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ABSTRACT

The 'lnstitute Íor Perception Research' investigates, amongst others, how people
communicate with each other and with electronic equipment.

For observing users in these communication experiments, a setup consisting of 2
videorecorders and an editing-controller is used. The editing controller makes it possible to
select scenes Írom one tape and copy them to another. The editing-controller enables low-
level control of the videotape recorders. IPO decided to write a compulerprogram which
exlends the Íunctions of the editing control with higher level control.

The program is written in Pascal and runs on an Apple Macíntosh computer. 'Evenls',
which stand Íor after the experiment determined moments on lape, can be send from the
videorecorder to the computer and stored in a list. Two events, forming a'scene', can be
grouped and stored in another list. Ccomments can be added to events as wellas to these
scenes. The program Íurthermore allows to give instructions to the source videorecorder lo
play all the scenes subsequently for verification purposes. Thereafter, these selected scenes
can aulomatically be recorded on the second tape recorder.

There is a serial link between the editing controller and its keyboard. As the editing
conlroller is not manuíactured by Philips, it turned out to be difficult to obtain information
about the editor control protocol. For the moment the program therefore contains of a
number of 'slubs' ( empty program procedures ).

SAMENVATTING

Het 'lnstituut voor Perceptie Onderzoek' ondezoekt, onder andere, hoe mensen met
elkaar, en met eleclronische apparatuur @mmuniceren.

Om mensen in deze communicatie-experimenten le kunnen observeren wordl er
gebruik gemaakt van een opstelling bestaande uit 2 video-recorders en een editing-
conlroller. De editing-conlroller maakt het mogelijk scenes op een videoband te selecteren
en ze op een andere band over te nemen. The editing-controller maakt low-level besturing
van de video-recorders mogelijk. Het IPO besloot een computer programma le schrijven dat
besturing van de videorecorders op een hoger niveau mogelijk maakt.

Het programma is geschreven in Pascal en draait op een Apple Macintosh computer.
'Evenls', wal staat voor momentsn op êen tape die na afloop van het experiment geselecteerd
zijn, kunnen van video naar computer gestuurd worden en daar worden opgeslagen in een
lijst. Twee'events'die samen een scene vormen kunnen in een andere lijst opgenomen
worden. Commentaar kan worden toegevoegd aan evenls en s@nes. Het programma kan
instructies genereren om de gehele lijst van scenes aÍ te spelen waardoor deze van te voren
geveriÍieerd kan worden. Vervolgens kunnen deze scenes op een tweede video worden
opgenomen.

Er bestaat een seriële verbinding tussên de editing-controller en zijn toetsenbord.
Omdat deze niet van Philips afkomstig zijn bleek het moeilijk om alle informatie over deze
verbinding te verkrijgen. Op dit moment bevat het programma daarom een aantal 'slubs' (

oftewel 'lege', oÍ nog niet geimplementeerde procedures)
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1. INLEIDING

Bij onderzoek, zoals bijvoorbeeld het IPO doet, is het vaak wenselijk om bepaalde situaties
op video-band vast te leggen. Na afloop van een onderzoek worden belangrijke scenes van
deze band op een andere band overgenomen. Om dit monteren van banden wat te
vereenvoudigen is er voor gekozen dit proces voortaan met behulp van een Apple Macintosh
uit te gaan voeren. Hiervoor is een progÍamma geschreven dat de functie van 'editting
controller' (of beeld-montage apparatuur) overneemt.

De software maakt het mogelijk om 2 videorecorders te manipuleren. De 2 video's hebben
elk een aparte functie.

. De 1e video genaamd 'Player'wordt enkel gebruikt om banden aÍ te spelen. Hoewel de
video hiertoe wel in staat is, laat het programma niet toe dat er met behulp van deze
video opnamen worden gemaakt.

. De 2e video genaamd 'Recorde/ wordt in principe gebruikt om scenes aftomslig van
de 1e video op te nemen. Het is wel mogelijk om deze video banden af te laten spelen.
Deze mogelijkheid moet meer gezien worden als en achteraf- controle.

Belangrijke punten op de band welke door de 1e video wordt afgepeeld kunnen worden
onthouden door de tellerstand in een lijst op te nemen. Deze 'Event lijst'kan gewijzigd
worden met behulp van de later nog te beschrijven 'Event editor'.

Als er meer dan 1 tellerstand in de 'Event lijst' is opgenomen, is het mogelijk om 2 van deze
tellerstanden samen le voegen tot 1 scene. Een scene moet hierbij gezien worden als een
samenvoeging van een start- en een eind-tellerstand. Scenes kunnen gemanipuleerd worden
met behulp van de later nog te bespreken 'Scene editor'.

De scene-lijst kan worden afgespeeld door de 'Player'. Hierbij kan er voor gekozen worden
om het geheel door de'Recorder'op te laten nemen.

Het gehele bestand, dus event- plus scene-lijst kan naar schijf worden weggeschreven. Dit
op de wijze zoals dit bij de meeste Macintosh programma's gebeurt.
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2. DE WIMP STANDAARD

De werkomgeving van de Apple Macintosh is afgeleid van het in 1981 geschreven
soÍtware ontwerp voor het Xerox Star Workstation ( Bell, Morrey and Pugh, 'Software
Engineering') . De Xerox Star toonde op zijn bit-mapped grafische beeldscherm een beeld
van een bureaublad waarop symbolische analogieen van de fysieke voorwerpen in een
kantoor worden getoond. Zo werden graÍisch mappen, archieÍkasten, postvakken,prullenbak
enz afgebeeld.
Communicatie tussen gebruiker

en systeem gebeurt via een muis,
welke de hand van de gebruiker
represenleert die over het
bureaublad schuift. Het weggooien
van een document is bijvoorbeeld
eenvoudig een kwestie van het
kiezen van het juiste pictogram
door het met de muis aan te
wijzen, en dit pictogram
vervolgens naar de 'prullenbak' te
slepen. Deze aktie lijkt enigszins
op de fysieke actie van het
oppakken van een brief en deze
vervolgens in de prullenbak te deponeren.

fig: 2.1 De Apple Macintosh Plus

In de WIMP ( Windows, lcons, Mousecontrol, Pull-down menus ) standaard zijn nog
duidelijk een aantal kenmerken van Het Xerox Star Workstation te herkennen. De hand van
de gebruiker wordt nu voorgesteld door een pijltje. Schijfeenheden en de prullenbak worden
voorgesteld door een lcoon (kleine grafische afbeelding ). Meerdere programma's kunnen
worden opgestart waarbij de in- en uitvoer voor ieder proces in een apart window
terechtkomt. Het programma dat op dat moment actieÍ is wordt aangegeven m.b.v. een sterk
@ntÍaslerende menubalk in het betreÍfende window.

De gebruiker kan van programma naar programma gaan door met de muis te klikken
in het bij dat programma horende window. Als een window verdwijnt doordat er een
programma inactief wordt, zorgt het window-manager systeem ervoor dat het scherm weer
de juiste inhoud krijgt.
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3. DE PROGRAMMEEROMGEVING

Het programma Macintosh Programmers Workshop, of MPW, biedt een aantal
Íaciliteiten die het maken van sofiware voor de MAC vereenvoudigen. Na opstarten van MPW
wordt een window genaamd'Worksheet'getoond. Meldingen aan de gebruiker, zoals
Íoutmeldingen of meldingen van de compiler komen in dit window terecht. Commando's
kunnen worden gestart door ze in te typen en vervolgens ENTER le drukken, of door een
aantal commando's als blok te markeren en vervolgens ENTER te drukken. Over het algemeen
zullen deze commando's vanuit het worksheet-window worden opgestart.

Boven in beeld bevindt zich een menubalk waarmee de belangrijkste MPW
commando's met de muis kunnen worden geselecteerd.

In de MPW omgeving kunnen meerdere windows gelijktijdig geopend worden. Een
window bevat in principe een tekstfile. Er is geen beperking aan de 'soort'van deze tekstfile.
Dit kan zijn: een pascal-, 'C'-, assembly- of resource-sourceÍile. In de menubalk is een
optie opgenomen,'Build makefile', waarmee automatisch een makeÍile gegenereerd kan
worden. Hiertoe moet de gebruiker aangeven welke source-files er van belang zijn. MPW
zoekt vervolgens uit hoe deze sources gecompileerd moelen worden en zet deze commando's in
een file. Als het uiteindelijke programma 'VIDEO' moet gaan heten, dan krijgt de makefile de
naam'VIDEO.MAKE'.

De MPW beschikt over een aantal zeer uitgebreide bibliotheken. Deze bibliotheken
kunnen zowel vanuit Pascal alsook vanuit'C' aangesproken worden. ln'C'wordt een
dergelijke bibliotheek beschreven in een lnclude-file. ln Pascal wordt het beschreven door
middelvan een Unit. Om de meest gangbare functies te kunnen gebruiken moet de volgende
regelvooraan in het pascal programma worden opgenomen:

Uses MemTypes, QulckDraw, ToollntÍ;

Alle functies en procedures uit de MPW omgeving zijn beschreven in de boeken
'lnside Macintosh' (lnside Macintosh, Caroline Rose e.a. ) . Hierbij zijn de procedures en
functies gerangschikt naar'soorl'.

Een unit kan gebruikl worden om bepaalde 'gegevens'bij elkaar te brengen. Voor de
video besturingssoftware is een unit geschreven getiteld'VideodeÍs.p'die een opsomming
bevat van een aantal conslanlen en typedeclaraties.
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3.1. De MPW Extender

De MPW Extender is een pakket, geschreven door de Íirma'lnvention Software
Corporation', waardoor het werken met de diverse MPW Íuncties en procedures wat
vereenvoudigd wordt ( Programmers Extender door Jack Juni e.a.). Het pakket is kort
geleden door het IPO aangeschatt en is door mij, samen met mijn collega Peter van Osch,
voor het eerst gebruikt. Onze kennis opgedaan met dit pakket is opgenomen in een
samenvatting, welke in de bijlagen is opgenomen.

In de door ons geschreven samenvatting zijn een aantal van de Extender functies
beschreven, en welke files hiervoor moeten worden meegelinkt. De extender is geen
vervanging van de standaard MPW libraries en units, maar slechts een uitbreiding hierop.

De meest geavanceerde, wat betreft werking, is de HandleEvent procedure. Deze
vangt een door het operating systeem gegenereerde evenl op, handett hem af en schrijft
informatie in het EventStufÍ record. HandleEvent zorgt er dus voor dal scrollbar
verschuiven, buttons knipperen, 'DoubleOlick' wordt geconstateerd en nog veel meer.

4. PRINCIPE VAN DE SOFTWARE

Het schrijven van programma's op de Macintosh, en vooral die waarbij er veel
communicatie met de gebruiker is, eisl een aparte denkwijze voor de programmeur. Het is
op de Macintosh nauwelijks mogelijk om niet gestructureerde programma's te schrijven.

Structuren zoals system-events en resources zoÍgen voor een grote modulariteit van
de sottware, hoewel het voor een programmeur enige tijd kost om deze nieuwe gedachtengang
aan te nemen.

4.1. System-events

Acties die een gebruiker uitvoert op een Macintosh moelen gezien worden als
interrupties welke door het programma moeten worden afgehandeld. Het is dus niet zo dat het
programma staat te wachten tot de gebruiker de muistoets indrukt, een toets indrukt, een
nieuw window actieÍ wordt enz. Het programma gaat na een 'gebeurtenis' kijken wat er
eigenlijk gebeurd is. In het pascalprogramma ziet dit er als volgt uit.

REPEAT
SystemTask;

UNTIL XTgetNertEvent(everyEvent, event);

De variabele 'everyEvent' is een constante die aangeeft dat elke gebeurtenis
aÍgevangen moet worden. Het is dus mogelijk om bepaalde gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld
een loetsindruk, niet af te vangen. De variabele event is de uitvoer van de procedure
XTgetNextEvent ( een functie van de Extender l). Door de velden van dit record te bestuderen
kan het programma bepalen wat er gebeurd is, in welk window, op welke plaats enz. Het
record van het type 'EventRecord' bevat een aantal velden welke informatie geven over de
laatst opgetreden gebeurtenis.
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TYPE EventRecord=RECORD
What
Message
When
Where
ModiÍlers

lnteger;
Longint;
Lo ngl nt;
Pol nt;
Integer;

1)

END;

De velden van het'EventRecord;' record hebben de volgende Íunctie.

'What', is een getal wat aangeefl wal er gebeurd is. Hiervoor zijn een aantal
constanten gedefinieerd.

NullEvent=O; ('geen gebeurtenls
MouseDoryh=l; (' mulsknop Ingedrukt
MouseUp=2; (' mulsknop losgelaten
KeyDown=3; (* toets Ingedrukt
KeyUp=4; (' toets los gelaten
Auto-key=S; (' automatisch herhalen ve toets
UpdateEvt=6; (' window moet ge-update worden
DiskEvt=7; (* dlsk drive gebeurtenls
ActivateEvt=8; (* een wlndow wordt (ln) actleÍ
NetworkEvt=9; (' gebeurtenls op netwerk
DrlverEvt=1 0; (' drlver gebeurtenls
Appl Evt=11; (* nog vril
App2Evt=12; (* nog vril
App3Evt=13; (' nog vril
App4Evt=14; (* nog vrll

')
')
')*)
')
')
')
')*)
')*)
')*)
")*)

2l 'Message' geett aan op welk object de gebeurtenis betrekking heeft. Dus
bijvoorbeeld welk window, welke toets, welke drive enz.
Als in het programma een window is gedeclareerd met de naam'MyWindow'
dan kan gecontroleerd worden of het event op dit window betrekking heefl met
de regel

lF (Event.what=UpdateEvt) AND
MyWindow=WlndowPtr(Event.message) THEN
(' Update het wlndow 'MyWindow' ');

'When' geeft weer, het aantal 'Ticks' ( 1 tick - 20 milliseconden ) sinds
0h00.

3)

4l plaats'Whers' geeft aan waar de gebeurtenis op het beeldscherm
vond. 'Point' is een record met de volgende opbouw:

TYPE Polnt=RECORD
h: lnleger; ('horizontale oÍÍset
v: lnteger; (' vertlcale oÍÍset

END;

')
')
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5 ) 'ModiÍiers' geeft aanvullende informatie. Bijvoorbeeld bij een activate-event
geeft dit veld aan of het window actief danwel inactief werd.

Het operating system zorgt ervoor dat events in een lfist van events terechtkomen.
Een programma kan een willekeurige event uit deze lijst halen. Het kan dus gebeuren dat
toets-indrukken nooit gehonoreerd worden, doordat de keydown-event nooit uit de lijst
wordt gehaald.

SystemTask is een procedure die zorgt voor de afhandeling van gebeurtenissen die
niet direct van invloed zijn op het verloop van het programma. Een voorbeeld hiervan is
bijvoorbeeld transfer naar een ander programma wanneer de gebruiker het window van een
ander programma aanklikt. Het werken mel eerder genoemde evenls is niet altijd even
eenvoudig maar zorgt wel voor een zeeÍ gestruclureerd programma.

4.2. De Extender en system-events

Bepaalde gebeurtenissen zijn wat moeilijk le 'herkennen' in een variabele van het
eerder genoemde type 'EventRecord'. Daarom is er in de Extender een functie opgenomen die
een variabele van het type 'EventRecord' omwerkt naar een variabele van het nieuwe type
'EventStufÍ'.Dit nieuwe record is als volgt opgebouwd:
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TYPE EventStuÍf=RECORD
WhlchWindow
WindowPart
WhlchDialog
WhlchControl
Wh ich Llst
L ist Pa rt
WhlchCell
MenuH
MenuNum
ItemN u m
TEH
CH
NewMouseDown
LastMouseDown
SizeChanged
WindowlsNew
DoubleClick
DialogEvent
hrsrvl,hrsrv2
lrsrcl,irsrv2

WindowPtr;
Integer;
Dialog Ptr;
ControlHandle
Handle
Integer;
Point;
MenuHandle;
lnteger;
Integer;
TeHandle;
Char;
EventRecord;
EventRecord;
Boolean;
Boolean;
Boolean;
Boolean;
handle;
Integer;

END;

Niet alle velden uit het 'EventStuff record zijn gebruikt in de video besturings software:

- 'WhichWindow' heett alleen een zinnige waarde bij een update of een activate-
event. Dit veld geeft in dat geval aan welk window er bewerkt moet worden.

- 'WhichControl' geeÍt aan welke button er is ingedrukt, of welke scrollbar er
verschoven is.

- 'MenuNum'geefl aan welk menu er mel de muis omlaag is getrokken.
- 'ltemNum' geeft aan welk menu-item er wordt geselecteerd.
- 'SizeOhanged' is een boolean welke 'True'wordt als dê grootte van een window

verandert. De grootte van een window verandert indien de gebruiker met de
muis de 'growbox'oppakt (indien aanwezig, rechtsonder in een window) en
deze verplaatst.

- 'DoubleOlick'geeft aan dat de gebruiker snel, 2 maal. met de muis geklikt
heeft.
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4.3. De Window manager

De window manager is een van de onderdelen waaruit het operating system van de Mac
is opgebouwd. Het zorgt ervoor dat onder alle omstandigheden en op alle momenlen, alle
windows een correct beeld weergeven.

4.3.1. Definitie van een wlndow

DeÍinitie van een window gebeurt het eenvoudigst met behulp van de Extender. Door
enkele eenvoudige instructies wordt aan de window managsÍ opdracht gegeven om een nieuw
window record op te nemen in een reeds bestaande lijst van window records.

Het window record bevat alle informatie over een window. Eigenschappen van een
window veranderen dus door dit record te veranderen. Voor de programmeur is slechts
zelden toegang tot dit record noodzakelijk. In de video besturings sottware wordt het record
slechts voor 2 zaken gebruikt. Allereerst voor het bepalen van de malen van het window. En
ten tweede, bepalen of een window zichtbaar is in samenhang met de plaats van andere
zichtbare windows.

Hoeweldialoogboxen ook in 'windows'worden aÍgebeeld worden ze toch anders
afgehandeld en vooral anders gedefinieerd. Later zal dit behandeld worden in de paragraaf
over 'DLOG' resources.

4.3.2. Actief worden van een wlndow

De window manager controleert ten alle tijden of alle windows een @rrect beeld
vertonen. Zodra dit niet het geval is, bijvoorbeeld een window dat afgedekt was wordt nu
zichlbaar, genereert de window manager een update-event.

Het is dus niet de bedoeling dat een programmeur een window definieert en het gelijk
daarna vult met tekst of een grafische afbeelding. lmmers, de window manager bepaalt
wanneer er in een window geschreven moet worden. De programmeur moet dus wachten tot
er een update-event optreedt. ( Events worden gegenereerd door de event-manager,
onderdeel van hel operating-system).

Zodra een update-event optreedt geeft de window manager in het event.message veld
aan welk window er ge-update moet worden. Hij schakelt nog niet om naar dit window I De
programmeur moet er zelÍ voor zorgen dat de tekst of abeelding in het goede window terecht
komt.
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4.4. Resources

Er zijn bijzonder goede afspraken gemaakt betreffende de ontwikkeling van software
voor de Macintosh. Dit heett tot gevolg gehad dat alle gebruikers interÍaces voor deze
@mputer van structuur gelijk zijn. Bijvoorbeeld het stopzetten van het programma gebeurt
altijd via het commando 'Quit' wat is ondergebracht in het pull-down menu 'File'. Doordat
alle Macintosh programma's uiterlijk zo weinig verschillen zijn ze eenvoudig te onthouden
en daarom uitermate gebruikersvriendelijk. Bij wijze van spreken: Als je met 1 Macintosh
programma kunt werken, kun je met alle Macintosh programmatuur werken.

De video besturings software moet uiteraard voldoen aan de Apple WIMP standaard.
Er wordt dus gebruik gemaakt van routines die door de toolbox van de Mac geleverd worden.
Deze toolbox bevindt zich in ROM. Het programma maakt gebruik van pull-down menus,
mousecontrol, dialoogboxen, windows, scrollbars €n nog meer ilems die karakteristiek zijn
voor de Mac.

Items zoals pull-down menus, windows, scrollbars e.d. worden globaal gedefineerd,
en zijn dus door het hele programma heen te gebuiken. Resources, oftewel: definities van
items, worden fysisch aan een bepaald programma veóonden, of in een aparte file
opgeslagen. Een aanlal items zoals de vorm van de cursor, fonts, oÍ bepaalde menus, worden
gedefinieerd in een system-resourcefile. Deze system-resources zijn dan ook globaal, voor
elk programma beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk dat elk programma dezelÍde cursor
heetl, hetzelfde font of dezelÍde pull-down menus gebruikt.

Resources worden gedefinieerd in een speciale resource file. Deze resource Íile, een
op de laal 'C'lijkende reeks definities van resources (zie bijlage 11) , wordt door een
speciale incrementele compiler'REZ' vertaald en aan het uiteindelijke programma
'vastgeknoopt'. Het gebruiken van een resource file heett voor ons twee hele grote voordelen.

1) Als een item zoals een bepaalde dialoogbox verandert wordt, hoeft enkel de resource
Íile opnieuw gecompileerd te worden. Niet de source van het hoofdprogramma. Dit
levert dus een enorme t'rjdwinst op.

2l Een toekomstige gebruiker van de software kan bepaalde items van het programma
wijzigen, bijvoorbeeld de tekst die in een window wordt aÍgedrukt, zonder dat hij de
source van het hoofdprogramma bezit.

Het onlwerpen van een resource door middel van het wijzigen van de tekstÍile is zeer
omslachtig. Gelukkig staan er ons 2 hulpmiddelen ter beschikking.

1) Het programma 'DeRez', een resource de-compiler, maakt het mogelijk om de
resources van een willekeurig programma te vertalen naar de op 'C' lijkende tekst-
Íile.

2l Het programma'ResEdit' of 'ResEditmenu' maakt het mogelijk om reeds
gecompileerde resources te wijzigen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een font te
wijzigen met behulp van een in 'ResEdit' ingebouwd eenvoudig tekenprogramma.

Bij de video besturings software is over het algemeen gebruik gemaakt van de
volgende wijze. Eerst een bepaalde resource (voornamelijk dialoogboxen) ontwerpen met
'ResEdit' en vervolgens de-compileren. Vervolgens het gedeelte uit de tekst-file copieren en
in de resource-tekstfile behorende bij het video programma plaatsen.
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Er zijn zeer veel verschillende resources mogelijk. Bij deze opdracht is slechts
gebruik gemaakt van een zeer beperkt aantal. Een resource beschikt altijd over een
identificatie-nummer of 'resource lD'. Een aantal van deze lD's zijn in principe
gereserveerd voor system-resources. Deze lD's mogen wel voor andere doeleinden gebruikt
worden, maar dit heeft tot gevolg dat de system-resour@ niet meer aan le roepen is.

4.4.í. De DLOG Resource

De DLOG, of DIALOG resource, is een manier om een dialoog tot stand te brengen
tussen gebruiker en programma. Bij 'aanroep' van een dergelijke resourcs, wordt er €en
window getoond met daarin een aantal velden die door de gebruiker gewijzigd kunnen worden.
Een voorbeeld hiervan is de volgende dialoogbox:

GMnge Event @mment:
Event occured at

CoDmentsize roaxinr"uo, 2
t2:OO: 07. 03 !

l1nes of 50 ch.

De persoon gaat zitten .en opent het boek. Hij
leest de 1e bladzijden.l

íig: 4.1 Vootbeeld van een DLOG resource.

De DLOG resource, welke het eenvoudigst met de ResEdit utility ontworpen wordt,
kan uit een aantal onderdelen opgebouwd worden. Zoals daar onder andere zijn:

STATIC TEXT: Oftewel lekst, die niet door de gebruiker verandert kan worden.
Wordt gebruikt om een bepaalde boodschap aan de gebruiker in de dialoog box
op le nemen.

EDITABLE TEXT: Een tekstveld wat door het programma ingevuld kan worden,
en vervolgens door de gebuiker gewijzigd kan worden.

PUSHBUTTON: Een denkbeeldige druktoets, die met behulp van de muis kan
worden ingedrukt. Als een dialoogbox meerdere van deze toetsen bevat kan het
programma uitlezen welke van deze toetsen door de gebruiker is'ingedrukt'
om de dialoogbox le verlalen.

PICT: oÍtewel een 'Picture'of lekening. Bestaat uit een venrijzing naar een
PICT resource. Wordt gebruikt om graphics in een dialoogbox op te nemen.

Hoewel een dialoogbox uit nog veel meer onderdelen opgebouwd kan worden, zijn
bovenslaande toch de enige die voor ons van belang zijn bij het construeren van een dialoog
box.
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In de systêm-rêsource file zijn een aantal standaard DLOG's gedefinieerd. Een
voorbeeld hiervan is de resource welke gebruikt onder andere wordt gebruikt door de
Procedures'SFputFile'en'SFgetFile'. Deze procedures laten de gebruiker een filenaam
selecteren uit een lijst. Door hier een syslem-resource voor le gebruiken is het mogelijk
dat in elk programma op dezelfde wijze files kunnen worden geselecteerd.

4.4.2. De ALRT Resource

De ALRT, oÍ ALERT resource wordt gebruikt om de gebruiker te waarschuwen. Een
voorbeeld hiervan is een melding die de gebruiker ontvangt wanneer hij probeert om een
reeds bestaande file te overschrijven. Een ALRT rssource uordt uit de volgende onderdelen
opgebouwd, welke reeds bij de DLOG resource beschreven zijn.

-Static text.
-Buttons.
-Pict resource.

In de system-resource Íile zijn een aantal standaard alerl resources opgenomen.

4-4-3- De PICT Flesorrree

De PICT, of PICTURE resource maakt het mogelijk om een grafische abeelding op te
nemen in een DLOG of ALRT resource. De aflceelding kan gemaakt worden met een van de vele,
voor de Macintosh beschikbare tekenprogramma's.

Macintosh programma's kunnen in een aantal gevallen met elkaar communiceren door
dala 'op te hangen' op een soort van prikbord, oÍ clipboard. De afbeelding, die in het
tekenprogramma op het prikbord is'opgehangen', kan in ResEdit weer binnen gehaald
worden en als resource worden opgeslagen.

4.4.4. De STR# Resource

De STR#, of StringArray maakt het mogelijk om een array van strings op te nemen
in de resource Íile. Bij de video besturings sottware is dit met name gebruikt om de deÍinitie
van alle menu's in op te slaan. Voordeel: Een toekomstige gebruiker, die niet beschikt over de
source-listing van het hoofdprogramma, kan toch de naamgeving van items uit de diverse
menu's veranderen.

In bijlage 11 (listing van de resource-Íile) is terug te vinden welke STR#
resources er gedeÍinieerd zijn.
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4.4.5. De STR Resource

De STR, of STRING Íesource maakt het mogelijk om een enkele string op te slaan.
Voor de video besturings software is dit om 2 redenen gebruikt.

1) Elke melding aan de gebruiker is opgeslagen in een STR resource zodat een gebruiker
later elke melding nog kan veranderen.

2l Een aantal integers zoals font{ype en font-grootte zijn opgeslagen in de vorm van
een string. In het programma worden deze strings uitgelezen en geconverteerd. Een
gebruiker kan dus later nog van font veranderen door de resource file aan te passen.

In bijlage 11 is terug te vinden welke strings er gedeÍinieerd zijn en met welke
Íunctie.

4.4.6. De MENU Resource

ln de MENU resource kan een menu gedefinieerd worden. Oftewel, titel van een menu,
alle items van het menu en evenlueel toetscodes behorende bij een bepaald item van een
menu. Om een menu te ontwerpen is er het programma'ResEditMenu' (een uitbreiding op de
gebruikelijke 'ResEdit'). Hierbij kan het menu gewijzigd worden volgens 'WYSIWYG'
(oflewel, op het scherm is ogenblikkelijk te zien hoe het menu er later uit gaat zien).

Voor het wijzigen van het menu laat 'ResEditMenu' het volgende window zien:

íig: 4.2 ResEditMenu
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5. MANUEEL GEBRUIK VAN DE EDITTING CONTROLLER

De beschikbare editting controller heefl de mogelijkheid om 2 videos le besturen. Eén
van deze video's heefl de'Player'functie , de tweede de'Recorder'. De videorecorder is
verder verbonden met een tijdcode-generalor. Hierdoor is het mogelijk om elk beeld-frame
van een nummer te voozien. Waardoor het later mogelijk is om beelden exacl le
identificeren. Om banden te monteren moet met de editting controller ongeveer de volgende
werkwijze gevolgd worden:

Op de 'Player'band worden oen aanlal scenes gemarkeerd. Dit gebeurt door de
'Playe/ naar de juiste plaats te sturen door middel van bekende toetsen zoals
'Wind','Rewind','Play' enz. Om een scene te markeren moet met de loets'Mark in' het begin,
en met de toets'Mark out', het einde worden aangegeven. Op de'Recorde/ moet worden
aangegeven op welke plaats deze scene terecht komt. Ook dit gebeurt met de toets 'Mark in'.
Een verzameling van deze scenes zijn samen te voegen in een lijst. Deze lijst kan van tevoren
bekeken worden via een Preview functie, oÍ in zijn geheel worden opgenomen.

De bediening van de editting controller is niet echt ingewikkeld maar mist een aantal
Íunctionele mogelijkheden die voor de gebruiker van deze opstelling toch vrij interessant
zijn (en die dus wel in de video besturings software zijn opgenomen).

. Commentaar loevoegen aan een event.. Commenlaar toevoegen aan een scene.. Wegschrijven van een bestand (maar diskette/ harde schijÍ oÍ netwerk).
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6. DE VIDEO BESTURINGS SOFTWARE

De video besturings sottware, welke uiteraard moet voldoen aan de WIMP standaard
moet de gebruiker grofweg de volgende mogelijkheden bieden:

1 ) Besturing van zowel player als recorder door het met de muis aanklikken van
'toetsen' (Buttons) in een speciaal daarvoor onlworpen window.

2 | lnlezen van tijdcodes door aanklikken van 'loetsen' op het beeldscherm. De bij
eên event behorende tijdcode wordt opgenomen in een tabel. De gehele tabel
wordt opgenomen in een daarvoor ontworpen window genaamd 'Event Edito/.

3 ) De tijdcodes van twee events die samen begin en eindpunt van een scene
vormen, moelen kunnen worden opgenomen in een lijst van scenes. Deze lijst
kan worden getoond in een apart window genaamd 'Script Editor'

Het programma is opgebouwd uit 3 windows die elk een aparte functie hebben:
1 ) Het video controle window.

Dit window bevat een aantal buttons waarmee de 2 video recorders direkt
bestuurt kunnen worden.

2 | De Event-editor
Als dit window actief is, kunnen een aantal bewerkingen worden uilgevoerd op
de lijst van events.

3 ) De Script-editor
Als dit window actief is, kunnen een aanlal bewerkingen worden uitgevoerd op
de lijst van scenes.

6.1. Het vldeo controle wlndow

Het video controle window bevat voor elke video een viertal buttons voor de functies
Play, Stop, Wind en Rewind. Verder een scrollbar, een soorl van 'analoge' regelaar waarmee
de snelheid van de video nog verder gevarieerd kan worden. Door deze scrollbar naaí links of
naar rechls te verschuiven loopt de video sneller respectievelijk langzamer dan de standaard
afspeelsnelheid.

Het window is in 2 delen opgesplitst. Het bovenste gedêelte bevat alle buttons nodig
voor de controle van de 'Player'. Hierin is een button genaamd 'Grab'opgenomen. Indrukken
van deze toets heeft tot gevolg dat de, op dat moment van de player afl<omstige t'rjdcode in de
lijst van evenls wordt opgenomen.

ln het onderste gedeelte van het window, oftewel het 'Recorde/ gedeelte, is een toets
genaamd'record'opgenomen. Deze toets komt overeen met de normale record toets op een
video. Een van de player afl<omstig video-signaal kan hiermee dus worden opgenomen. De
volgende abeelding toont een 'Íoto' (screendump) van het video controle window.
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fig: 6.1 Het video controle window

6.1.í. Video-Player handling

het
Voor besturing van de player zijn er een aantal buttons en scrollbar opgenomen

video-controle window.

Voor de player zijn er de volgende mogelijkheden:

Buttons voor directe besturing van de video zoals 'PláY', 'STOP', 'WIND',
.REWIND"

Een button 'GRAB' met een functie gelijk aan de gelijknamige button in het
event-window.
Een scrollbar waarmee de snelheid van de video gevarieerd kan worden. Zowel
bij voor- als achleruit spelen kan de video versneld of vertraagd worden.
Een menu-keuze'PLAY SCRIPT'. Hierdoor worden alle scenes afgespeeld. Ze
worden uiteraard nog niet opgenomen.

1)

2l

3)

4)
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6.1.2. Video-Recorder handling

Voor besturing van de recorder zijn er een aantal buttons en scrollbar opgenomen in
het video-controle window.

1 ) Een button 'RECORD'gelijk aan de normale record knop van de recorder.
2 ) Een menu-keuze 'RECORD SCRIPT'. Hierdoor worden alle scenes, door de

Player, aÍgespeeld waaóij ze door de recorder worden opgenomen.

Er zijn nog wat extra mogelijkheden, voor Player en Recorder, die gebruikt kunnen
worden door een combinatie van buttons en/of de scrollbar. Zo heett bijvoorbeeld de button
'WIND', wanneer de video in de PLAY-mode staat, tot gevolg dat de vkleo versneld vooruit
gaat spelen.

Een aantal Íuncties zoals spelen, versneld voor- of achleruit, stilstaand beeld,
kunnen tevens met behulp van de scrollbar worden gerealiseerd.

6.2. Het Evenl-edltor window

Het window'Event editor' dient om de ingelezen reeks tijdcodes te bewerken.
Hiervoor moel de editor over een aantal functies beschikken:

1 ) Een commenlaar kan gewijzigd worden nadat het in de rechterkolom van het
event window lwee maal, kort achter elkaar (DoubleOlick), met de muis is
aangeklikt.

2 | Via het menu kunnen alle events gemarkeerd worden, zodat ze later bewerkt
kunnen worden. Bijvoorbeeld de commando's CUT en COPY die dienen om
events op het 'prikbord'op te hangen.
Enkele events (maximaal 2) kunnen worden gemarkeerd door ze in de
linkerkolom met de muis, via een 'DoubleOlick' aan te klikken.

3 ) Door'indrukken'van een button getiteld 'GRAB' kan de van de video afl<omstige
tijdcode worden ingelezen. De tijdcode wordt vervolgens opgenomen in de lijst
van events.

4 ) Via het menu kan de video naar een bepaalde tijdcode worden gestuurd. Hierbij
is gekozen voor de tijdcode behorende bij de eerste gemarkeerde event.

5 ) Via het menu, met behulp van de commando's'CUT'en 'COPY', kunnen
gemarkeerde events op een denkbeeldig prikbord ( of 'ClipBoard') worden
opgehangen. Door middel van 'PASTE' worden ze weer van het prikbord
aÍgehaald.

6 ) Events die eerder op het prikbord zijn gehangen kunnen via de menu-keuze
pasle weer worden teruggehaald.
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Event Editor
tij&oilr

12 :00:00.03
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12 :00:50 .07
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Dit zijn 2 ogccnr.clgcn&
rcr&n afgcàrht
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fig: 6.2 De Event-editor

6.3. Het Script-editor window

Het window'Script editor'dient om scenes samen te stellen vanuit events afl(omstig
van de event-editor. Hiervoor moet de editor over een aantal functies beschikken. De meeste
van deze Íuncties zijn gelijk aan die van de event-editor. Er zijn slechts enkele verschillen,
zoals het ontbreken van de 'GRAB'-knop.

1 ) Een mogelijkheid om scenes te markeren. Gemarkeerde scenes kunnen laler
verder bewerkt worden. Bijvooóeeld ophangen op een denkbeeldig prikbord.
Het is niet mogelijk om een scene le 'transÍer'en naar de event-editor.
lmmers, de scene-lijst ontstaat uit een event-lijst.

2 \ Een mogelijkheid om events welke in de event-editor op het prikbord zijn
gehangen, binnen te halen.

3 ) Als er met behulp van de event-editor twee events zijn gecopieerd naar het
prikbord, kunnen deze in de script-editor als een scene worden binnengehaald.
lmmers een scene bestaat uit 2 tijden plus bijbehorend commentaar. Voor het binnen
halen van de 2 tijdcodes is er de menukeuze 'lnsert Timecodes'.
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Script Editor

| 2:00:20.08
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worden eÍgedukt
einde vrn dit geheel

íig: 6.3 De Script-editor

6,4. File handlino

Event- en scriptlijsten moeten kunnen worden weggeschreven naar schijf. Hiervoor
is er een menu-gestuurde file-handling welke de volgende mogelijkheden heeft:

1 ) Het 'openen'van een reeds bestaande event-lijst. De lijst wordt constant up-
to-date gehouden.

2 | Het starten van een nieuwe, nog niet gevulde, event lijst.
3 ) Het 'sluiten' van de event-lijst. Vanaf dat moment kan de event-editor dus

niet meer actief zijn.
4 | Het beeindigen van het programma. Dit heeft tot gevolg dat de event-lijst

wordt weggeschreven waarna het gehele programma beeindigd wordt.
5 ) Het wegschrijven van een event-lijst onder een reeds gedefinieerde naam

danweleen nieuwe naam.
6 ) Het openen van het bijbehorende script-window.

7. MODULARITEIT

De video besturings software zal waarschijnlijk later nog uitgebreidt worden. Het
moet daarom overzichtelijk en duidelijk zijn. Via modularisering in kleine en dus
eenvoudige programmadelen, is hiertoe een poging gedaan.

7.1. Windows en dialoogboxen

Een window is een mooie manier om een aanlalÍunctioneel samenhangende onderdelen
samen te voegen. lmmers alleen buttons en scrollbars in het aktief zijnde window kunnen
worden geselekteerd. Per window is er een record gemaakt waar behalve variabelen voor de
definitie van het window, tevens alle variabelen zijn opgenomen behorende bij de buttons en
scrollbars van dat window.
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Er worden in het programma slechts 3 windows gebruikt. Een window behorende bij
de Event-editor. Een window behorende bij de script-editor, en het video controle window.
Alle inÍormatie behorende bij deze windows is in 3 bijbehorende records samengevoegt:

í ) De variabele EV, van het type EventWindow, bevat alle variabelen van het
window behorende bij de Event-editor.

2 | De variabele SC, van het type ScriptWindow, bevat alle variabelen van het
window behorende bij de Script-editor.

3 ) De variabele Vl, van het type VideoWindow bevat alle variabelen behorende
bij het Video Controle Window.

Het per window samenslellen van een record heeft tot gevolg dat in de source-listing
op eenvoudige wijze gevolgt kan worden op welk window een bewerking betrekking heeft.
lmmers bij alle bewerkingen die betrekking hebben op de Event-editor komt een veld voor
van het record'EV'.

Dialoogboxen, ontworpen met behulp van de resource-editor, zorgen ervoor dat een
belangrijk deel van het werk uit handen van de programmeur wordt genomen. De
programmeur hoeft slechts nog de dialoogbox'aan te roepen', en na afloop de resullaten van
de dialoog uit te lezen. Het programma wordt dus aanmerkelijk overzichtelijker doordat het
aantal programmaregels vermindert wordt. Mocht het nodig blijken een van de dialoogboxen
le veranderen dan hoeft slechts, mel behulp van de utility ResEdit, de bijbehorende resource
aangepast te worden. Aan de source van de video besturings software verandert in dat geval
dus niets I
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7.2. Menu's

Een menu is een manier om een aantalÍuncties onder een aantal menuhoofden samen
te voegen. De opbouw van de mênus moet aan bepaalde eisen voldoen. Het meest linkse menu
in de menubalk is altijd het applemenu ( het menuhooÍd bevat een appel symbool ). Dit menu
wordt niet door het programma opgebouwd, maar door het operating system van de Mac. Het
programma hoeft slechls aan te geven dat het van hel apple-menu gebruik wil maken.

De overige menu's zijn in de resource file gedefinieerd en worden vervolgens vanuit
het programma geinstalleerd.

Neu 9gN

Neu script
0pen 980

Open script

Close ttlU
Saue
Saue as

Get info tt I
Quit t€Q

fig: 7.1 Menu's

7.3. State diaorammen

Vanwege de ovezichtelijkheid is het programma in 5 delen verdeelt. Deze delen zijn
als volgt genoemd:

File handling
Event editor
Script editor
Video Player Handling
Video Recorder Handling

Zii ziin in de vorm van state diagrammen verder uitgewerkt. ( Zie de volgende pagina's I )
De overgang van de ene, naar de andere 'state'gebeurt door het activeren van oen button,
scrollbar of menu. ln de diagrammen is dit dan ook aangegeven.

FILE HANDLING: Beschrijft hoe bestanden kunnen worden ingelezen, bestanden
weggeschreven, nieuwe bestanden aangemaakt, programma beeindigen enz.. Alle Íuncties in
dit diagram zijn in het programma op elk momenl aan te roepen.
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EVENT EDITOR: Beschrijft de mogelijke manipulalie van elemenlen uit de event-lijst. De
functies uit dit state diagram zijn slechts dan aan te roepen als het bij dit diagram behorende
window actieÍ is.

SCRIPT EDITOR: Beschrijft de mogelijke manipulatie van elementen uit de scene-lijst. De
Íuncties uit dit state diagram zijn slechts dan aan le roepen als het bij dit diagram behorende
window actief is.

VIDEO PI-AYER HANDLING: Beschrijft op welke wijze de'Playe/ vUeo bestuurd kan worden.
De Íuncties uit dit state diagram zijn slechts dan aan le roepen als het bij dit diagram
behorende window actief is.

VIDEO RECORDER HANDLING: Beschrijtt op welke wijze de'Recorder'video bestuurd kan
worden. De functies uit dit state diagram zijn slechls dan aan le roepen als het bij dit
diagram behorende window actief is.
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STATE DIAGRAM: FILE HANDLING

EMPTYSCENE.
EMPryEVENT

É'"

EVENT/SCRIPT
EDNOR

ASKrcR
NAÀ4E ASKrcR

NAME

ASKFOR
NAME

SAVEFILESAVE FII.ESAVEFILE

MENU'New'

'New Script'

\\.
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STATE DIAGRAM: EVENT EDITOR

DISPIÁY
LIST

EDIT
COMMENT

MARK ALL
EVENTS

COPY
EVEI.ITSTO
CI.JPBOARD
(REMOVE)

NO
ACTION

COPY
EVENTSTO
CLtrtsOARD

TIMEC1CDE

TOGGLE
MARK
EIYENT

COPY
CLIPtsOARD
BACK
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STATE DIAGRAM: SCRIPT EDITOR

DISPI.AY
usT

EDIT
COMMENT

MARK ALL
SCENES

COPY
SCENESTO
CLIPBOARD
(REMOVE)

NO
ACTION

COPY
SCENESTO
CLIPBOARD

TOGCLE
MARK

SCENE

COPY
CLIPBOARD
BACK
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STATE DIAGRAM: VIDEO PLAYER HANDLING

BUTTON'Stop'

BUTTON'Rewind'

BUTTON'Stop'

MENU'PLAY SCRIPT

PICTI.JRE
.STILU

.SEARCH

BACK'

{9
\

.SEARCH

FORWARD'

Adjust speed

REWIND'

?[ÁY
SCRIPT

TO PREVIOUS STATE
GRAB
TIMECODE

SEI{DPI.AYER
TOFIRST
SELECTED
TIMECODE



STATE DIAGRAM: VIDEO RECORDER HANDLING.

BUTTON'Stop'

BUTTON'Rewi

BUTTON'Slop'

MENU'Record Scripf

BUTTON'Stop'

MENU'Play script'

"s$ R,ECORD'

.SEARCH

BACK'

{9
.SEARCH

FORWARD'

Adjust speed

R.EWIND'

?.ECORD
SCRIPT

?I-AY
SCRIPT

sHow
c0.rTRoL
WINMW

BUTTON'Stop'
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7.4. Samenvoeoen van dala

Vanwege de overzichtelijkheid zijn alle @nstanten en typedeclaralies van de video
besturings soflware in een aparte unit opgenomen. Gebruik van deze unit 'VideoDefs.P' heeft
tot gevolg dat de source listing van de video software wat kleiner wordt. Als we de constanten
en typedeclaraties zien als een apart hoofdstuk in de documentatie van de soÍtware, is het ook
logisch dat ze in een aparte Íile worden opgeslagen.

Alle resources zijn opgenomen in een aparte file genaamd'Video.r'. Er is zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van resouÍces zoals dialoogboxen. lmmers dit maakt de source-
listing overzichtelijker.

8. VORM VAN HET BESTAND

Het bestand op disk is zo eenvoudig mogelijk gehouden.
-Een regel 'EVENT LIST' geeft aan dat de lijst van events begint.
-per event is er een regel met daarop de tijdcode en een regel met hel commenlaar.
-Een regel 'SCRIPT LIST'geeft aan dat de lijst van scenes begint.
-per scene een regel met de start tijdcode, een regel met de eind tijdcode en een regel met
het commentaar.
-een regel 'END OF EVENT/SCRIPT LIST'om aan le geven dat het bestand is afgelopen.

Een voorbeeld van een dergelijk bestand zou kunnen zijn.

EVENT LIST
12:00:00.03
1e Event commentaar
12:00:05.08
2e Eventcommentaar
12:00:07.03
3e en laatste event.
SCRIPT LIST
12:00:00.03
12:00:05.08
1e scene. Slechts een demonstratle.
12:00:05.08
12200:07.03
2e scene waarln ook al nlets gebeurt.
12200:00.03
I 2:00:07.03
3e en laatste scene.
END OF EVENTiSCRIPT LIST
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Voor de opslag in het geheugen van de gegevens is gekozen voor enkelvoudig gelinkte
lijsten. De records in een lijst z'tjn dus door slechts t handle (handle= een pointer naaÍ een
pointer) met elkaar verbonden. Het zoeken naar een record moet dan ook altijd gebeuren
door de handles te volgen vanaf het eerste elemenl van een lijst. Handles zijn hier gebruikt,
in plaats van pointers, om geheugenfragmentatie te voorkomen. ( Geheugenblokken
aangewezen door pointers zijn non-relocatable. Blokken aangewezen door handles zijn
relocatable I )

Er zíjn in het geheugen 4 verschillende lijsten te onderscheiden.

Lijst 1, waarvan het eerste element wordt aangewezen door de handle
'EV.First-event'bevat de gegevens over alle events. Elk record bevat de volgende velden.

-'lijdcode'bevat de tijdcode die ooit van de video is ingelezen.
-'commentaar' is een string van maximaal 100 karakters. Ottewel het
commenlaar wat de gebruiker van de software bij een bepaalde tijdcode wenst
in te voeren.
-'Gemarkeerd' een boolean welke aangeeÍt of de event gemarkeerd is, zoals
beschreven in de paragraaÍ over de Event-editor.
-'Vooruit' een handle naar het volgende element uit de lijst.

Event_Record= RECORD
tijdcode
commentaar
gemarkeerd
vooruit

Stringl Í;
Strlngl00;

Boolean;
Event_Handle;

END;

Lijst 2, waarvan het eerste element wordt aangewezen door de handle 'EV.Event-clip'
vormt het clipboard van de lijst van evenls. De opbouw van deze lijst is exact gelijk aan die
van de lijst van events.

Lijst 3, waarvan het eerst element wordt aangewezen door de handle 'SO.First_scene'
bevat de gegevens over alle scenes. Elk record bevat de volgende velden

-'Starl' bevat een tijdcode zoals die uit de event-lijst is binnen gehaald. Het
geeft uiteraard de starl van de scene weer.
-'Einde' is levens binnen gehaald vanuil de event lijst. Het geeft het einde van
de scene weer.
-'Commentaar'is een string van maximaal 200 karakters. In eerste instantie
bestaat het uit de 2 commentaren behorende bij de event tijdstippen.
-'Gemarkeerd' is een boolean welke aangeeft of de scene gemarkeerd is , zoals
beschreven in de paragraaÍ over de Script editor.
-'Vooruit' is een handle naar het volgende element uit de lijst.
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Scrlpt_Record= RECORD
start
einde
commentaar
gemarkeerd
vooruit

Stringl l;
Stringl l;

: Strlng200;
Boolean;
Scene_Handle;

END;

Lijst 4, waarvan het eerste element wordt aangewezen door de pointer'SC.Scene-
clip' vormt het clipboard van de lijst van scenes. De opbouw van deze lijst is uiteraard
gelijk aan de opbouw van de lijst van scenes.
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9. HET PROTOCOL

Communicatie tussen keyboard en systeemkast van de editting-unit gebeurt via een
seriële verbinding. Hierbij worden paketten data heen sn weer gestuurd. Aanvankelijk zou
de opbouw van deze paketten door de leverancier van de editting controller ( en de twee
video's) aan ons verstrekt worden. Na enige tijd bleek dat wij langs deze weg niet tijdig aan
de benodigde data zouden komen. Daarom is na enige aazeling besloten om zelf de opbouw van
de paketten te analyseren.

9.1. Extra software

De paketten data van keyboard naar systeemkast zijn op de oscilloscoop geanalyseerd.
Hieruit is inÍormatie verkregen zoals: aantal databits (8), paritybit (odd), stopbit (1) en
baudrate (19200). Hierbij bleek dat elk pakket bestaat uit een aantal '0'en. Helaas zijn de
meeste communicatiepakketen niet in staat om deze 'O'en op het beeldscherm le tonen. De
enige mogelijkheid was om alle door het communicatieprogramma ingelezen bytes naar
schijf weg te schr'rjven en vervolgens met een ander programma deze bytes in HEX-notatie
aÍ te laten drukken. Een vrij omslachtige bezigheid dus. Daarom is er een extra programma
geschreven wat niets anders doet als bytes vanaf de seriële poort van Macintosh te lezen
( baudrale 19200, 1 stopbit, odd parity en 8 databits ) en ze vervolgens in HEX-notatie op
het beeldscherm aÍ te drukken. In de bijlagen is de listing van dit programma opgenomen. Het
programma heeft verder weinig met deze opdracht le maken maar verschatt wel
duidelijkheid over de manier waarop, vanuit een Pascal programma, seriële communicatie
op de Macintosh moet gebeuren.

9.2. Data van keyboard naar Systeemkast

Er worden data-paketten versluurd van keyboard naar systeemkast zogauw de
gebruiker van de editting controller een toets op dit keyboard indrukt. Zogauw dezelfde toets
wordt losgelaten volgt een tweede pakket. 'Elk'van deze paketten heeft een lengte van 15
bytes. Door een aantalvan deze paketten in te lezen en te analyseren ziln een aanlal
conclusies getrokken over de opbouw ervan.

De datapaketten zijn als volg ingedeeld.(getallen in HEX notatie ):

2c 03 sl s2 K0 K1 R2 K3 K{ K5 K6 K7 D1 D2 CS

2C 03
sl s2
K0 ... K7
D1 D2
cs

Betekenig onbekend.
SÈand van alle schakelaars.
Toetsenbord mat rix-kol-ormnen .

Dipswitch 1 en 2.
Block ckecksum.
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De eerste 2 bytes van elk pakket lijken niet te veranderen en hebben de waarden #2C
en #03 (betekenis van deze twee eerste bytes is nog niet bekend). Byte 15 is een block-
checksum en bestaat uit sommatie van byte 1 tm 14, modulo 256.

Bytes 13 en 14 geven de stand weer van de 2 8-bits dipswitches die zich achter op
het keyboard bevinden. ( Voor de betekenis van deze bitjes venruijs ik naar de handleiding
van de AG-800 controller. ) Op dit moment hebben deze bytes de resp waarden #BF en #C8.

Bytes 3 en 4 bevatten informatie over alle schakelaartjes, zoals'BUZZER ON OFF'of
'PREROLL TIME', die zich op het keyboard bevinden.

SÍ:
BIT SCMKEIAAR BETEKENIS
0 niet bekend.
1 niet bekend.
2 buzzer 1=êêÍ1,O=uit.
3 REC/FREE 1=REC,O=FREE.
4 Pl l=TC,O=CTL.
5 P2 l=TC,o=CTL.
6 R l=TC,O=CTL.
7 niet bekend.

52:
BIT SCI{AKELAAR BETEKENIS
0 PREROLL preroll tijd -3.
1 ,, prerotl tijd =5.
2 ,, preroll tijd =7.
3 ,, preroll tijd =10.
4 ,, preroll tijd =15.
5 CAP 1 1=neulraal, 10=êêÍ1, 00=uit.
6 CAP
7 niet bekend

Elke toets is als een bitje vertegenwoordigd in de bytes 5 tm 12. Wat er bij het
verzenden van de bytes 5 tm 12 waarschijnlijk gebeurt is het scannen van een I bij 8
keyboard matrix. Als er een toets wordt ingedrukt, wordt een van deze bitjes gelijk aan'1'.
Als er meerder toetsen gelijktijdig worden ingedrukt, worden er dus ook meerder bitjes
gelijk aan'1'. (Niet alle bitjes uit bytes K0 tm K7 worden gebruikt I In de tabel wordt dit
aangegeven door in de kolom 'TOETS' niet in te vullen.)
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KO:
BIT TCETS
0 Ready
1 Rec
2 Edit
3 Pl
4P2
5 Aux
6R
7 Auto

K3
BIT TGÏS
041
142
2IC
3 in
4 Aoul
5 Bin
6 out
7 Preview

K5
BIT TCETS
00
11
22
33
44
55
66
77

L1
BIT TGTS
0 Play
1 Stop
2 Search
3 Rewind
4 Fast fonltrard
5 Mark in
6 Mark out
7

K4
BIT TCETS
0 Review
1 &To
2 Auto
3 Edit
4 Edit stop
5 l.od
6 Sare
7

K_7-

BIT TCETS
08
19
2C
3
4+
5
6 ENTER
7

K2
BIT TCETS
0 Total
1 AB/roll
2 TCGSet
3 Event
4 Dur
5 Audio split
6 Assem
7V

K5
BIT TCETS
0 Audio
1 Pout
2 A/B
3 Pin
4 Key
5 Wipe
6 Dis
7 Tran

Bij het loslaten van een toets verschijnt een tweede reeks van 15 bytes. Hierbij zijn
de bytes K0 tm K7 gelijk aan 0.
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í0. OVERZICHT CONSTANTEN EN TYPE.DECLARATIES

Alle constanten en typedeclaraties zijn in een aparte file 'VideoDefs.P' opgenomen.
'VideoDeÍs.p' is een Pascal-unit en moet dus vanuit het hoofdprogramma worden ge-'include'
met het slatement.

USES VideoDefs;

-Het type Strlng2OO wordt gebruikt om scene-@mmentaar in op te slaan.
-Zo dient type Strlngl00 om event-commentaar in op te slaan. Hier is te zien dat een
scene-commentaar twee maal zo groot kan zijn als een evenl-@mmentaar. Dit komt doordat
bij het samenstellen van een scene, zijn commentaar ontstaat uit het samenvoegen van twee
evenl-commentaren.
-String5O wordt met name gebruikt door variabelen van het type StrlngCllpper (

Array[l..4] OF String5O; ). Deze variabelen krijgen een waarde na het correct
aanroepen van de procedure ClipAndWrap. ClipAndWrap verdeelt een gegeven string in een
aantal substrings van maximaal 50 karakters.
-Stringl l wordt gebruikt om hier tijdcodes in op te slaan. Misschien is het verstandig om
in de loekomst tijdcodes op een andere wijze op te slaan. Op dit moment levert bijvoorbeeld
opslag in 4 bytes (wat mogelijk is) nauwelijks geheugenbesparing. lmmers een
event_record neemt op dit moment (11+100+1+4=) 116 bytes in beslag. Opslag van de
tijdcode in 4 bytes zou een besparing van 7 bytes betekenen oftewel 6%.

-De typen Event_Pointer, Event_handle en Event_record dienen om de lijsten van
event_records samen le stellen. Er bestaan twee van deze lijsten: de event-hooÍdlijst en de
event-clipboard lijst.
-Zo dienen de typen Scene_pointer, Scene_handle en Scrlpt_record om de lijsten
van scene_records samen te stellen. Er bestaan t\^/ee van deze lijsten: de scene-hoofdlijst en
de scene-clipboard lijst.

-Er zijn van de typen EventWindow, ScrlptWindow en EventWindow elk slechts 1

variabele (resp. EV,SC en Vl). Elk van deze records bevat alle variabelen nodig voor de
controle van een bepaald window. Alle bewerkingen op een window gaat dan ook via een van
deze drie variabelen. Het voordeel hiervan is, dat het op elk moment duidelijk is op welk
window een bewerking betrekking heeft.

-De constanten FILE_MENU, EDIT_MENU, VIDEO_MENU en EXTRA_MENU zijn de
menunummers van de dMerse menu's. Alle overige constanlen beginnend met
'FILE_MENU...','EDIT_MENU...'enz zijn de itemnummers van de diverse onderdelen van de
menu's. Naamgeving van de resources is gedeÍinieerd in de resource file.

-De constanlen met hierboven het opschrift FILE IDENTIFIERS hebben betrekking op
bepaalde labels die mee naar Íile worden weggeschreven. Komen we bijvoorbeeld in een file
een regel tegen gelijk aan de conslante EventllstldentlÍier dan betekent dit dat na deze
regel een opsomming van de events volgt.

-Om de diverse toestanden van een video te kunnen beschrijven zijn hiervoor een aantal
constanten gedeÍinieerd zoals PlayMode, StlllMode enz... In de begintoestand staan de
video's in de StillMode.
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-Een aantal toetsen van het video controle window kunnen tevens met de twee scrollbars in

dit window bestuurd worden. Daarom moet vastgelegd worden Met welke functie een bepaalde
stand van de scrollbar overeenkomt. Hiervoor zijn de @nstanten gedeÍinieerd beginnend met
'Vscroll...'. Omdit vertalen van scrollbar-stand naar functie niet al te kritisch te maken is
een tolerantie ingebouwd. Deze tolerantie kan mel behulp van de constante
ScrollBarTolerantle ingesteld worden.

-De constanten mel het opschritt (' LOKATIE VAN DE 3 WINDOW *) bepalen de plaats
waar de windows versch'rjnen als ze voor het eerst zichtbaar worden.

-Een aantal window-malen zoals ruimte lussen regels (VSPACE), afstand tekst tot
linkerkant van window en dergelijke zijn samengevoegt onder de kop (' INFORMATIE
ovER DE DTVERSE WTNDOWS .).

-Controls (buttons en scrollbars) kunnen worden geactiveerd/gedeactiveerd met behulp van
de functie HiliteOontrol. Hieóij moel een integer worden m€egegeven (met de waarde 0 oÍ
255) welke de nieuwe toestand van de control aangeett. De twee constanten AAN en UIT
maken dit wat aanschouwelijker. Aanzetlen van bijvoorbeeld de Grab-button gebeurt nu dus
via HiliteControl(EV.grab,AAN);

11. OVERZICHT GLOBALE VARIABELEN

Er zijn uiteraard zo min mogelijk globale variabelen gebruikt. (veel variabelen
komt de duidelijkheid niet ten goede l).

-De variabelen applemenu, event, whathappened, lbeam, cross, plus en watch
zijn variabelen die door de extender gebruikt worden. Ze mogen dus niet (en hoeven niet)
verwijderd of verandert worden door de programmeur.

-De vier MenuHandles menu_Ílle, menu_edit, menu_vldeo en menu_ertra krijgen
allen een waarde in de procedure install_menus. Ze worden gebruikt om menu's te
installeren en later om items van menu's aan of uit te kunnen zetten.

-De boolean FlleOpen is True als er een geldig bestand is, en dus het eventwindow zichtbaar
is. De Boolean FileOpen moest worden gedfinieerd omdat er in het state diagram 'File
handling' 2 paden zijn die worden doorlopen na het kiezenvan item 'Quit'. Met behulp van
FileOpen kunnen we deze 2 paden uit elkaar houden.

-De variabelen EV,SC en Vl bevatten alle variabelen nodig voor de 3 windows.

-PlayerMode en RecorderMode houden bij in welke mode de video's staan. Deze mode's
zijn al eerder beschreven bij het overzicht van de constanlen.

-FlleNaam is de naam waaronder het bestand zal worden weggeschreven. Deze naam is
gelijk aan de titel van hel eventeditor-window en van het scripteditor-window. Het path
waar het bestand wordt weggeschreven is niet in deze naam opgenomen.

38



12. OVERZICHT VAN FUNCTIES EN PROCEDURES

Voor alle functions en procedures is een zo logisch mogelijke naam bedacht. Functies
en procedures met vergelijkbare werking hebben ook bijna gelijke namen. Waar mogelijk
zijn ook bij de documenlatie Íuncties en/of procedures gsgroepeerd. Niet alle functies en
procedures zijn in de documentatie opgenomen. Het documenteren van op zich al duidelijke
functieVprocedures zou de duidelijkheid van het verslag niet ten goede komen.

12.1 . Functles

Í 2.í.Í. Counl

Er z'rjn 3 functies die als doel hebben, het tellen van het aantal records in een lijst.

te weten: EventCount0,SceneCount() en CountMarkedEvents0.

1) FUNCTION EventCount(WhichLlst:Event_handle):lnteger;

'lnput-parameter:'WhichList'is de 1e event_handle van de eventlijst waarvan we
het aantal elementen willen tellen.
'EventOount(Ev.First_event)' geeft als resultaat het aantal elementen in lijst
1 (zie vorige hoofdstuk).
'EventOount(EV.EventOlip)'geeft als resultaat het aantal elementen in de
event-clipboard lijst.
' Geen output-parameters.
' Functiewaarde: Het aantal elementen dat is opgenomen in de event-lijst.

2l FUNCTION SceneCount(WhlchList:Scene_handle):lnteger;

' Input-parameter: 'WhichList' is de 1e scene_handle van de scnelijst
waarvan we het aantal elementen willen tellen.
'SceneOount(SO.First_scene)'geeÍt als resultaat het aantal elemenlen in lijst
3 (zie vorige hoofdstuk).
'SceneCount(SC.SceneClip)'geeft als resultaat het aantal elementen in de
scene-clipboard lijst.
' Geen output-parameters.
' Funcliewaarde: Het aantal elementen dat is opgenomen in de scene-lijst.

3 ) FUNCTION CountMarkedEvents( WhlchLlst:
Event_handle) : lnteger;

' Input-parameter: 'WhichList' is de 1e event-handle van de event-lijst
waarvan we het aantal gemarkeerde events willen tellen.
'CounlMarkedEvents( Ev.first_event)' geeft als resultaat het aantal
gemarkeerde elementen dat is opgenomen in de hoofdlijst van events.
' Geen output parameters.
' Functiewaarde: Het aantal elementen dat is opgenomen in de event-lijst.
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Í 2.1.2. '1s....'

Er zijn 3 functies waarmee bekeken kan worden of de laatst opgetreden gebeurtenis
een bepaalde waarde had te weten: lsButton0, lsMenultem0 en lsScrollBar0.

1 ) FUNCTION lsButton(Whathappened:EventStuÍf;
but:controlhandle) :Boolean ;

' Input:'bul' is de controlhandle behorende bil de button waarvan het
programma wil weten of die zojuist is ingedrukt. 'Whathappened' is het event
record van het zojuist opgetreden event.
' Geen output-parameters.
' Functiewaarde: TRUE als de controlhandle'bul'inderdaad gelijk is aan de
zojuist ingedrukte button. FALSE als dit niet het geval mocht zijn.

2 \ FUNCTION lsMenultem(WhatHappened:Eventstuff ;
Mnu m,lnu m:lnteger): Boolean;

' Input: 'Mnum' is het nummer behorende bij het te testen menu-hoofd.
'lnum' is het volgnummer van het bijbehorende item. 'Whathappened' is het
event record van het zojuist opgetreden event.
' Geen output-parameters.
' Functiewaarde: TRUE als het zojuist geselekteerde menuilem inderdaad
gelijk is aan Mnum,lnum. FALSE als dit niet het geval mocht zijn.

3 ) FUNCTION lsScrollBar(WhatHappened:EventStuÍÍ;
scroll :controlhandle) : Boolean ;

' lnpul: 'scroll' is de controlhandle behorende bij de scrollbar waarvan het
programma wil weten of die zojuist is aangeklikt. 'Whathappened' is het event
record van het zojuist opgetreden event.
' Geen output-paramelers.
' Functiewaarde: TRUE als de controlhandle 'scroll' inderdaad gelijk is aan de
zojuist aangeklikte scrollbar. FALSE ats dit niet het geval mocht zijn.
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12.Í.3. ThrowOut...

Er zijn twee Íuncties waarmee gemarkeerde elementen uit een scene- oÍ eventlijsl
veruijderd kunnen worden. Als het gelukt is om een element te verwijderen geett de functie
de waarde TRUE terug. Doordat de gegevens van het venrijderde record worden teruggegeven
is het mogel'rjk het record in een andere lijst op te slaan.

1 ) FUNCTION ThrowOutEvent(VAR whlchLlst:Event_handle; VAR
eve:event_record): BOOLEAN;

Probeert een element uit een lijst van evenls te venrijderen.
' Input parameter'WhichList' is de handle naar de lijst waaruit we een
elemenl willen verwijderen.
' output-parameler: 'eve' is een copie van hel zojuist verwijderde record.
Hij heeft slechts dan een geldige waarde als het inderdaad gelukt is om een
record te venrijderen.
' Funcliewaarde: TRUE als het gelukt is om een element te venrijderen.
FALSE als het mislukt is.

1 ) FUNCTION ThrowOutScene(VAR WhichList: Scene_handle; VAR
sce:Scrlpt_record): BOOLEAN;

Probeert een element uit de hoofd-lijst van scenes te venuijderen.
' lnput parameter 'WhichList' is een handle naar het eerste element van de
lijst waaruit we een element willen veruvijderen.
' output-parameter: 'sce' is een copíe van het zojuist venrijderde record.
Hij heeft slechts dan een geldige waarde als het inderdaad gelukt is om een
record te verwijderen.
' Functiewaarde: TRUE als het gelukt is om een element te venrvijderen.
FALSE als het mislukt is.

12.1.4. OKwarnino

Het is in bepaalde situaties nodig om de gebruiker voor een bepaald feit te
waarschuwen. Vervolgens wordt er gevraagd of er toch doorgegaan moet worden.

FUNCTION OKwarnlng(p0,p1,p2,p3:STR255):Boolean;

' Inpul-parameters: P0 tm Pl zijn strings welke in de dialoogbox behorende
bij OKwarning worden aÍgedrukt.
' geen output parameters.
' Functiewaarde: TRUE als de gebruiker in de dialoogbox de button 'OK'
indrukt. FALSE als de button 'CANCEL'wordt ingedrukt.
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Í 2.1 .5. Rectangle

Om le bepalen oÍ een punt in een bepaald stuk van een window ligt, z'rjn normaal
gesproken lwee procedures nodig ( 1 procedure en 1 functie). Met behulp van de Rectangle
functie is er nog slechts 1 procedure nodig.

OORSPRONKEUJKE WERKWIJZE.

SetRect( r,x1,yÍ ,r2,y2 );
lF PtlnRect( punt, r ) THEN

NIEUWE WERKWIJZE.

lF PtlnRect( punt, Rectangle( Xl ,y1,x2,y2 ));

FUNCTION Rectangle(leÍt,top,rlght,bottom:lnleger):rect;

' Input-parameters: De maten van het te definieren vlak.
' Geen output-parameters.
' Functiewaarde: Een record van het type'rect' met de eerder genoemde
malen.

12.2. Procedures

12.2.1. ToooleMark...

Er zijn twee van deze procedures ( ToggleMarkEvents en ToggleMarkcenes) waarmee
alle records in de hoofdlijst van events of scenes gemarkeerd of ge'de'markeerd kunnen
worden.

1 ) PROCEDURE ToggleMarkEvents(WhichList:Event_handle;
value: Boolean);

Heett betrekking op de hoofdlijst van events.
PROCEDURE ToggteMarkScenes(WhichLlst:Scene_handle;
value:Boolean);

Heeft betrekking op de hoofdlijst van scenes.
' Input-parameter 'WhichList' geeft aan op welke lijst de bewerking uit moet
worden gevoerd. Input parameter value geeft aan of de records gemarkeerd (TRUE) of
ge'de'markeerd (FALSE) moeten worden.
' Geen output paramelers.
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12.2.2. lnsert...

Met behulp van de 2 lnsert procedures is het mogelijk om nieuwe elementen op te
nemen in een lege of reeds bestaande lijst van events of scenes.

1) PROCEDURE InsertEvent(VAR Íirst_event:Event_handle;
tlldcode:Strlng1l; commentaar:Stringl00; check:boolean);

Elke tijdcode wordt slechts 1 maal in de lijst opgenomen. Staat een tijdcode reeds in
de lijst, dan wordt het oude @mmentaar overschreven door het nieuwe.
' Input parameter'first_event' geeft aan in welke lijst de event zal worden
opgeslagen. Mogelijke waarden z'rjn 'First_evenl' en 'EventOlip'.
' Input paramelers tijdcode ên @mmentaar worden in het nieuwe event record
ingevuld.
' Input parameter'check'dwingt de procedure om toestemming aan de
gebruiker te vragen waneer deze probeert om een event op te slaan wat reeds
in de lijst is opgenomen. lmmers, het nieuwe @mmentaaÍ zou het oude
overschrijven.
' output parameter Íirst_event. Als een element vooraan in de lijst wordt opgenomen
dan dient de handle Íirst event ook te veranderen. Daarom is first event een 'VAR'
parameler.

2) PROCEDURE InsertScene(VAR first_Scene:Scene_Handle;
start,einde:Strlngll; commentaar:String200);

Het record wordt in de lijst opgeslagen: voor het eerst gemarkeerde record, of na de
laatste.
' Input parameter'first_scene' geeft aan in welke lijst de scene zal worden
opgeslagen. Mogelijke waarden voor deze variabele zijn 'first_scene' en 'SceneOlip'.t Input parameters start,einde en commenlaar worden in het nieuwe scene record
ingevuld.
' output parameter first_scene. Als een element vooraan in de lijst wordt opgenomen
dan dient de handle first event ook te veranderen. Daarom is Íirst scene een 'VAR'
parameler.

12.2.3. Switch...

Er zijn in totaal 6 van deze 'Switch' procedures die ervoor dienen controls in een
bepaald window, oÍ items van een bepaald menu aan oÍ uit te zetlen. Aan de procedures
worden een aanlalkeren de constanten AAN oÍ UIT meegegeven. Bijvooóeeld
SwitchPlayer(AAN,UIT,AAN, UIT,AAN);

1 ) PROCEDURE SwltchPlayer(VAR EV:eventwlndow; VAR Vl:vldeowlndow;
play, stop, wlnd, rewlnd, grab, scroll:lnteger);

Dient ervoor om alle controls behorende bij de player in het videocontrole window
aan of uit te zetten.
' Inpul paÍamelers 'EV' en 'Vl'geven aan in welk window de buttons
verandert moeten worden. 'EV' is hierbij opgenomen omdat zich in dit window
een lweede 'Grab'-butlon bevindt.
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' Input parameters play, stop, wind, rewind, grab, scroll kunnen de waarde MN of
UIT hebben.
' Geen output parameters.

2l PROCEDURE SwitchRecorder(VAR Vl:videowlndow; play, stop, wlnd,
rewind, recrd, scroll:lnteger);

Dient ervoor om alle controls behorende bij de recorder in het videocontrolewindow
aan of uit te zetten.

3 ) PROCEDURE SwltchFlle(lnew, Inews, lopens, lopens, lclose, lsave,
lsaveas, lqult:lnteger);

Dient om de diverse items van het file-menu aan of uit te zetten.

4 | PROCEDURE SwltchEdlt(value:lnteger);

Dient om alle items van het edit menu aan oÍ uit te zetten.

5 ) PROCEDURE SwitchVideo(lcon,lplay,lrec:lnteger);

Dient om de diverse items van het Video menu aan of uit te zetten.

6) PROCEDURE SwltchErtra(insert,start,einde,eve:lnteger);

Dient om de diverse items van het extra-menu aan of uit te zeflen.

Een aantal van deze switch-procedures worden gebruikt door de procedure
CheckTheSwltches(VAR EV:EventWindow; VAR SC:scriptWlndow;
Vl:VideoWindow);. Deze procedure bekijkt welke windows er actief zijn en concludeerd
hieruit welke menu-ilems er aan of uit moeten slaan.

Í 2.2.4. Remove..

Om een lijst van event of scene records te kunnen venarijderen zijn er 2 procedures.

1 ) PROCEDURE RemoveEvents(VAR Ílrst_event: Event_handle);

Wordt gebruikt om de hoofdlijst of clipboard lijst van events te verwijderen.
' InpuVoutput parameter Íirst-event is een handle naar het eersle element van een
lijst. Om de hooÍdlijst te verwijderen moet hier ingevuld worden 'first_event' en
voor het clipboard 'ClipEvent'.

2l PROCEDURE RemoveScenes(VAR Ílrst_Scene: Scene_handle);

Wordt gebruikt om de hoofdlijst of clipboardlijst van scenes te venu'rjderen.
' InpuVoutput parameteÍ first_scene is een handle naar het eerste element van een
lijst. Om de hooÍdlijst te verwijderen moet hier ingevuld worden 'first_scen' en voor
het clipboard'ClipScene'.
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De twee bovengenoemde procedures worden bijvooóeeld toegepast in de procedure
RemoveDbase die alle in het geheugen aanwezige lijsten venrijderd. Dus zowel de
hoofdlijsten als de clipboard lijsten.

RemoveDbase moet niet veruard worden met CloseDbase. CloseDbase zorgt er eeíst
voor dat het hele bestand wordt weggeschreven en brengt ons terug in de begin toestand van
het programma.

12.2.5. ..._Graphlcs

Er zijn 3 van deze procedures te weten Event3raphics, Script graphics en
Video3raphics welke worden aangeroepen als er een update-event wordt geconstateerd voor
1 of meerdere windows. De procedures mogen in een willekeurige volgorde worden
aangeroepen. Ze zijn zo geschreven dat de graphics alt'rjd in het goede window terecht komen.
Elk van deze procedures krijgt het bijbehorende window-record mee. Zo is het mogelijk om
later bijvoorbeeld 2 event-editor windows te maken.

1 ) PROCEDURE Event_graphlcs(VAR EV:EventWlndow);
Tekent alle graphics behorende bij de event-editor.

2) PROCEDURE script_graphlcs(VAR SC:SceneWlndow);
Tekent alle graphics behorend bij de script-editor.

3 ) PROCEDURE Vldeo_graphlcs(VAR Vl:VideoWindow);
Tekent alle graphics behorende bij het video controle window.

De eerste 2 procedures maken voor het echte tekenwerk gebruik van de procedure
Wlndow_graphlcs.

12.2.6. ClipAndWrap

Tekst die wordt afgedrukt in een dialoogbox wordt automatisch ge'word-wrapped'.
Dus als een woord niet helemaalop een regel past wordt er overgeschakeld naar een volgende
regel. Om de string porecies zo af te drukken, als in de dialoogbox, is er de procedure
ClipAndWrap.

PROCEDURE CllpAndWrap(s:Strlng;VAR
Gli ppedStrlng :StringCl lpper;oÍÍset,marslze :lnteger) ;

' Input: 's' is de te in stukken te verdelen string.
' Input: 'offset' zegt hoeveel karakters er aan het begin van de strings van 0
karakters moelen wegvallen. Dit in verband met het horizontaal scrollen.
' Input: 'maxsize'. Vaak mogen strings maar een bepaalde maximale lengte (in
pixels) hebben. Met behulp van 'maxsize' kan de lengte van de string
beinvloedt worden.
' Output: 'ClippedString' bevat maximaal 4 strings van 50 karakters.

12.2.7. Prlnl...
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Er zijn twee procedures om het bestand in een bepaald window af te drukken.

1 ) PROCEDURE PrintEvents(VAR EV:EventWlndow);
Schakelt over naar het event-editor window'EV' en print daar de hoofdlijst van
events uit.

2l PROCEDURE PrintScenes(VAR SC:SceneWlndow);
Schakelt over naar het scripteditor window 'SC' en print daar de hooÍdlijst van
scenes uit.

Om ervoor te zorgen dat leksten en karakakters niet op verkeerde plaatsen worden
geprint (waardoor bijvoorbeeld scrollbars worden overschreven) zjn er 2 procedures
geschreven. PrlntStrlng en PrlntChar krijgen als parameters mêê, de plaats waar de
string/karakter terecht moet komen, en een maximale ywaarde waar niet geprint mag
worden.

12.2.8. ...Controls

Er zijn drie van deze procedures te weten Event_controls, Scrlpt_controls en
Vldeo-controls. Ze initialiseren alle controls (buttons en scrollbars) in een bepaald
window.

1 ) PROCEDURE Event_controls(VAR EV:EventWindow);
Alle controls behorende bij de event-editor.

2 | PROCEDURE Script_controls(VAR SC:ScrlptWlndow);
Alle controls behorende bij de script-editor.

3 ) PROCEDURE Video_controls(VAR Vl:VldeoWlndow);
Alle controls in het video controle window.

Í2.2.9. Handle...Click

Er zijn twee van deze procedures te weten HandleEventClick en
HandfeSceneClick. Ze zorgen ervoor dat de goede actie uitgevoerd wordt zodra er een
'DoubleClick' wordt geconstateerd. (Overigens de extender helpt hier behoorlijk bij).

1 ) PROCEDURE HandleEventClick(VAR EV:EventWindow);

Wordt aangeroepen als er een doubleclick optreedt en de event-editor aktief is. Als de
doubleclick op de juiste plaats wordt uitgevoerd zijn er twee mogelijkheden.
1 ) Een tijdcode wordt gemarkeerd.
2 | De juiste @mmentaar editor wordt gestart.

2) PROCEDURE HandleSceneCllck(VAR SC:ScrlptWtndow);

Wordt aangeroepen als er een doubleclick optreedt en de scene-editor aktief is. Als de
doubleclick op de juiste plaats optreedt zijn er twee mogelijkheden.
1 ) Een tijdcode wordt gemarkeerd.
2 | De juiste commentaar editor wordt opgestart.
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Beide procedures heebn eon aantal handelingen gemeen. Deze handleingen zijn daarom
in een aparte procedure ClickClick opgenomen.

12.2.10. DoneWithEvent

Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat een bepaalde keuze (bijvoorbeeld een menu-
item) in meerdere paden van de state diagrammen voorkomt. Om te voorkomen dat er meer
dan 1 pad doorlopen wordt is het voldoende om het event-record le wissen. Het lijkt dan dus
oÍ er geen event meer is.

PROCEDURE DoneWithEvent(VAR WhatHappened:EventStuÍf);

' Output:'WhatHappened'. Een aantal velden van dit record zijn gewist zodat
het nu lijkt of hij helemaal leeg is.

12.2.íí. Change...Comment

Er zijn 2 van deze procedures die het mogelijk maken om een evenVscene
commenlaar te wijzigen. Hiervoor wordt een dialoogbox aangeroepen. (zie bijlagen)

PROCEDURE ChangeEvenlComment(T|JD:Strlngll ; VAR
commentaar:Stringl 00) ;

' lnput:'tijd'wordt aÍgedrukt in de dialoogbox om aan te geven welke event
we gaan wijzigen.
' OutpuVlnput:'Commentaar' wordt afgedrukt in de dialoogbox en kan
vervolgens gew'rjzigd worden. Het selecteren van de'CANCEL'button in de
dialoogbox heeft tot gevolg dat de string zijn oude waarde terugkrijgt.

PROCEDURE ChangeSceneComment(start,einde:StrlnglÍ; VAR
commenlaar:String200) ;

* Input:'slart'en'einde'worden afgedrukt in de dialoogbox om aan te geven
welke scene we gaan wijzigen.t OutpuVlnput:'Commentaar'wordt afgedrukt in de dialoogbox en kan
vervolgens gewijzigd worden. Het selecteren van de'CANCEL'button in de
dialoogbox heeft tot gevolg dat de stÍing zijn oude waarde terugkrijgt.

12.2.12. Change...Mode

De werkelijke besturing van de 2 video's gebeurt in deze 2 procedures
'ChangePlayerMode'en'ChangeRecorderMode'. Hierbij wordt de mode van de video op
het beeldscherm afgedrukt met behulp van TryToPrlntMode en vervolgens zouden de goede
signalen naar de video gestuurd moeten worden.
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Om de snelheid van de video's af te drukken is er de procedure TryToPrlntSpeed.
TryToPrintCounters dient om de tellerstand van de video's af te drukken. De 3 'Try'
functies mogen op elk moment worden aangeroepen. Dus ook als het video-window helemaal
niet zichtbaar is.

Í 2.2.13. Warnlng

ls te vergel'rjken met de functie 'OKwarning'. Alleen is nu de 'CANCEU button
weggelaten.

Í2.2.Í4. Getlnfo/ AboutVldeo

Starten beide een eigen dialoogbox op.
1 ) AboutVideo laat een soort van openingsscherm zien met daarin wat
interessante inÍormatie zoals de naam van programma en auteur.
2 | Getlnfo toont de gebruiker wat informatie over zijn bestand.
Bijvoorbeeld hoeveel records er zijn opgenomen in de hoofdlijsten en de
clipboard- lijsten.

12.2.15. FileHandlino

'FileHandling' is een vertaling van het state diagram zoals dat in bijlage 4 is
beschreven. Hij beschrijft zo nauwkeurig mogelijk welke 'paden' er allemaal mogelijk zijn,
wanneer ze worden doorlopen, en welke procedures/functies hiervoor nodig zijn. Voor het
bepalen van het te doorlopen pad wordt er gebruik gemaakt van een case statement. lmmers
alle paden uit het Íile handling state diagram worden beschreven door een menu-item wlke
allemaal onder het menuhooÍd'File' zijn opgenomen.

Hel case statement, wat alleen wordt uitgevoerd als het menu'File'is geselecteerd,
ziet er dan als volgt uit.

lF WhatHappened.MenuNum=FtLE_MENU THEN
CASE WhatHappened.ltemNum OF

FILE_MENU_NEW: I' keuze is 'new' ,li
FILE_MENU_OPEN: lr keuze ls 'Open' ,l
FILE MENU QUIT: l' keuze ls 'Qult' .l

enz....

Bij alle menu-items, uil menu 'File', behalve bij de keuze 'Quit' hoorl een uniek pad.
Daarom is er bij de menu-keuze'Quit'nog de boolean 'FileOpen'van belang.

Het is voor een gebruiker nooit mogelijk om een verkeerde keuze uit een menu te
maken. lmmers door de procedure'CheckTheSwitches'zijn de menu-items die niet gekozen
mogen worden uitgeschakeld.
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12.2.16. EveniEdltor

'EventEditor' is een beschrijving van het state diagram zoals dat in bijlage 5 is
opgenomen. Deze procedure wordt alleen dan aangeroepen als de event-editor actieÍ is,
oÍtewel het bijbehorende window is actieÍ en lígt voorop. De meeste paden worden
beschreven door items uit het menu 'Edit'. Verder is er een pad wat beschreven wordt door de
button 'Grab'en een pad wat wordt doorlopen als er een'DoubleClick'optreedt.

12.2.17. Scrlpteditor

'ScriptEditor' is een beschrijving van het state diagram zoals dat in b'rjlage 6 is
opgenomen. Deze procedure wordt alleen dan aangeroep€n als de script-editor actief is,
ottewel het bijbehorende window is actief en ligt voorop. Verder lijkt deze procedure
verdacht veel op de procedure 'EventEditor' met uitzondering van de keuze-mogelijkheid
'lnsert timecode'.

í2.2.18. PlayerHandllno

'PlayerHandling' is een beschrijving van het state diagram zoals dat in bijlage 7 is
opgenomen. Praktisch alle paden in dit diagram worden genomen na'indrukken'van een
bepaalde button of scrollbar.

Í2.2.19. RecorderHandlino

'RecorderHandling' is een beschrijving van het state diagram zoals dat in bijlage 8 is
opgenmomen. Verder is deze procedure praktisch gelijk aan de procedure'PlayerHandling'.
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13. OVERZICHT VAN ALLE FILES

Hieronder een overzicht van alle Íiles en folders (directories)
opdrachl zijn gebruikt.

FRENK Dnawf,mgs

Ser0a0GomnGomn

HTS iÏarsztarrn +
u \92Àt!\9u u

zoals die bij deze

menus

your-events
your-Íile
your-player
your-recorder
your-script

ComOom.p
ComCom.r
ComOom.make

tPo
Voorkant

Hamd0e0d0ng ->Handleiding

video control

Bf,nlagen * S.DloG-resources

Vf,deo pr@gramn

7.MPW-extenderuitleg

Video.p
Video.r
Video.make
Videodefs.p

lig: 13.1 Overzicht van files en lolders

De Íolder'Drawings'beval een aantal, met McDraw gemaakte, tekeningen. 'menus'
Bestaat is samengesteld door middelvan een aantal screendumps en bevat alle menus.
De files beginnende met'your....'zijn de 5 state diagrammen.
De Íolder'ComCom'bevat het programma om seriële data op het beeldscherm in hex-
notatie te lonen.
De folder'Verslag HTS' bevat alle files waaruil het verslag is opgebouwd. 'Texten'
bevat de tekst van het verslag. 'Handleiding' bevat de handleiding van de software
oftewel biilage 4 van het verslag. 'Bijlagen' bevat slechts bijlage 5 en 7. (De overige
bijlagen zijn listings).
De folder'Video program'bevat de video besturings software.
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í4. WAT MOET ER NOG GEBEUREN ?

Er was tijdens deze periode niet voldoende informatie aanwezig over het seriële
protocol. De video besturings sottware is dus nog niet in staat om de video's aan te sturen.
Daarom moet het volgende aan deze software veranderd worden:

. In'PROCEDURE ChangePlayerMode;' wordt de 'Player'-video aangestuurd. Op
deze plaats moeten bepaalde reeksen bytes verstuurd worden (zie hoofdstuk
PROTOCOU.

. ln "PROCEDURE ChangeRecorderMode;' wordt de 'Recorder'-video aangestuurd.
Op deze plaats moeten bepaalde reeksen bytes verstuurd worden (zie hoofdstuk
PROTOCOL).

. In'PROCEDURE GrabAnEvent(VAR EV:eventWindow);'zoudetellerstandvan
de video ingelezen moeten worden. Ook dit gebeurt via de seriële verbinding.

. 'PROCEDURE TickHandler(t:integer);" zorgt op dit moment voor het ophogen
(of verlagen) van de 2 (denkbeeldige) tellers. Dit moet worden vervangen door een
procedure die de werkelijke tellerstanden van de 2 video's uitleest.
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Í5. BRONVERMELDING

t1 I Doug Bell/ lan Morrey/ John Pugh
SOFTWARE E}.IGI NEER ING

Een inleiding voor de programmeur.
Prentice Hall/ Academic Service

I2l Jack Juni/ David FeldV David Surovell 1988
Programme/s EXTENDERru
Volume 1

Elegant & Flexible Management of
the Macintosh(TM) lnterface.
Invention Software Corporation.
P.O. Box 3168
Ann Arbor, Ml 48106

t31 Caroline Rose/ Bradley Hacker e.a. 1986
lnside Macintosh Volumes I to V
Apple Computer INC
Addison-Wesley Publishing company lNC.

52



Í6. BIJLAGEN

Bijlage 1.
(zie voetnool )
Listing van de file'VideoDefs.p' (een opsomming van alle typedeclaraties en constanten).

Bijlage 2.
(zie voetnoot)
Listing van het video besturings programma 'Video.p'.

Bijlage 3.
(zie voetnoot)
Handleiding voor de 'Video Besturings Software'.

Bijlage 4.
(zie voetnoot)
Listing van het programma waarmee de datapaketten geanalyseerd werden.

Bijlage 5.
Beschrijving van alle DLOG Resources.

Bijlage 6.
(zie voetnoot)
Samenvatting van de kennis opgedaan met de MPW Extender.

opm: In verband met copyright bepaling€n is het mogelijk dat U een verslag zonder compuler listing In uw b€zit
heeft. Voor eventuele inzage van deze listing Ínoet @ntact worden opg€noírpn met eerder genoemde bedrijfsbegeleiding.
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í7. NAWOORD

De 'Video Besturings Software' is op dit moment dusdanig ver uitgewerkt dat het voor een
volgende stagiaire relatief eenvoudig moet zijn om hel, nu nog steeds niet (volledig) bekende
protocol te gaan implementeren. Verder is er tijdens deze aÍstudeer-periode een
behoorlijke hoeveelheid aan kennis over de Macintosh opgedaan. Uiteraard is zoveel mogelijk
van deze kennis in dit verslag venverkt. Hopelijk zal dit voor een volgende programmeur
een behoorlijke tijdwinst opleveren.

Het is spijtig dat het benodigde protocol niet op tijd bij ons is bekend gemaakt. Was dit wel
gebeurd dan was het gehele programma zeker op tijd afgekomen. Hopelijk zal dit in de nabije
toekomst nog gebeuren, en ik zou het dan ook erg waarderen als ik de uiteindelijke versie
ooit nog eens mag bewonderen.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die deze afstudeer-periode tot een zo plezierige, en
vooral enorm leerzame tijd hebben gemaakt. Uiteraard mijn bedrijfs-begeleiders die mij
door middel van wekelijkse vergaderingen enorm gesteund hebben. Verder de overige
collega's bij het IPO die ervoor zorgen dat er hier een prima sÍeer heerst. En zeker niet te
veregeten, mijn klasgenoot Peter van Osch met wie ik samen in de eerste weken de Macintosh
heb leren kennen.

Frenk Mulder '90

Namens het IPO
dr. lr. F.L. Engel J.P.M. van llegem
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18. TNDEX

AAN (43)
ActivateEvt (9)
ALRT (1s)
Applemenu (38)
BTJLAGEN (s3)
BRONVERMELDlNG (s0-s2)
ClickClick (471
Clipboard (33)
ClippedString (37-38)
CloseDbase (45)
ComCom (50)
CoNSTANTEN (37)
DTALOG (14)
Dialoogboxen (221
DLOG (14)
DoubleClick (11), (20), (46)
Drawings (50)
ED|T_MENU (37)
EDTTABLE TEXT (14)
END OF EVENT/SCRTPT L|ST (31)
EV (23)
Event editor (5)
EVENT LrST (31)
Event-editor window (20)
Event_controls (46)
Event_graphics (45)
Event_handle (37)
Event_Pointer (37)
Event_record (37)
EventCount (39)
EventRecord (9)
Events (8)
EventStuff (11)
EventWindow (23), (37)
EveryEvent (8)
EXTENDER (s2)
EXTRA_MENU (37)
File handling (22)
F|LE TDENTTFTERS (37)
F|LE_MENU (37)
FileNaam (38)
Fref num (38)
FUNCTTES (3s)
Gemarkeerd (32)
GLOBALE VARTABELEN (38)
HandleEvent (8)

HandleEventClick (46)
HandleSceneClick (46)
lcons (6)
InsertEvent (43)
InsertScene (43)
rPo (1)
lsButton (40)
lsMenultem (40)
lsScrollBar (a0)
ItemNum (1 1)
Maclntosh (6-7)
MarkAllEvents (421
MarkAllScenes (42)
MENU (16)
Menu's (24)
MenuNum (1 1)
Mousecontrol (6)
MPW (7\
MPW Extender (8)
NAWOORD (54)

Overzicht (50)
Philips (1)
PrcT (14-1s)
PToTURE (1s)
PLAY (1e)
PLAY SCRTPT (1s)
Player (5)
PlayerMode (38)
Point (9)
PrintChar (46)
PrintEvents (46)
PrintScenes (46)
PrintString (46)
PROCEDURES (3e)
PrlnRecr (421
Pull-down (6)
PUSHBUTTON (14)
RECORD (20)
RECORD SCRTPT (20)
Recorder (5)
RecorderMode (38)
Rectangle (42)
RemoveDbase (45)
RemoveEvents (44)
RemoveScenes (44)
Resources (13)
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REWTND (1s)
sc (23)
Scene editor (5)
Scene_handle (37)
Scenepointer (37)
SceneOount (39)
scRrPT LrsT (31)
Script-editor window (2U
Script_controls (46)
Script_graphics (45)
Script_record (37)
ScriptWindow (231, (37)
SetRect (42)
SoFTWARE ENGINEERING (52)
State diagrammen (24)
STATTC TEXT (14)
sToP (1e)
String100 (37)
Stringl l (37)
String200 (37)
String50 (37)
SwitchEdit (44\
SwitchExtra (441
SwitchFile (441
SwitchPlayer (43)
SwitchRecorder (44)
SwitchVideo (44\
SystemTask (8)
ThrowOutEvent (41)
ThrowOutScene (41)
TYPE-DECLARATTES (34), (37)
urT (43)
UpdateEvt (9)
Uses (7)
Verslag HTS (50)
vr (23)
vrDEo BESTURTNGS SOFTWARE (18)
Video contÍole window (18)
Video.p (53)
Video-Player handling (19)
Video_controls (46)
Video_graphics (45)
vrDEo_MENU (37)
VideoDefs (37)
VideoWindow (23)
Vooruit (32)
WhichControl (1 1)
WhichWindow (11)
wrMP (6)
wrND (1e)

Window manager (12)
Window_graphics (45)
Windows (6), (221
Xerox Star (6)
XTgetNextEvent (8)
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Bijlage 4
de softwareHandleiding van

Video
Besrurings

Software
Copyright:
Instit.uut voor Perceptie

door Frenk Mulder 1990



June 24,1990

Bij onderzoek, zoals bijvoorbeeld het IPO doet, is het vaak wenselijk
om bepaalde situaties op video-band vast te leggen. Na afloop van een
onderzoek worden belangrijke scenes van deze band op een andere band
overgenomen. Om dit monteren van banden wat te vereenvoudigen is er
voor gekozen dit proces voortaan met behulp van een Apple Macintosh
uit te gaan voeren. Hiervoor is programma geschreven dat de functie van
'editting controller' (of beeld-montage apparatuur) overneemt.

De software maakt het mogelijk om 2 video' s te manipuleren. De 2
video's hebben elk een aparte functie.

. De 1e video genaamd 'Player' wordt enkel gebruikt om banden aÍ te
spelen. Hoewel de video hiertoe wel in staat is, laat het
programma niet toe dat er met behulp van deze video opnamen
worden gemaakt.

. De 2e video genaamd 'Recorder' wordt in principe gebruikt om
scenes afkomstig van de 1e video op te nemen. Het is wel
mogelijk om deze video banden af te laten spelen. Deze
mogelijkheid moet meer gezien worden als en achteraf- controle.

Belangrijke punten op de band welke door de 1e video wordt afgepeeld
kunnen worden onthouden door de tellerstand in een lijst op te nemen.
Deze 'Event lijst' kan gewijzigd worden met behulp van de later nog te
beschrijven'Event editor'.

Als er meer dan 1 tellerstand in de 'Event lijst' is opgenomen, is het
mogelijk om 2 van deze tellerstanden samen te voegen tot 1 scene. Een
scene moet hierbij gezien worden als een samenvoeging van een start-
en een eind-tellerstand. Scenes kunnen gemanipuleerd worden met
behulp van de later nog te bespreken 'Scene editor'.

De scene-lijst kan worden afgespeeld door de 'Player'. Hierbij kan er
voor gekozen worden om het geheel door de 'Recorder' op te laten nemen.

Het gehele bestand, dus event- plus scene-lijst kan naar schijf worden
weggeschreven. Dit op de wijze zoals dit bij de meeste Macintosh
programma's gebeurt.



BIESTWR.ING VAN DIE VNDIE@ R.BC@IR.DBRS

De 2 video's kunnen direct bestuurd worden door aanklikken van 1 van de buttons of
scrollbars in het'VIDEO CONTROL WINDOW'. Dit window (hieronder afgebeeld) is zichtbaar
na opstarten van het programma. Het kan verwijderd worden door selectie van de'Go-away'
box in de linker bovenhoek. Weer terughalen gebeurt door de menu-keuze 'Show conlrols'
onder het menuhoofd'Video'.

Player mode

Player buttons

Player scrollbar

Player tellerstand

Recorder mode

Recorder buttons

Recorder scrollbaÍ

Recorder tellerstand G

'Player mode' en 'Recorder mode': Geven de toestand van de 2 video's weer. Dit zal
telkens een korte omschrijving zijn zoals 'Player plays' of 'Recorder is still'.
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PLAYER
. Met behulp van de 'Player butlons'kan de afspelende videorecorder bestuurd worden.

- Play zorgt ervoor dat de video begint af te spelen.
- Stop zorgt ervoor dat de video stopt en een stilstaand beeld vertoont.
- Wind zorgt ervoor dat de band met maximale snelheid, zonder een beeld te
vertonen, vooruil wordt gespoeld.
opm: Seleclie van 'Wind' als de video aÍspeelt zorgt ervoor dat de video omschakelt
naar 4 maal de normale snelheid, in voonvaartse richting.
- Rewind zorgt ervoor dat de video met maximale snelheid, zonder een beeld te
vertonen, achteruit wordt gespoeld.
opm: Selectie van 'Rewind' als de video aÍspeelt zorgt ervoor dat de video omschaklet
naar 4 maal de normale snelheid, in achtenruaartse richting.
- Grab zorgt ervoor dat de, op dat moment geldende tellersland, wordt
opgenomen (in de laler nog te bespreken) lijst van events.

' Met behulp van de Player scrollbar (een soort van analoge regelaar) kan de snelheid
van de video gevarieerd worden van 0 tot 10 maal de normale snelheid in voor- of
achterwaartse richting.

RECORDER

' Mêl behulp van de 'Recorder bultons'kan de aÍspelende videorecorder bestuurd
worden.
- Play zorgt ervoor dat de video begint af te spelen.
- Stop zorgt ervoor dat de video stopt en een stilstaand beeld verloont.
- Wind zorgt ervoor dat de band met maximale snelheid, zonder een beeld te
vertonen, vooruit wordl gespoeld.
opm: Selectie van 'Wind' als de video afspeelt zoÍgt ervoor dat de video omschakelt
naar 4 maal de normale snelheid, in voorwaartse richting.
' Rewind zorgt ervoor dat de video mel maximale snelheid, zonder een beeld te
verlonen, achteruit wordt gespoeld.
opm: Selectie van 'Rewind' als de video aÍspeelt zorgt ervoor dat de video omschaklet
naar 4 maal de normale snelheid, in achterwaartse richting.
- Record zorgt ervoor dat de video het van de aÍspelende video afkomstige video begint
op te nemen.

' Met behulp van de Recorder scrollbar (een soort van analoge regelaar) kan de
snelheid van de video gevarieerd worden van 0 tot 10 maal de normale snelheid in
voor- of achterwaartse richting.

Onder het menu-hoofd'Video'zijn verder nog2 mogelijkheden om beide video's gelijktijdig
te besturen.

' 'Preview script': zorgl eryoor dat alle (in de later nog te bespreken scene-tijst)
opgenomen scenes worden aÍgespeeld door de 'Player' waarbij de recorder stilstaat.

' 'Record script': Weer wordt de lijst van scenes aÍgespeeld maar deze keer neemt de
recorder alles op.
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Om gemarkeerde tellerstanden (oÍ events) van de 'Player'-videoband te kunnen bewerken is
eÍ een speciale editor geschreven. Deze editor is actief als het (hieronder afgebeelde) 'Event
Editor' window actief is. Dit window is zichtbaar als er een bestand aanwezig is. Verwijderen
van dit window (met behulp van de 'Go-away' box) heeft tot gevolg dat het bestand wordt
weggeschreven.

Grab burton <_

Tijdcode kolom <-

Grab Event Editor
t ij dcoiL Iv'tnt drccription

12:00:00.03

12:00:05.0E

12 :00 : 50 .07

I llt corÍnrntèbr luijgt
rongnurÍnÊr.

Dit zijn 2 ogccnv'ol9cn&
wor&n ofgcdrkt

Dit ic dr 3c rcgcl

Í]

$
c

Ol li;ii:lilliliiiii:i:i:i:iiiriiiiii;:iiiilQ

* Commentaar
kolom

_* Events
scroll bar

I t*, scroll bar

De'Grab' button heeÍt exact dezelfde functie als de button met gelijke naam in het
'Video Control Window'. Hij is gemaakt om niet van window te hoeven veranderen bij
hel'grabben' van een evenl.
Tellerstanden welke in de tijdcode kolom worden afgedrukt kunnen gemarkeerd/ge-
demarkeerd worden door ze 2 maal, kort achter elkaar met de muis aan te klikken. Er
kunnen maximaal 2 standen gemarkeerd worden. Gemarkeerde events kunnnen met de
onderdelen van het edit-menu gecopieerd worden ('Copy'), of gecopieerd en uit de
lijst verwijderd worden('Cut'). Via de keuze 'Pasle kunnen ze weer terug in de lijst
gezet worden.
Door 2 maal kort achter elkaar te klikken in de commenlaar kolom wordt een
speciale dialoogbox getoond waarmee het betreffende commentaar veld gewijzigd kan
worden.
Met behulp van de 'Events scroll ba/ kan een 'wandeling'gemaakt worden door de
hele lijst van events. (lmmers aÍhankelijk van de grootte van het window, zijn
mogelijk slechts enkele events uit de gehele lijst zichtbaar ).
Met behulp van de 'Text scroll bar' kan het commentaar horizontaal verschoven
worden. (lmmers aÍhankelijk van de grootte van het window is mogelijk slechts een
gedeelte van het commenlaar zichtbaar).
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Scenes kunnen worden samengesteld door met behulp van de event-editor 2 events te
markeren, ze m.b.v. 'Copy'/Cut' in het clipboard te plaatsen, en ze vervolgens als 1 scene
door middel van de menu-keuze'lnserl limecode' in de lijst van scenes op te nemen. De lijst
van scenes kan bewerkt worden met behulp van de scene-editor welke actief is als
onderslaand window actief is.

Tijdcodekolom 1-

Script Editor

tiidcode Scene descdption

12:00 :20 .08
12:00:50.07

l2:00 :05 .08
l2:00:60.03

Dit is de I e regel cotnÍnentear

Dit zijn 2 opeenwlgende rcgels w
worden elgedukt
einde vrn dit geheel

LT

0
rl i:ii:iiii:iiiiiiiiti:iiiiIiiii:!:iiiii!:itjii:l q,)

-* Commentaar
kolom

-> 
Scene
scroll baÍ

t t*, scroll bar

. Scenes kunnen gemarkeercVge-demarkeerd worden door ze 2 maal, kort achter
elkaar, in de tijdcode kolom met de muis aan te klikken. Gemarkeerde scenss
kunnnen met de onderdelen van hel edit-menu gecopieerd worden ('Copy'), of
gecopieerd en uit de lijst verwijderd worden('Cut'). Via de keuze 'Paste kunnen ze
weer terug in de lijst gezet worden.. Door 2 maal kort achter elkaar te klikken in de commentaar kolom wordt een
speciale dialoogbox getoond waarmee het betretfende commentaar veld gewijzigd kan
worden.

. Met behulp van de 'Scene scroll bar' kan een 'wandeling'gemaakt worden door de hele
lijst van scenes. (lmmers afhankelijk van de grootte van het window, zijn mogelijk
slechts enkele scenes uit de gehele lijst zichtbaar ).. Met behulp van de 'Texl scroll bar' kan hel commentaar horizontaal verschoven
worden. (lmmers afhankelijk van de grootte van het window is mogel'rjk slechts een
gedeelte van het commentaar zichtbaar).

6



pnn_te ntawtaL0rpG

Bestanden kunnen als file worden weggeschreven door middelvan de items uit het menu
'File'.

. 'New'zorgt ervoor dat een nieuw bestand wordt aangemaakl.'Open'zorgt ervoor dat
er mel een reeds eerder bewerkt bestand verder gewerkt kan worden.. 'Save' schrijtt het bestand weg onder de bestaande naam. 'Save as'vraagt naar een
nieuwe naam.

. 'New script' zorgt ervoor dat de nam van het bestand verandert in 'Untilled' en wisl
de bestaande lijst van scenes.. 'Open script' maakt de 'Scripl edilor' aktieÍ, en het bijbehorende window zichtbaar.. 'Close' en 'Quit' zorgen ervoor dat het bestand wordt weggeschreven en de 'Evenl'- en
'Script'-editor verdw'rjnen. 'Quil' zorgt er tevens voor dat het programma wordl
beeindigd.
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Ei ilEoe 5.

DLOG resources.
I D=502.
Edittablê text= item 3.
Cancel=item 4,0K=5.
stort=^O^1^2 3

lD=50 I

Edittoble text= item 3.
Cancel=item 4,0K=5.
start='O, ei nde=^ 1^2'3

GMnge Evemn @mment:
Event occured. at

Con:nentsize naxlnum 2
L2:OO:0?. 03 !

l1nes of 50 ch.

De persoon gaat zitten.en opent het boek. Hij
leest d,e 1e bladzijden.l

Change Scene Comment:
gcene starts at 1,2:OO:50.08 and errds at

t2:1.O:02. 00 !

Conrnentsize naxiroun 4 lines of 50 ch.
De persoon heeft het boek uit.
Hij legt het boek neer.l



I D=500.
'0= Number of events.
^l= Number of scenes.
'2= Event clipboard.
^3- Scene clipboard.

I D=503

Database lnÍormatie

ul0E0 DRTRBRSE ***
INFORMRTION

Number of euents = I
Number of scenes = 4

Euents in clip

Scenes in clip

=[

=0

OK\

Uideo Besturinqs Softurare

Video
Besturings

Software
Cogyr ight :

Inrtituut voor Derccgtic Onilcrzoch

door frcnl ]'!l&x 1990



lD=510.
Cancel=item 5,0K=4.
Static text='0^1'2^3

A 
UBRNING

tijdcode | 2:l5:04.02 stoat reeds in de
lijst.
Toch opslaan betekent ouerschrijuen
uh oude commentaar.

lD=51 1.

0K=item 4.
Stetic Text=^O'1^2 3

A 
URRNING

Dit is een file uan een uerkeerd
formaat.


