-crstop-c:
De procedure REGE-L r.rordffi-e6-81
stoP-c aangeroePen.

Het hele beeldscherm wordt leeg gemaakt

char);
loop net parameter start-c tot

en
ts

en met PROI"ÍPT OPT tsordt de naam
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van het spelletJe onderaan het beeldschenn vermeld. Bovenaan wordt een

kopregel ("BEURT wOORDEN HITS BLOI{S") in .tnverse vldeo gezet. Als de

rechterhelft van het beeldscherm ook gebrulkt rrcrdt (beurt >'L' ) dan kont
hierboven dezelfde kopregel. Na STREEP(2) rordt eenffiow gezet tussen
regel 3 en 24 en wordt DISPLAY WORDS tweemaal aangeroepen (resp. rnêt
t Bt ,'Kt eD. tL' ,'Yt ) .
procedure INTRO;
Deze procedure rordt als eerste aangeroepen ln de hoofdprocedure en dlent
om de leerllng te laten aangeven welke lengte (1s) het aecrw nag hebben.
l'Í.et behulp van de leng-arr en BLOKJES lprdt 1n een kolorn aangegeven uit
welke woordlengtes gékózen kan worden. De ninÍmln lengte ls 2, de maxinuro
lengte ls l0 (net langere roorden zou het spel te lang gaan duren).
ook ls de keuze van ttHulptt of "Stop'r nogelljk.
functÍon LOOK UP(str: str.tng): boolean;
VLa deze funcïle ffiat bepaald of een rmord str al eerder í.s ingevoerd als
.Ell€, als dit zo ls r"ordt LOOK UP true.
procedure SCORE; .

-- procedure COUNT_BL0!IS(g: subrange);
De pararDeter g geeft de
worden of deze eveneens

lett,er ln het guessw ríaarvan gecheckt moet
Ín het secrlr te vlnden ls; de procedure

voorkont dat een letter dte eerder-6-hlt opleverde (hb-arr[l,p] ls
dan true) nu ook uog als blow geteld tordt.

{ score}
De score voor h"t -ry, wordt bepaald door vergellJklng net het s9cJt|l;
htts Ís globaat voor UASTERWoRD omdat de waarde ervan aangeeft of het
geEefe guessw correct Ís, waarna het spelletje gestopt rrcrdt; blows geeft
het aantal letters aan dat zowel ln het gecrw als ln het guessvt staat,
tnaar op een andere plaats.
In een array hb-arr van het type arrayll..2reubrange] of boolean rorden de

hlts en blows berekend.
Eerst r.o-iden de hÍte ln de hb-arr Bezet en vervolgens COUNT BLOWS

aangeroepen. ondatf de afslull6ÏlE procedure ls voor SPELERBEIJRT of
COMPKEUS lDrdt, Índlen rodig , gezotgd, dat de kopregel rechts boïen aan het
beeldscherm rrcrdt gezet. D" -1!!s!., hLrec en blrec worden bljgewerkt en de
score met behulp van REGEIT hffieeldilctrern getoood; beurt wordt
o pgehoogd.
procedure SIlOtl_DEF;
Een defi.nltle van het te raden rrcord (er kunnen er meer ziJn als het toord
meerdere vertalÍngen heeft) wordt gedurende een tijd dle roede afhankeltjk
Í.s van de lengte van de defLnltie, op het beeldscherm getoond. Dít gebeurt
net behulp van IIRITE LANG en PAUZE. IlLerna rrcrdt BEELD rreer aangeroepen.
procedure SEARCH(var-str3 string; var j: lnteger) t
Aan de hand van de set geschikt rrcrdt op random basls een woord str
geselecteerd en er nordt gËóóï,r6Ïeerd of LOOK UP true ls voor dlt wodifr-
(een leerltng kan zelf een roord hebben tngetypï dat nu net COMPKEUS rprdt
opgezocht). TnJ-ang geschikt niet leeg Ís, rrcrdt er gezocht. De paraneter J
Ls het recordnummer ln de headarray, wanneer de leerllng het woord
accepteert rrordt J ult geschlkt verwljderd.

-- procedure SPELERBEURT; forward;
Deze forward declaratÍe ls nodlg omdat vanuÍt COI"ÍPKEUS ook SPELERBEURT kan
aangeroepen worden.

-- procedure COMPKEUS;
Io deze procedure wordt door het
opgezocht, waarop de leerllng vla
hlerover een score wí.1 zten of dat
rrofden.
Er verschlJnt eenzelfde proÍnPt als

programÍna een roord van de lengte ls
READ TOUCH kan aangeven of hij/zij

er ee-n ander rcord opgezocht dÍent te

bfj SPELERBEURT, maar nu wordt direct
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BIJ het aanwijzen van dÍt roord op het schernl (ch - beurt) wordt SCORE

aangeroepen; br3 keuze van "zeLf tntypen'r rordt Ïáar SFEEpgeunt verder
gegaan; blj het opnleuw kiezen van COI'IPKEUS rordt eerst gecheckt of
geschlkt nog recordnummers bevat, zo niet, dan r"orden de Pronpts
aangePasE.
Ook kan er naar SHOW DEF of GETIIELP('G lÍASTI,l') gesprongen rmrden.
procedure SPELERBEURT;
-- procedure FOUT(s: strtng);

Met deze hulpprocedure r.prdt een foutrnelding s EeÈ een pleptoontje
gePresenteerd.

Na PI"AATS(beurt) verschijnt een pronpt tn de vorm van een ptJltje ("--)"),
eraarna vrffirtsTRING een guessw met een m:x.tmale lengte 1s wordt
Íngelezen; als het eerste taratter hÍervan het header-karakter v-ïnaf het
touchscreen ls, r"ordt de daarmee aangegeven keus verwerkt en de gewenste
procedure aangeroepen: COI'ÍPKEUS (aIs geschikt niet leeg 1s), nogmaals
SPELERBEURT door blnnen de repeat loop te bllJven (ok wordt false),
SHOW_DEF, of GETHELP('G-MASTI^I'). -
Hanneer de lnput vanaf het keyboard kwam, wordt de lengte gecheckt en
zonodig een FOUT geneld; GR00T KLEIN rordt aangetoepen voor verder
controle van het r€ord; als LOOK UF true is wordt gerneld dat het guessw al
eerder lngevoerd werd, anders trcïat SC.ORE aangeroePen.
procedure POGINGEN i
Na enige tnltlallsaÈÍes (o.a. BEELD en KLOKKIE voor startmom) r.rordt een
whtle loop herhaald totdat het aantal beurten voorbÍj ts, het woord
geraden ls of de leerltng aangeeft te wtllen stoppen.
In dte loop rrcrdt eerst bepaald of er roorden beschlkbaar zljrr voor
COMPKEUS (geschtkt rcet ntet leeg ztjn): de pronpts torden aangePast.
Vta READ TOUCH wordt de keuze van de leerlÍng bepaald: COI'IPKEUS,

SPELERBETRT, sHow_DEF, GETIIELP('c_MAsTw') of stoppen, waarna de
betreffende procedure aanroep plaatsvlndt of de procedure ver:laÈen wordt.
Tenslotte rordt de speeltljd aangegeven v,ta SHOW TIME.
procedure INIT !ÍM;
De recordnunmeïs (utt de headarray) van geschikte roorden ('oud Éuidig' of
'oud_vorlg' í.s true en roordlengte ts ls) r"rorden tn geschlkt opgenomen.
De lÏJst, hirec en blrec worden geÏnit.tallseerd. Er vnTdt een random secrw
opgffit ï-et ae pEïed,rre SEARCH en het aantal aanwezlge vertal@
rordt ln tel1 vastgelegd om later ln de procedure SHOI^I_DEF te kunnen
gebruiken.-èT recordnumner j van d.tt secrw wordt ult geschTkt verwijderd.

{rnasterword}
IIet hoofdgedeelte van dit spelletJe start met INTRO en INIT_IOI, ltaarna de
hoofdprocedure POGINGEN vordt aangeroepen; na afloop rmrdt, afhankelljk van
de waarde van hÍts een etnd ultslag gegeven ln de vorn van een opnerklng
onder aan het baZÏischerm en het laten knÍpperen van het secrw. Als hlts=ls
.1s het r.oord geraden, anders (hÍts () ls ofwel beurt >'v')-86Ït de fffitng
het spel opgegeven of ls het maximrn aantal beurten berelkt.
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procedure SPY_CODE;
Van een van de (naxlnaal l0) random geselecteerde Engelse hoofdwoorden vrordt
de defÍn{t1e van (een van de) vertallng(en) geeodeerd: Ledere letter rordt
vevangen door een letter ult een random saroengesteld ní.euw alfabet (new:
packeà array[ 'e' ..'z'l of 'a' ..'z').
In een set -W,!_ (van het Èype setofchar) wotden de letters verzaneld dÍe
lo de gecodeerde deftnltie voorkouen. In de set gevraagd (van hetzelfde type)
r"rcrden de karakters verzÉuneld dle door de leerltng zljn lngetYpt, waarvan dan
de orÍglnele waarde tn de def{nttle op het beeldschenn verschlJnt.
De variabelen spy-plaats en -ry. zlJn van het type char en dtenen on blj te
houden op welke regel het juiste Engelse rrcord op het beeldschetm ts gezet
(kan van '[r'..'L' lopen), hoeveel roorden er totaal op het beeldscherm staan.
In de twee strtngs spy-zÍn en raad-zln (van het type zln-str) worden resp. de
gecodeerde deftnÍtr;-á;:G geaêÏE-l1jk lngevulde deiÏllEll (ontstaan uit de
opgevraagde letters) gezet.
De boolean first rrordt aan de procedure I{RITE SPY doorgegeven en geeft aan of
er voor de GEe keer een letÈer rrordt opgeíraagd; decr geef t aan of nbeurt
verlaagd met rorden; stopFspy geeft aan of het spel beEtndigd moet worden.
-- procedure I'ÍAIG_CODE;

Locaal wordÈ de set make-set van het type setofchar gebrulkt on bÍj te
houden welke letters alÍG!ffideerd zÍ.jn Ín h;ffiurre alfabet new.
De array new wordt met letters 'a'.i'z' gevuld dte random ge-rangschtkt
ztjn. De make-set wordt bovendlen met deze zelfde karakters gevuld.

-- procedure WRITE SPY(ftrst-tine: boolean);
In raad-zln wo?at e-FFffiEcopleerd orn de tekens anders dan 'a'..'z'
(spáEG6]estekensffi) letterltjk te kunnen laten staan in raad-zln.
Als fÍrst-tÍne true ls dan rcrdt, de spy-set leeg genaakt en n6ffil- 0
gestó-d; de strtng spy-zln rmrdÈ doorló-pen, waarbtj raad-zÍ.n meffikters
uit new r.ordt gevÏ[?i--En de karakters h.ÍeruÍÈ in--Ae spy-set worden
rrerr"i-eld; nbeurt r.prdt bt1 Íedere ní.euwe letter Ín rZZffi met I
opgehoogd. Ii;E-6ËËu1p van WRITE LAI{G raordt de raad-zln opffiidschetm
gezeL. 

_

-- procedure INIT_SPY;
Aan de hand van aant (uit de globale functle CIIECK afkornst.lg) wordt de
waarde van gg bepaald. l'let behulp van Ean-sêt (een copte van de globale
r-set) rrcrden random Engelse r'rcorden uit de headarray geselecteerd, welke
in strarr worden gezeL. De recordntrmmers komen ln de array s-arr (van het
typEláEed array['A'..'J') of subl om hÍerna een btJ het dóEliloord (d.i.
het woord waarvan een definltle geeodeerd zaI rrcrden en dat uite{ndel.ljk
aangewezen met rrcrden) behorende deflnltte op te kunnen zoeken ult via de
'ptrs' ln de headarray. Er vtnden enige tnttiallsatles plaats en IÍAKE CODE

rrcrdt aangeroepen.
Het hÍervoor aangeduide doelwoord rmrdt random uit de h.tervoor
selectte Engelse roorden bepaald en er wordt een deftnltie ult de
opgehaald en tn spy-zÍn gezet.
In hw wordt ver-flle^.engw_ptr vastgelegd, dit Ís het recordnurcmer van het
doeGoord tn-ldilGáarray;-dtt om op een later tÍjdst{p de jutste uttslag
te kunnen tonen. Het karakter spy-plaats geeft aan waar dtt doelwoord op
het beeldscherm staat; stop-spyEat op false gesteld.
procedure WRITE_RAAD; 

-

De strtng raad-zin wordt doorlopen met tndex { en als de omcoderÍng van
een karakter tn gevraagd voorkomt (ff (new[spy-zin[1]l Ín gevraagd)) dan
wordt Ln de hul!ffiïi!- show-zÍn[1] en-1n-Tilad-z-{n[Íl ffie van
spy-zln[t\ gezet. Als die omcodering nlet voorkwam, r"ordt er tn
show-ztn[Í] een r'-rr gezet. De resterende karakters (spatles, leestekens)
al5n ee-der ult spy-zÍn gecopiëerd.

bepaalde
vertflle

Met I'IRITE_LANG rrcrdt de show zin op het beeldscherm Eezet.
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pro cedure DISPLAY_SPY ;
Na een NEI,IPAGE lordt met de procedure BLOKJES de tnforrnatle in strarr op
het beeldscherm gezet. Er r,orden proÍopts getoond voor hulp en sto!!Ëitï-
Dan wordt WRITE SPY aangeroepen om de gecodeerde stt:Íng spy-zin op het
beeldscherrn te -zetten; als nbeurt daarí.n groter ls gewóEi6-dan het
naxLmusl aantal Engelse r"oorden dat op het scherm staat, dan r"ordt rÈeurt
tot dtt maxÍmum beperkt (ord(grens) - 65). Tenslocte lrordt net wRITE-m
de (gedeeltelijk) gedecodeerdfrFtng raad-zln op het beeldschern gezEt.
procedure UITSLAG;
De Julste oplossing rordt getoondl d.!í.2. de
beeldschelïo en het doelqoord lprdt í.n lnverse
procedure READ_INPUT(okset : setofchar) ;
-- procedure WORD CIIECK;

volled{ge spy-zln kont op het
vídeo gezet.

Als de plaats van het doelwoord 1s aangewezen r'ordt de gehele
gedecodeerde raad-zÍn getoond vta WRITE_RAAD en volgt een neldtng dat
het Ju.lste woord werd geraden. AIs een ander r'pord werd aangewezen
volgt een foutmeldlng, waarbtJ decr true rordt.

{ read_lnput}
Deze procedure leest met behulp van GETCIiAR(okset) een karakter kar Ln.
Dlt kan van het touchscreen (het header-karakÏéÏf afkonstlg zijnr-Earna
nogmaals een karakter moet rorden gelezen (het pad-karakter) en vervolgd
kan rorden Ínet I,IORD CttECK als dÍt pad;karakter de plaats van een toord op
het beeldscherm aa-nduidt of met GETIIELP('G SPY') als om hulp werd
gevraagd; a1s het pad-karakter aangeeft dat de leer:llng wtl stoppen, r"ordt
UITSLAG aangeroepen en stop-spy true gemaakt.
Als kar van het keyboàffiT rcrdt gecontroleerd of dÍt Ín de spy-set
zltrTw.z. of de tngetypte letÈer op het scherm ln de spy-zin voffint,
als dtt nLet zo ls, volgt een rineldtng, anders r.rcrdt decr true en de kar in
gevraagd opgenomen, \íaarna I,IRITE RAAD rordt aangeroepen.

De procedure SPY CODE start met INIT SPY, DISPLAY SPY en È.lJdsinití.altsatle.
IIet spel verloo!-t nu blnnen een ripeat loop waZrln het aantal resterende
beurtán rrordt geneld en'de input rmrdt verwerkt vÍa RIAD_INPUT; als'decr true
ts wordt nbeurt met I verrnlnderd; de gebrulkte speelt{Jd rordt vla SHOI,I TII'ÍE
vermeld. DË-[6ó-p rrordt beEtndigd als nbeurt 01s of stop-spy true; als n6-eurt
0 ls volgt UITSLAG.

procedure WORDSCMMBLE ;
Evenals tn I1ASTERWORD wordt er gewerkt met een te raden r.oord secrw met de
lengte ls.
-- procedure SCRAllBLE(var s: kort);

De tnputstrlng g wordt eersÈ ln de loca1e strlng lnpw gecopteerd; ls ts
hiervan de lengte.
De sets ln-set en rest-set van het type set of wlen (d.Í. l..woordlen)
worden geTml orn ffiterposlties van letters-G-de strlng g-án@
vast te leggen.
Voordat er gescrarnbled r'ordt, rrcrdt een onderscheid genaakt tussen lett,ers
(dtt ztjn dan kar:akters 'a'..'z' of 'A'..'Z') en overtge tekens (hler
alleen spat.le, apostrof en verblndingsstreepje). Dit ts gedaan ondat er tn
de noordenltjst veschtllende samengestelde r"oorden voorkonen d{e uit losse
stukken ztjn opgebouwd waarbtJ de verbindÍng een spatle, apostrof of
streepje kan z.tjn; bfj het scranblen moeten deze op hun oorspronkelljke
plaats blijven. De karaktetposlt,tes van de letters komen tn in-set, de
poslttes van de overlge tekens wprden ln rest-set opgeslagen. In de strtng
swordennuoPdekarakterposttÍeswaarffi8tonden,random1etters
u-tt tnpw gezet.

{ spy_code}
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pro cedure DISPLAY_SCR;
Een eenvoudÍge procedure om een beeldscherrn na GET}IELP opnÍeuw op te
bouwen rnet behulp van PROIIPT_OPT, PR0I'ÍPTJOUCII en TITEL dat het
gescramblede secrw toont.
procedure RAAD;
Het toegestane aantal beurten r.ordt bepaald op de helft van ls.
Er volgt een repeat loop waarln eerst het aantal beurten geE-oond r"ordt en
vervolgens om lnvoer van een r'oord rrcrdt gevtaagd.
Met GETSTRING rprdt een strtng raadstr met max.{male lengte ls tngelezen.
Als et {nput van het touchscreen ls, rrcrdt bepaald of er on hulp werd
gevraagd of dat de leerling wÍl stoppen (stop-scr wordt true gemaakt).
BIJ lnput vanaf het keyboard uordt GR00T KLEIN(raadstr) aangeroepen
gecontroleerd of het Íngetypte rpord jutst ïas. als aa-t ntet het geval
r.ordt er een neldÍng gegeven en beurt met I verlaagd, anders wcrdt
geneld dat het antreord julst was eï-Eprocedure stopt.
tr'Ianneer het aantal beurten 0 ts rcrdt heÈ juiste r"oord getoond.

{ nord_scrarnb1e}
Na een aantal lnÍtlal{satÍes voor prompts, lordt een random geselecteerd
Engels roord (secrw) via SCMMBLE en TITEL vertoont en verschijnt de vraag of
de leerllng dit r.loord wtl proberen te raden. I,Íet READ TOUCH r^lordt lnput
verwerkt: \ranneer ch aangeeft dat de leerllng een ander ro-ord wil, r'ordt dit
opgezocht, wanneer hij/ztj het wel wtl raden, volgt RAAD en er naar
GETHELP('G_SCRAI{' ) gegaan t&rden.

en
ts,
er

-- functlon CIIECK: boolean;
Er rrcrden enÍge algemene
doorlopen. HlerblJ mrden
of 'oud huidÍg' true ts)
biJgehou?en.

tntt.tallsatÍes u.ltgevoerd en
de beschlkbare recordnunmers
.{n de set r-set verzameld

de headarray wordt
(waawan 'oud_vorlg'
en het aantal aant

In de leng-arr r"orden de totalen van het aantal 'rcorden met dezelfde lengte
vastgelegd (voor I{ASTERII0RD). CHECK r.ordt false als er nLnder dan l0 woorden
beschÍkbaar ziJn.

{ spelle t Jes }
Als CITECK false oplevert, volgt een rneld{ng dat de leerling geen spelletJe kan
kí.ezen en r.ordt de procedure verlaten. Anders wordt ln een repeat loop
achtereenvolgens het beeldschetro opgebouwd en de keuze utt de drÍe beschlkbare
spelletjes aangeboden, totdat de leer1lng wtl stoPpen.
AfhankeliJk van de keuze r.ordt I'ÍASTERWoRD, sPY_coDE of trroRDScRA],ÍBLE aangeroepen.
Na het spelen van een spelletje rrcrdt TIJDREG uitgevoerd.
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A CROSSREFENTIES

A.l Procedures eo fuoctÍes

Tussen [ ] staat verneldt tn welk progranmadeel de procedure of functie
voorkomt; tussen () staat de naam van de procedure of functie en daarna geeft,
een p aan dat het om een procedure gaat en een f dat het on een functte gaat;
tenslotte wordt het paragraafnummer gegeven ult deze documenÈatle waar.ln de
procedure of functle beschreven Ís.

AAT{IIIJZING
ALTERN
ANSI
AUTOREP

BEELD
BEKIJK STA}í
BINSEÁFCH
BLOKJES
CASES
CHANGE

CHECK

CHECK
CHECKOPTIES
CHECK ANTI.I
CHECK-}'íARKED
CHECI.SET
CHOICE HULP
CLEAR -
CLR TO EOS

CO}ÍFARE-

CO},ÍPI(EUS
COUNT BLOWS

CURSOE

DEELW

DELCITR
DELSUBSTR
DISPL
DISPLAY
DISPLAY DEF
DISPLAY-ENGW
DISPLAY-INFO
DISPLAY SCR
DISPLAY_SPY
DISPLAY-VERT
DISPLAY-I.IORDS
DOORBLA'EREN
DOORBL IIULP
DOORBL-REPET
DOUBHIG-H

DOUBWIDE
ELLA DISPLAY
END IOWEL
EXTEA INFO
FAKE dONTROLS
FILE-FOUND

> f 5.3
> f 6.2
) p 5.I
) p 5.I
)p6.4
) p 5.4
>f5.4
) p 5.1
) p 5.4
) p 6.3
>f6.4
)p6.2
) p 6.1
)p6.2
> f 6.1
) p 6.1
)p5.3
) p 5.1
) p 5.I
) p 6.2
)p6.4
)p6.4
) p 5.1
)p5.4
) p 5.I
) p 5.1
) p 5.3
) p 6.2
) p 6.3
) p 6.3
) p 5.3
)p6.4
)p6.4
) p 6.3
)p6.4
) p 6.1
) p 5.3
) p 6.1
) p 5.1
) p 5.1
) p 5.1
)p5.4
) p 6.2
) p 5.2
>f.4

Idblrep
Igns
I lrn

I rout
Izkw
Ihlp

Irout
I rout
[1rn

I db lrep
[.dblrep' [lrn

I rout
Itst

I rout
I zkw

Ihlptnf
Ignns
[lrn
I lrn
Igns
Igos
I lrn

Irout ]
[1rn
I tst

I rout
tst
lrn
lrn
hlp
gns
1rn
tst

I rout
I lrn

Idblrep
Igns
Igros

I rout
I tst
[1rn

I rout
IEstart

IroutImstart](

4T

FILL SCRXEN UP

FOUT-
FOUT},ÍELDING
GETCIIAR

GETDICT
GETTTELP

GETKXY
GETSTRING
GET PAGINA
GEfPAGINA
GET-VERT
GOED-FB

GROOT KLEIN
IIERSC-HRIJF.
IIORILIJN
INITOUD
INFO TABEL
INIT-}Í}Í
rNrrluEsr
INIT PAGINA
INITJPY
INTR6'
INTYPEN
INV VID
JA NEE VRAAG
rrEs BEcur,
KLOI(FIE
KNIPPER
KOP

LEREN
LER I{ULP
LOOE UP
},ÍAAKIIJST
},IAAK-LIJST
}ÍAAK-VELD
MAAK-VRAAG
MAKE-CHOICE
I'ÍAKE-CODE
MASTERI.IORD
l,Í0vET0
NAKIJKEN
NAVRAAG
NET,IPACE

NEW STUDENT
NOPF-ÍAL LINE

) p 6.1
)p6.4
) p 6.2
> f 5.1
) p 5.4
) p 5.3
> f 5.1
) p 5.1
) p 6.2
) p 6.1
) p 6.1
) p 6.2
) p 5.1
) p 6.3
) p 5,1
)p5.4
) p 5.3
) p 6.4
) p 6.2
) p 6.2
) p 6.4
)p6.4
) p 6.2
) p 5.1
> f 6.2
) p 6.3
) p 5.1
) p 6.3
)p6.2
) p 6.2
) p 5.3
>f6.4
) p 6.2
) p 6.3
) p 5.1
) p 6.2
) p 6.1
)p6.4
) p 6.4
) p 5.1
) p 6.3
) p 6.2
) p 5.1
)p4
) p 5.1



I lrn]
Irnstart ]

I rout ]
I rout ]
Irout](
Igns ] (
lgnsl(

Irout](
I dblrep] (

Irout](
I lrnl (
ltstl(

I dblrep] (
I lrn] (

Instart ] (
I dblrep I (

Igrns](
Irout](

I lrn] (
Itst](
lgrnsl(

Irout](
I dblrep] (

lstrsl(
I dblrep ] (

I lrnJ (
I dblrep ] (

I lrn] (
I dblrep] (
I dblrep ] (

Ihlp]<
Irout](
Irout](

I rrn] (
I lrn](
ltstl(

I dblrep ] (
I lrn] (

I dblrep] (
Igns](
lgns l(
lgnsl(
I zkw] (

Irout](
Irout](
lroutl(

I gns ](
I hlp] <

I lrn](
Irout](

ldblrepl (
Izkw] (

Irout](
Igrns ] <
Igns ] (
[1rn] (
lgns I (

[mstart ] (
[nstart ] (

Irout](
Irout](

I zkw] (
[1rn] (

IhlpÍnf ] (
ltstl(
lhlpl <

[mstart] (
Ihlp] (

Irout ] (
Igns](

[.nstart] 1

[instart ] (
[nstart ] (
ldblrepl (
Idblrep] (
Idblrepl (
Idblrep] (

lhlpl <

Ilrnl (
Izkw](
[ 1rn] (
Itst](

ldblrepl (
IIrn] (

Irout](
Idb lrep] (
Ihlplnf ] (

[1rn](
Irout](

ldblrepl (
Igns ] (
[lrn](
Igros ] (

Irout](
lgns I (
Igns ](

Irout](
Idblrep] (

I zkw] (
I zkw] (

NU VRAAG

OL6 STUDENT
ORIdIN ABS
ORICIN-REL
PAUZE 

_
PLAATS
POGINGEN
PROI'ÍPT OPT

PROMPT-RICHTING
PROMPT-TOUCH
PR OPTK-

PR-OPTK
PR-OPTK
QU-E'ST

QUIT_LES
QUIT_WooRDLTJST
RAAD
RAI{D
MI.IDO}I WRD VRT
RAN ARR_

nrel rnpur
READ-TOUCH
REDISPLAY
RXGEL
REGELTJE
REGISTR
REGISTR
REI,ÍOVE

REP

REPETEREN
REP HITLP

RESTCURS

SAVECURS
SCAN

SCTIRIJF LIJST
SCITRIJF-LIJST
SCHRIJFIERT
SCHRIJF-VERT ZIN
SCHRIJT-vERT_ZIN
SCORE
SCRAI.IBLE
SEARCH
SEARCH DICT
SELECT-
SETSCROLL
sHoI^r
SHOW DEF
SHOI.T-FILE
SHOW-MIS
SHOII-TII'ÍE

p

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
p

P
f.

P
P

P
f.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
p

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

6.2
4

5.1
5.1
5.1
6.4
6.4
5.1
6.1
5.1
6.2
6.3
6.1
6.2
4
6.1
6.4
5.1
6.2
6.3
6.4
5.1
6.1
6.4
6.1
6.2
6.1
6.2
6.1
6.1
5.3
5.1
5.1
6.2
6.2
6.3
6.1
6.2
6.1
6.4
6.4
6.4
5.4
5.1
5.1
5.1
6.4
5.3
6.2
5.1

SHOI"I WORD ) p 6. I
SLUITAF )p5.4
soFTSeROLL ) p 5.1
SPELERBEURT ) p 6.4
SPELLETJES > p 6.4
sPoT > f 6.2
SPY CODE

STAR-T STOP STUDENT ) p 4

START-STUDI-NT ) p 4

STREEF ) p 5.1
SITITCH TOUCH ) p 5.1
SEIND- )p5.4
tE'r,op ) p 6.2
TELOP )p5.3
TESTEN ) p 6.3
TESTIIULP )p5.3
TrJDÏEG ) p 5.2
TIJDTABEL ) p 5.3
TITEL ) p 5.1
UITSLAG ) p 6.4
UPDATECONTROLS )p5.2
UPDATE-INFOFILE ) p 4
UPDATE-MOEILIJK ) p 5.2
UPDATE-OKSET ) p 6.1
UPDATEINDER BOVEN ) P 6. I
UPDATE-VELD- )p6.1
UPDATEIARR )P6.I
VERDER-- ) p 5.3
VERIF ) p 6.2
VERLENG > f 5.4
VERWERK ) p 6.2
VERI.IERK KEUS - ) p 6.3
VOORWAAFDE > f 6.1
VRAAG GEDACIIT ) p 6.2
vr5- )P5.1
wÏeell ) p 6.1
WL-IN ) p 5.3
WARP- ) p 6.2
WINDOVI ) p 5.1
I.IOORD LIJST ) p 6.1
woRDseMl,ÍBLE ) p 6.4
WORDSPOTTER ) p 6.2
I.IORD CHECK ) p 6.4
wRrTE LAI{G ) p 5. t
WRITE-MAD ) p 6.4
WRITE-SPY ) p 6.4
WRTTEJTR ) P 5.1
zoEK ) p 6.1
ZOEKVERDER )p5.4
ZOEK-WOORD ) p 5.4

42



A.2 Coostanten, types en vartabelen

Per paragraaf waartn namen van constanten, types en varlabelen voorkomen,
worden deze hlerna tn alfabetlsche volgorde opgesomd.

3.6 De opbouw van de bestanden met taalnatertaal:
engftle engrec l_arr kort naxheadrec maxzÍ.n
sub I sub 2 vertf t1e vertlen vertrec rrco rdlen
zÍnIen

nurnb f .tle nv rLz

zln_str zÍnfl1e

3.7 Opbouw van het roordenboek:
dÍct dÍct_wrd wrdl5

4 InÍtLaltsatte en afsluÍttng van een les:
aktle cloze engftle headarray headrec hftle hoofdakt id
tnfnaam tnfoftle Ío 1o akt lnstr naxheadrec naatr nsessies
nurnbftle nv ÍLz optles 6ptkeuze sess sesslenr setofint st st
sub2 tÍ jdarr tiJdf ite v ref vertf tle vertlnf rrcordlen zlnf-lle

5.1 De unit ELLA ROUT:
aan ult boïen breedte c dlrectlpn duur get-s hftle hi
hor-12 I lnv karsets keuze kolon 1o naxl - maxlen Donent
okset onder p_arr plaats protrpt_arr t regel s sl s2
s arr scrol.l seed setofchar showstr st arr start stoP str
sÉgA swltch tekst tljd vert w wl órds y zln str

5.2 Procedures tn het hoofdprograrDma:
akt akt keus d dbl c duur headarray 1 lrn_c mean_moei

, moml nom2 opttes r- rep_c t tljdarr ttJdfiTe tot noei
tsr.c

5.3 De segment procedure GETHELP (en INFOTABEL):
blokstrlngs c cat deel endchar g_roode headartay hoofdcat
hulp_arr tnset m_tn node n nane o o v oh teller okset
opn opname optieË ov_teller p_arr s ï_arr -setofchar start
status stop sub I t tar tel tÍjdarr toestand tot vertlof
x x_mode y

5.4 De segment procedure ZOEK_WOORD:

dlct found more found one h{gh t arr tndex arr len lw
nunbftle oltkeuze p-a;r pronpt-ar- sh skÍp- stoP vondst
vowels rmordlen x_wrd xs zoek zoekstr:

6 DE IIOOFDOPTIES:
cho tce

6.1 De segment procedure DOORBL REPET:
boven db dir dlspl Ar eerste_get engwor fÍrst fÍrstnew
getvnr getwnr headarray hw_ptr lndex lower m rnarkop n
nerÀr_y nietsgedaan o_set okset onder operatÍe optkeuze
optset pl ptr._no1d ptr_mrecent ptr_neer ptr_nnold ptt_nmrecent
ptr_old ptr_recent r r_set regel rÍehtlng schr_rem setofchar
seto fo pt show_nr uppet vertnr vnum wnr rmo rdnr y y_arr
y ptr zoekriehting
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6.2 De segment procedure LEREN:
a aantgoed antw cat aantal cat set catch catch more
catch-polnt defÍn delïa doel e- eerstekeer efl engwnr ew

ext fout foutperc g Setvnr getwnr goedset headarray hh
hno lngetypt lnset Ínt arr Ja_Ja Jnarr k'l lí-n.1t match
maxtab max len str roax len tab lch lt n{euw nr ok open zln
optkeuze p- e-".. pagïna -arr promPt arr regel resP response
resptype s sT sZ seto?char setoftnt strarr str tab substr
t table t_str tel thres u antlt u_antlrcord unpró v ver
vert vertflle verttnf vertlen vertnr vno voorgaande vrl
vt2 vraag vraagl vtaag2 vt w tt rcrds zLn zlnf tle zno
zs

6.3 De segment procedure TESTEN:
arr cat aantal cat set cl data def def vert arr e arr
eerstekeeï fout a Teadarray holdvert hulp - hwrl-arr E-een
k twee kar leTt set mkeuze arr msÈrarr nleuw nv om omset
o-ptkeuze optset -regel rtghT set rnm rnmset s-arr setoftnt
seÈofopt short, stop_set ver vert,lnf vert,nr werk arr wstrarr

6.4 De segment procedure SPELLETJES:
aant alfarange beurt blows blre'c c ch decr first
flrst tÍne geschlkt gevraagd grens guessw hb arr headarray

. hlrec- hits hw Í ln set lnpw J kar kori leng arr lljst
ls make set maxbeurt -maxheadrec nbeurt neIJ ok oEset p

r set rïad zin raadstr ran set rest set s s arr secrw
sËtofchar êtoftnt show_zin - spy_plaatE sPy_set - spy_zÍn start-c
startmom stop_c stoP_scr stoD sPy str strarr subl subrange
telv vertftle wlen tpordlen z.tn str
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B ILLUSTRATIE VAN BET VERLOOP VAN EEN SESSIE I{ET ELLA

In deze appendÍx wordt aan de hand van enlge foto's van de verschlllende
dÍsplays het verloop van een ELLA-les beschreven. Illeronder rrcrdt eerst Ín een
schema het geheel samengevat.

ELLA DISPLAY
Opvragen naan van de leerllng

+

-|

START STOP-STUDENT(START) -> START STUDENT

Bepallng van sessie-nunmer
(eventueel stoppen als alle NSESSIES geweest zljn)-

NEW-STUDENT
I

OLD STUDENT

? Check op ruÍnte op diskette
lnitialÍsatÍe van IIEADARMY :

en t
I I
?

Inlezen Engelse
r.roorden en vertallng +
+ zln recordnrnmers
uit ENGFILE

Inforrnatie uÍt INFOFILE
van vorige sessle overnemen

Openen TIJDFILE
TIJDARR: bepalen

en ÍnltÍallseren
van l'10IÍI (voor

van
regls trattes )

ELLA_DISPLAY + hoofdmenu:
( stoP

DOORBLADEREN
LEREN
TESTEN
REPETEREN
TAALSPELLETJES

J-IIULP

)-

IIELP (eventueel INFOTABEL

Segment procedures
DOORBL-REPET( DOORB)
LEREN
TESTEN
DOORB-REPET( REPET)
SPELLETJES

.t
{, zoEKWooRD

TIJDREG
UPDATE MOEILIJK

START STOP STUDENT(STOP

QUIT_IES wárin o.a. de
lnformatie ult de
HEA.DARRAY tn een nieuwe
lnfo f tle ro rdt gezet .

Flg. 2. Verloop van een El,I,A-sessie.
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H.l.erna zullen achtereenvolgens de hoofdoptÍes beschreven rordenl hiervoor r'ordt
de volgorde aangehouden waarÍn deze op het beeldscherm 1n het hoofdnenu (flg.3)
gepresenteerd rorden. Een leerlÍng kan doorgaans een vr{Je volgorde k-1ezen.

Flg.3. Iloofdmenu

8.1 DOORBLADEREN

DoORBLADEREN van de lljst start net het geven van een sub-menu (ftg 4) rnet
t'Soorten lporden": Ín het rroorbeeld heeft de leerllng een groep "Nieuwe
woordentt (ntet eerder gezien) en 3 groepen ttOude rrcordentt (ult vorÍge les(sen),
een gedeelte van deze oude rporden ls "Gemarkeerd", een ander deel nietl deze
delen zIJn afzonderlijk door te kijken.

Fig. 4. Menu voor de optle DOORBLADEREN

Wanneer "NLeuwe woorden" wordt gekozen, verschtjnt het eerste
op de onderste helft van de wlndow in het display (zÍe fÍg. 5

van deze window). Links onder verschijnen de prompts "Verder"
afhankelljk van de aanwezigheld van andere rrcorden voor of na

ttnieuwe roordtt
voor de grenzen
en/of "Terug",
de getoonde
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woorden. Rechts onder ls "Hulp" op te vragen: het gehele dtsplay rordt dan
vervangen door een hulp-overzlcht (zÍe onder ITULP). Met "Stop" wordt aangeduLd
dat de roordllJet verlaten rcet rorden en zal het menu van DOORBLADEREN weer
verschiJnen: nu tevens met een groep "hloorden ult deze lesr' (eventueel ook rcg
onderverdeeld ln gemarkeerd en nLet gemarkeerd).
Na enige malen ttVerder" aangewezen te hebben, kan het display uÍt ftg. 5
(ltnks) ontetaan met de rmorden ttto savett en "cleartt. De ltJst'beweegttt van
onder naar boven over het beeldscherm.

Fig.5. Een gedeelte uit een 1lJst metrrNleuwe r"oorden" (llnks) en
de lnfonnatLe over een der vertallngen (rechts)

Na aanwÍJzen van de vertallng I'duidellJk;.helder'r zal het dÍsplay uít flg.5
(rechts) getoond worden: llnks boven het Engelse roord, rechts boven de
vertallng. Daaronder volgt dan eerst de Engelse deftnÍt.Íe
(betekenls-omschrÍJvtng) btj de gekozen vertalÍog eo vervolgens de
contextzLnnen. Naast "Hulptt en "Li5st terug" (weer naar fig. 5), ls nu ook een
'rlbordenboek" te raadplegen: ln fÍg.7 ts dit Írangeroepen en 1s het r.loord
"spoke" uÍt de tweede context-zin lngetypt. Ilet roordenboek levert nu het troord
"to speak" met vertaling (dlt kunnen er naxÍmaal 4 ziJn). Ook btj
neervoudsvorttren rrcrdt een vergeliJkbare omzettLng gernaakt, en verschijnt het
enkelvoud.
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Flg. 6. Gebrulk van het rmordenboek. 
-

In fig. 7 (ltnks) is weergegeveo waar de 'rrnarkerlngen" (**) op de bovenste
regel verschljnen nadêt er op de vertallog ls gewezen. Voor het weghalen van
eterretjes noet op de llnkerhelft vau deze bovenste regel gewezen lprden.
Na aanwiJzen van t'Lllst terug" staan de roarkeringen ln de llJst (flg. 7,
rechts).

Flg. 7. Markeren van de vert,aling (llnks) en
het woord met rnarkerlngen terug in de lljst (rechts).

8.2 LEREN

Ook bÍj LEREN rËrdt een submenu gepresenteerd (geen foto):
rechts staat, evenals bij DOORBLADEREN, een lÍjst met rrsoorten rrcorden":
Í.p.v. "gemarkeerderr r.toorden kan hier een mordgroep "noeÍ1lJke" woorden staan,
welke door het prograÍnma 1s aangemaakt (zle procedure UPDATA I'IOEILIJK).
Links staat een keuze voor tlree ttManleren van lerentt:

48



door "Invullen vên Engele rrcord" of door "Kennen van vertaling'r.
De gang van zaken 1s lo beÍde rnanleren van leren vrÍjwel gelljk, alleen de
vraag dí.e gesteld rprdt, Ls verschtllend. "Kennen van vertalLng'! leÍdt tot
een eerste display als ln f.tg.8 (llnks); "Invullen van Engels roord" levert
flg. I (rechts).

F1g. 8. Eerste dÍsplay bÍj LEREN door "Kennen van de vertalí.ngrr (ltnks)
en bÍj LEREN door "Invullen van Engels toord'r (rechts)

Hierna zal alleen het verdere verloop via "Ínvullen'r worden toegellcht.
Na aanwljzen van "Jatt of ttJa zeker" komt er een volgende vraag (fig.9, ltnks).
Na het antrmord "Ja" op deze vraag, volgt meestal een eeovoudlge terugneldÍng
(flg. 9, rechts).

Fig.9. De tweede vraag tljdens leren (links) en een voorbeeld van
de feedback hÍerop na het antrrcord "Ja" (rechts)

Wanneer op de eerste vraag (fig.8) ttTwlifel", "Nee" of "Zeker nÍet'r wordt
geantlDord, verschljnt er extra lnforrnatle: btJ "Invullen[ nordt de vertalÍng
gegeven (fig. l0) en blJ "kennen van vertaling" wordt de defÍnit.te gegeven.
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Fí.g. 10. Extra lnfornatie biJ "leren door invullen"
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Na het antwoord "Nee" wordt vervolgd Det een dÍsplay dat sterk overeenkomt
neÈ flg. 6 uÍt DOORBLADEREN: er rordt weer í.nformatle gegeven bÍj de
betreffende vertaltng (fig. ll, llnks).
BIJ het autwoord "Ja" op deze vraag volgt lreer een korte opnerkÍng ("O.K." of
1.d.), bÍJ ttNee" wordt opgenerkt t'Bek15k dan het bovenstaande rng eenst' en,
als er meerdere vertal{ngen van hetzelfde Engelse r"oord zljn, I'VergelÍjk
eventueel net de andere vertallng(en)" waarna het dlsplay znal-s 1n fig. lI
(rechts) ontstaat (er ls tnrntddels op vertaling I gewezen).

FÍ9. ll. Laatste dÍsplays over een loord tljdens LEREN.

Wanneer de balans van ant\Dorden Ín de richtlng van "Ja (zeker)" Ís
doorgeslagea (de toegestane trate van doorslaan ts random bepaald), mrdt
er een rrcatch'r-tr.ta1 tngelast. Deze kan twee vormen hebben.
Flg. I2 tllustreert het stellen van een vraag waarln een verkeerd Engeils r"oord
wordt gesuggereerd; de andere catch-trlal rordt ln fÍg. l3 toegellcht:
er rordt gevraagd het noord (of de vertallng) 1n te typen, blJ het maken van
type-fouten rDrdt de procedure WORDSPOTTER aangeroepen (fig. 13, rechts).
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Flg. 12. Een catch-trtal met verkeerd Engels r"oord

Fig. 13. Intypen als catch-trlal

8.3 TESTEN

Er rmrdt ook h.{er een submenu gepresenteerd net (reehts) "Soort,en rÈordenrr en
(ltnks) de manier van testen: het zoeken van Engelse r.oorden btj de Nederlandse
vertaltngen of btJ de Engelse def lnlt.tes (geen foto).
In ftg. 14 wordt het display gegeven voor belde vornen van t,esten.
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Ftg. 14. Testen met vertaltngen (llnks) en deflnitles (rechts).

Links onder rrcrdt het rpord "Klaar" pas getoond als er Íliostens een paar
venrisseld Ís. BiJ het verwlsselen rordt eerst het Engels rDord aangeltezen,
dat dan Ín lnverse vÍdeo gezet rprdt (zLe flg. l4), en daarna de vertallng of
deflnÍtle. Nadat ttKlaar" Ís aangewezeÊ, lprden van de de resterende foute
conblnatles de Engelse rporden Ln Ínverse vldeo gezet: Ln flg. 15 (ltnks) zljn
dlt er drie. Na "Uitslag" worden de Julste coublnatles getoond (ftg. 15,
rechts).

Flg. 15. De ttultslag" van een test.

B.4 REPETEREN

Er r"ordt eerst een submenu op het schern gezet, zoals bij DOORBLADEREN, alleen
de keuze van ttNleuwe r.oordentt kan niet voorkomen.
Van een gekozeu rrcordgroep verschÍjnen dan alleen de Engelse r"oorden llnks
op het beeldschern. Ook hler 'beweegtl de ltJst zí.ch van onder naar boven.
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Na het aanwlJzen van een der rporden, verschiJnt (-en) de vertalÍng(en) rechts
naast dlt loord. Bij het daarna aanwl.Jzen van een ander rrcord of het aanwÍjzen
vaa "Verdertt of "Terug", rrcrdt (-en) eerst deze vertallng(en) ríeer verwÍJderd.
Flg. 16 Ís een weergave van de displays btJ REPETEREN.

Flg. 16. Deel van een rrcordllJst ("a11e oude rrcgrden'r) btj PGPETEREN.

B.5 TAALSPELLETJES

Er rordt gestart met een eenvoudlg menuutJe waarin een keuze kan rrcrden
genaakt ult de drle beschÍkbare spelletJes.
Na dÍe keuze r"ordt een van deze spelletJes een naal gespeeld, traarna hetzelfde
menu weer verschiJnt.

I,ÍASTERWORD begÍnt Eet een keuze van de lengte (ln letters) van het te raden
woord (fig. 17, llnks). Daarna zlet het dÍsplay er uit zoals ln fig 17, rechts.

Flg. I7. lÍastemord displays btj

Steeds noet llnks onder eerst rorden

het begln

Írangegeven

van he

of de

t spelletje.

leerllng de conputer een
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woord wll laten opzoeken (tt0onp-keus") of zelf
er een roord op het scherrn van de JuÍste lengte
aanwiJzen van dÍt tordt verschiJnt er een score

r11 Íntypen. Na ttComp-1",ts'r komt
(fte. lB, ltnks), en na
bij (flg. 18. rechts).

Fig. 18. IIet opvragen van een rrcord aan de

BiJ het "ZeLf lntypen" rordt deze score gegeven
gedrukt. Flg. 19, lÍnks ls eeo weergave van dit
Na het aanwljzen van de keuze "Betekenls" lrcrdt
defÍnlt.les) op het schrem gezet, de leesttJd Íe
deze def lnÍt.te. (fig. I9, rechte).

@mputer: ttComp-keustt

nadat op de RETURN-toets Ís
Íntypen van een rrcord.
de defÍntt.te (of een der
afhankellJk van de lengte van

Fig. 19. Intypen van een roord en opvragen van de deflnitte btj Masterword.

SPY-CODE rordt begonnen met ltnks een tabel met (nax. l0) Engelse rporden en
rechts daarvan de defÍnltle van een van deze ncorden 1n gecodeerde vorm
(flg. 20, llnks).
Onderaan staat aangegeven hoeveel beurt.en er Írog resteren. DÍt Ís afhankel{jk
van het aantal Engelse rcorden en van het aantal verschlllende letters in de
deflnÍtÍe. Na het {ntypen van een letter (blJ ftg.20, rechts Í.s d.1t een "Í."
geweest) verschÍjnt de rrjuÍstrr letter ln de deftnltie op de st.tppel-ltjn.
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Flg. 20. Het dlsplay van het spelletJe Spy-code

Na het aanwlJzen van een van de Engelse roorden, rordt onderaan op het schern
gerneld of dÍt het juiste woord was. Zo nee, dan rnrdt het aantal beurten
verlaagd met l, zo Ja, daa verschlJnt de volledtge deflnttte (flg. 2l). ook bij
tussentJ.jds stoppen r.'otdt de julste uÍtslag verueld.

Flg. 21. De julste oplossing van Spy-code (onderaan 6taat rng een nelding
of het juLste '"oord geraden was of dat er werd opgegeven, deze
Ís niet op deze flguur te zlen).

WORD-SCMItBLE toont een Engels rrcord Íraarvan de letters op randon wlJze
verwisseld zlJn en eronder de vraag of de leerl{ng dtt wtl proberen te raden
(flg. 22, llnks).
Nadat "ja" ls geantroord, rordt het beschlkbare aantal beurten geneld en
kan er een rcoord lngetypt worden. Hlerop volgt een neldÍ.ng (1n f|g.22rrechts
nadat er een foutleve oplossing Ís gegeven; de julste oplossing ls overÍgens
ttquartertt).
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EIg. 22. Dlsplays van het spelletje WORIFSCMMBLE

B.6 EULP

Na het opvragen van "Hulp" (rechts onder op het beeldscherm) verschtjnt er
een dí.splay dat llnks een keuze btedt om overzÍchten op te vragen en rechts
de nogelljk on dí.verse aanwiJzingen te kr.tJgen. Ín ftg.22, llnks ts dÍt
voor "hulp" vanuÍt TESTEN sreergegeven. De aanwlJzingeo zljn (korte) teksten
net uitleg over bedÍenLng, keuzes, etc. Van de overzichten ls dat over "tljds-
besteding" in flg. 22, rechts te zLen. Van het andere overzicht .ts geen flguur
voorhanden, deze tabel ls overlgens weluÍg overzlchteltjk en zal \roor een
volgende versLe van het El,I,A-eysteem aangepast r.orden.

Êlg. 22. llulpnenu en overzlcht over de t.lJdsbestedÍng.
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C BIJDRAGEN AÁN DE SOPTI{ARE

De volgende personen hebben aan (delen van) de EllA-prograÍÍrmatuur gewerkt.
Versle

Bogaarts, A. llTS Venlo t
Brachte B. VaÍl ItTS-Venlo I en het prograoroa DATAB

Greef , H. de lilo-Etndhoven 3
Marcus, S. IPO- I
Llnden, J. van der IPO 3r4r5 en selectÍeprogramma uoeÍllJke lterns
Ott,en, Il. IPO f - 5 en uÍtbrelding DATAB programma.
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