
 

Software voor klassikale experimenten op een VAX/VMS
computer
Citation for published version (APA):
Aangeenbrug, J. (1989). Software voor klassikale experimenten op een VAX/VMS computer. (IPO-Rapport; Vol.
689). Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO).

Document status and date:
Gepubliceerd: 03/02/1989

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/9cc17c85-9129-440f-96b2-1d5ebb2c2956


1 

Rapport no. 689 

Software voor klassikale 
experimenten op een 
VAX / VMS computer 

J. Aangeenbrug 



Software voor klassikale experimenten op een 
VAX/VMS computer 

J. AANGEENBRUG 

3 februari 1989 



Samenvatting 

Binnen het IPO houdt men zich bezig met perceptie-onderzoek. Daarbij is het 
doen van perceptieve experimenten met proefpersonen van belang. Aangezien bij 
een dergelijk experiment doorgaans potlood en papier gebruikt worden, kan men 
zich voorstellen dat inname en verwerking zeer tijdrovend is. Recentelijk is in een 
klaslokaal apparatuur geïnstalleerd, waarmee perceptieve experimenten geautoma
tiseerd kunnen worden . In deze stage is software ontwikkeld voor besturing van 
klassikale perceptieve experimenten met proefpersonen. De software is hoofdzake
lijk in VAX/VMS Pascal geschreven. De procedures uit dit pakket zijn echter ook 
vanuit een VAX/VMS Fortran programma aan te roepen. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) is een samenwerkingsverband van de 
NV Philips en de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Organisatorisch valt 
het IPO aan de Philips-zijde onder het Natuurkundig Laboratorium, en aan de 
TUE-zijde onder de Onderafdeling Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. 

Binnen de 'Horen en Spraak' groep van het IPO houdt men zich onder meer 
bezig met analyse, manipulatie en resynthese van spraak. Een doelstelling voor de 
lange termijn is het genereren van kunstmatige (synthetische) spraak vanuit tekst, 
dus zonder dat de spraak eerst door een menselijke spreker is ingevoerd. Pogingen 
om dit doel te bereiken vormen het toepassingsgericht onderzoek. Bij dit onderzoek 
is het doen van experimenten met proefpersonen van groot belang. Deze experi
menten leveren informatie omtrent analyse-resynthese systemen. Aan de hand van 
deze informatie kan men bepalen hoever men met deze systemen is en waar ze mo
gelijkerwijs verbeterd kunnen worden. 

Nu is het doen van experimenten met proefpersonen over het algemeen een 
zeer tijdrovende bezigheid. Het is dan ook de bedoeling, deze experimenten in de 
toekomst te automatiseren. Hiervoor beschikt men over een computer met spraakuit
gifte mogelijkheden. Voor het innemen van de responsies staan een achttal terminals 
ter beschikking. 

Voor het schrijven van programma's die klassikale perceptieve experimenten 
besturen heeft men procedures nodig die lees-, schrijf- en videobesturingsopdrachten 
op meerdere terminals tegelijkertijd uitvoeren. Doel van deze stage is om deze proce
dures, compleet met handleiding, te schrijven. Deze procedures zijn ondergebracht in 
een software-bibliotheek en zullen in dit rapport klaslokaalprocedures genoemd wor
den. Klaslokaalprocedures zijn basisbouwstenen voor het schrijven van programma's 
die perceptieve experimenten besturen. Met behulp van de basisbouwstenen kan men 
nu maximaal negen terminals binnen één hoofdprogramma gebruiken. 

Met behulp van de klaslokaalprocedures is een, op het IPO ontwikkeld, software
pakket voor het doen van spraakverstaanbaarheidsmetingen aangepast. In hoofd
stuk 2 wordt dit spraakverstaanbaarheidsexperiment beschreven en tevens het reeds 
bestaande besturingsprogramma. Met dit pakket was het mogelijk de responsies 
van één proefpersoon te verwerken. Met behulp van de klaslokaalprocedures is het 
nu mogelijk het experiment met acht proefpersonen tegelijkertijd uit te voeren. In 
hoofdstuk 3 wordt de software-bibliotheek met klaslokaalprocedures zelf behandeld 
om in hoofdstuk 4 de werking ervan te toetsen aan de eisen en te schetsen hoe deze 
procedures mogelijkerwijs uitgebreid kunnen worden. 
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Hoofdstuk 2 

Een spraakverstaanbaarheids
experiment 

De spraakverstaanbaarheid kan gemeten worden met een artikulatietest. Bij een 
standaard artikulatietest, krijgt de luisteraar een lijst spraakfragmenten te horen. 
Deze fragmenten zijn meestal monosyllabische woorden. De luisteraar krijgt de op
dracht om de aangeboden woorden te noteren. Na afloop wordt het percentage 
correct herkende fonemen bepaald. Deze zogenaamde artikulatiescore is een objek
tieve maat voor de spraakverstaanbaarheid . Op het IPO is een software-pakket voor 
het meten van spraakverstaanbaarheid ontwikkeld. (Eggen, 1987) Dit pakket bevat 
onder andere programma's voor het genereren van stimulus materiaal, software voor 
de verwerking van de responsies en programmatuur om het experiment te besturen. 
Een beperking aan het besturingsprogramma is dat het enkel geschikt is voor de 
besturing van een experiment met één proefleider en één proefpersoon. De proeflei
der en de proefpersoon zitten ieder achter een terminal. Het besturingsprogramma 
is niet geschikt voor een klassikaal experiment met meerdere proefersonen. Debet 
hieraan is de manier waarop het programma omschakelt van de ene naar de andere 
terminal, met de SWITCH-procedure. 

procedure SWITCH(terminal: packed array[i .. j:integer] of char); 

begin 
close(output); 
open(output, file_name:•terminal); 
rewrite(output); 

end; 

close(input); 
open(input, file_name:•terminal); 
reset(input); 

Voor begrip van de werking hiervan moet men bedenken dat schrijven naar een 
beeldscherm (output) voor de computer equivalent is aan het sturen van tekens 
naar een bepaalde lijn. Zo betekent het lezen van een keyboard (input) in feite het 
ophalen van tekens uit het keyboard-buffer via een andere lijn. Bij het schrijven naar 
en lezen van data files worden ook lijnen gebruikt vandaar dat de Pascal statements 
voor file handling hier te gebruiken zijn. In de variable terminal geeft men de 
logische naam van de desbetreffende terminal. Voor de terminal van de proefleider 
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is dit altijd 'TT : ' en voor de terminal van de proefpersoon is dit bijv . 'TXA0 : ' . Zo 
zal SWITCH ( 'TXA0: ') het besturingsprogramma omschakelen naar de terminal van 
de proefpersoon. 

Men kan dit principe van de SWITCH-procedure niet gebruiken voor een klassikaal 
experiment. De SWITCH-procedure zou aanleiding geven tot een sequentieël verloop 
van de responsie inname. Dat wil zeggen ; inname van de responsie van de eerste 
proefpersoon gevolgd door inname van de responsie van de tweede proefpersoon, 
etc. De proefpersonen zouden dan het merendeel van de tijd op elkaar zitten te 
wachten, waardoor de vraag rijst of het niet effectiever is om de proef individueel 
te doen. Een ander nadeel is dat de proefpersoon per ongeluk het programma met 
een control character zou kunnen stopzetten. De proefleider heeft namelijk op het 
moment van responsie inname geen controle meer over het programma. 

Het komt er dus op aan procedures te schrijven die responsies opvragen zonder 
dat de proefleider controle over het programma verliest. Verdere eisen en wensen 
ten aanzien van de te schrijven procedures kunnen het best geillustreerd worden aan 
de hand van een gedachten-experiment met een groep zeer onwelwillende proefper
sonen: 

De eerste proefpersoon zit te slapen achter zijn beeldscherm. De tweede zit met zijn 
vinger voortdurend op de escape-toets De derde houdt met zijn linker wijsvinger op 
de control-toets en loopt met zijn rechter wijsvinger alle letter-toetsen af. De vierde 
ten slotte toetst netjes de woorden in maar vergeet dit af te sluiten met een carriage 
return . 

Onder deze (hopelijk niet alledaagse) omstandigheden eist men toch dat het pro
gramma netjes doorgaat met het geven van stimuli en het innemen van responsies. 
Tevens wil men dat de responsies van de vierde proefpersoon wel terugkomen en die 
van de eerste drie niet. Uit dit gedachten-experiment haalt men de volgende eisen: 

1. alleen de proefleider mag het experiment met control characters stopzetten . 

2. er moet een maximale wachttijd binnen een leesopdracht zijn opdat zonder 
het geven van carriage returns, op alle in het experiment gebruikte terminals, 
er na verloop van tijd toch een volgende stimulus geven wordt . 

Voor de volledigheid stelt men dat de klaslokaalprocedures moeten bestaan uit: 

• Niet sequenteële leesprocedures, waarmee tegelijkertijd responsies van een heel 
klaslokaal ingenomen kunnen worden. 

• Schrijfprocedures, waarmee de proefpersonen in één opdracht dezelfde tekst 
op alle schermen krijgen . 

• Videobesturingsprocedurès, waarmee men tenminste schermen schoon kan ve-
gen en de cursor positie kan instellen. 

Het reeds bestaande software-pakket voor twee terminals heeft een modulaire op
bouw, dat wil zeggen dat alle in het hoofdprogramma voorkomende procedures in 
een eigen module zitten . Voordeel hiervan is dat de modules gemakkelijk in een 
ander programma te gebruiken zijn. Nadeel is dat het aanpassen van het gehele 
programma zeer moeizaam verloopt omdat men voor de simpelste opdrachten erg 
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veel variabelen moet meegeven . Bij het aanpassen van het besturingsprogramma 
EXPERT voor meerdere terminals hebben we dan ook gekozen voor een niet modu
laire opbouw maar een normaal top naar bodem programma waarin de modules nu 
lokale procedures zijn. Het hoofdprogramma van het nieuwe EXPERT besturingspro-

BEPSTIM 

RJ>.NOVOLG 

KLAS 
stimulus 

1-----------<-----, 
PREPARE 

SPEAY. 

RESPONS 
proefpersoon 

1-----------< 
EVALUATE 

STORE 

SCORE 

Figuur 2.1: Flowchart van het nieuwe besturingsprogramma EXPERT 

gramma ziet er als volgt uit: 

begin { program EXPERT} 
BEPSTIM ; 
RANDVOLG; 
KLAS; 
for index_exp :• index_off to ncvc do 
begin 
PREPARE; 
SPEAK(index_exp); 
RESPONS(index_exp); 
for pp :• 1 to number do 
begin 
EVALUATE(index_exp,pp); 
STORE(index_exp,pp); 
end; 

end; 
SCORE; 
end. { program EXPERT} 
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We zullen nu de verschillende procedures één voor één bespreken. 

• BEPSTIM 
De BEPSTIM-procedure bepaalt welke stimuli aangeboden worden. Hiertoe 
moet de proefleider twee vragen beantwoorden: 

1. Nummer van de stimulus- file STIMXX .DAT 
Uit deze file bepaalt de BEPSTIM procedure een lijst van stimuluswo
orden, eventueel in draagzinnen. Deze woorden zullen in dit pro
gramma vergeleken worden met de responsies van de proefpersonen (zie 
de EVALUATE-procedure) . Het programma plaatst de logical S : aan het 
begin van de filenaam . De logical S : moet in de login-file gedefinieerd 
zijn, bijv . als volgt: ASSIGN [AANGEENBRUG. STIM] S: . 

2. Naam van de N-files (geen getallen) : 
Uit deze naam bepaalt de procedure de bij de stimuli horende spraakfrag
menten die op filenaam geordend op de spraakdisk staan. De spraak-files 
(N-files) worden binnen het programma vooraf gegaan door de logical 
N:. De logica) N: moet in de login-file gedefinieerd zijn, bijv. als volgt: 
ASSIGN DATA1DISK: [AANGEENBRUG] N: . 

• RANDVOLG 
De RANDVOLG-procedure bepaalt in welke volgorde de stimuli aangeboden wor
den. Hiertoe moet de proefleider twee vragen beantwoorden: 

l. Random volgorde (Y/N) : 
Als de proefleider hier Y intoetst zal deze procedure de volgorde van de 50 
stimuli random veranderen. Het getal 50 wordt binnen het programma 
weergegeven door de constante ncvc en is dus eenvoudig te veranderen. 

2. Bij welke stimulus index starten: 

• KLAS 

Deze vraag krijgt de proefleider alleen als hij bij de vorige vraag niet met 
Y beantwoord heeft. Dit is de startwaarde indez_off voor de stimulus lus 
die tot en met ncvc (•60) gaat . Als men bijv. 48 intoetst wordt het 
experiment maar met 3 stimuli uitgevoerd in de oorsponkelijke volgorde 
van de STIMXX. DAT file . 

De KLAS-procedure bepaalt welke en hoeveel terminals er in dit experiment 
gebruikt worden . Hierna worden de namen van de proefpersonen ingelezen 
vanaf de terminals in het klaslokaal. Vervolgens worden per proefpersoon 
headings voor de responsie-files gemaakt . Die responsie-files zullen ook R
files genoemd worden. Hiervoor is de logical R: in de login-file gedefinieerd. 
Een voorbeeld is ASSIGN [AANGEENBRUG. RES] R:. In deze procedure moet de 
proefleider de volgende vragen beantwoorden: 

1. Hoeveel terminals gebruiken : 
Dit is het aantal proefpersonen, minimaal 1 en maximaal 8. 

2. Nummer van terminal X : 
Dit is het terminalnummer in het klaslokaal, zie fig. 3.1. Deze vraag 
wordt voor x is 1 tot aan het totaal aantal proefpersonen herhaald. 
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3. Welke responsie-tijd wilt U (sec.) 
Dit is de maximale tijd in seconden die de proefpersonen krijgen voor het 
intoetsen van een antwoord . Na het verstrijken van deze tijd gaat het 
programma verder (antwoord of geen antwoord). 

• PREPARE 
De PREPARE-procedure veegt de schermen schoon, plaatst de cursor midden in 
beeld en schrijft bijv. de mededeling: WOORD NR : 23. 

• SPEAK 
De SPEAK-procedure kijkt of de N-files bestaan en als dit niet zo is meldt het 
programma dit met een foutmelding en een beep op de terminal van de proef
leider . Als de N-file wel bestaat, wordt deze via het toegekende spraakkanaal 
uitgegeven . De toekenning van een spraakkanaal geschiedt met het ASSLIO
commando op DCL-ni veau, default is kanaal 1. 

• RESPONS 
De RESPONS-procedure leest simultaan de responsies van de proefpersonen in 
en plaatst deze gesorteerd, naar proefpersoon en stimulus, in een tweedimen
sionaal array. 

• EVALUATE 
De EVALUATE-procedure vergelijkt de stimulus met de responsie. Daarvoor 
moet de responsie worden omgezet in fonemen. De responsie- en stimulus
fonemen worden dan met elkaar vergeleken, en de score per foneem genoteerd . 
Als alle fonemen overeenkomen is het hele woord juist, ook dit wordt geno
teerd. Uiteraard geschiedt deze procedure per proefpersoon, per woord. 

• STORE 
De STORE-procedure slaat de uit de EVALUATE-procedure verkregen informatie 
op, samen met de oorspronkelijke responsie en stimulus. De responsie-files 
(R-files) zijn gerangschikt op proefpersoon, doet men dus een experiment met 
8 proefpersonen dan worden er ook 8 R-files aangemaakt. 

• SCORE 
De SCORE-procedure berekent de totaalscore over het hele experiment per 
proefpersoon en noteert dit onderaan de R-files. In dit experiment berekent 
men het totaal aantal correcte woorden, fonemen, eerste foneem, tweede 
foneem en het derde foneem. 

Een voorbeeld van achtereenvolgende handelingen voor het opstarten van een ex
periment op de terminal van de proefleider is: 

Nummer van de stimulus-file 
Naam van de N-files ( geen 
Rando11 volgorde 

STIMXX .DAT 
getallen) 

( Y/N) 
Bij welke stimulus index starten 
Hoeveel terminals gebruiken 
Nummer van terminal 1 
Welke responsietijd wilt U (sec.) 

6 

11 
pcmsw .org 
n 
48 
1 
6 
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Op de terminal van de proefpersoon verschijnt nog voor de start van het experiment 
de vraag: 

Wat is uw achternaam : POLAK 

Dit voorbeeld eist dat een aantal logicals en bijbehorende subdirectories bestaan: 

• De N: logical verwijzend naar de eigen directory op de spraak-disk, waarin de 
N-files PCMSW1101 . 0RG t/m 60 staan. Deze files gaan door een Digitaal naar 
Analoog filter en worden via het LID spraakkanaal uitgesproken. 

• De S: logical verwijzend naar de STIM-subdirectory, waarin de S-file 
STIM11. DAT staat. 

• De R: logical verwijzend naar de RES-subdirectory, waarm de R-file PO-
LAK11.DAT geschreven wordt. 

Hierna begint het experiment. Op de terminal van de proefleider komt een melding 
van spraakuitgifte en op terminal 5 (fig 3.1), waarachter de proefpersoon zit, komt 
midden in het scherm de mededeling WOORD NR : 48. Hierna hoort de proefpersoon 
over de koptelefoon stimuluswoord nr 48 en toetst een responsie Y in. Voor het in
toetsen heeft de proefpersoon maximaal 23 seconden de tijd. Stel dat het uitgespoken 
stimuluswoord "PAM" is. De tekst-vorm "PAM" staat in de S-file STIM11.DAT. De 
spraak-vorm van "PAM" staat in de N-file PCMSW1148. ORG. De proefpersoon toetst 
de responsie Y is "PAAM" in. De EVALUATE-procedure vergelijkt stimulus nr 48 met 
Y, oftewel "PAM" met "PAAM". Deze "ziet" dat alleen het tweede foneem fout is en 
noteert de score in de R-file POLAK . DAT. Hierna wordt de gehele procedure nog twee 
maal herhaald. Na stimulus nr 50 stopt het experiment. In de RES-subdirectory 
wordt de totaalscore in de R-file POLAK11.DAT weggeschreven. Deze file kan men 
in programma's (Eggen, 1987) verwerken tot resultaten, zoals de artikulatiescore 
en bij interfererende spraak, de verwarringsmatrix. Beide zijn een maat voor de 
verstaanbaarheid van de spraakfragmenten. 
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Hoofdstuk 3 

De klaslokaalprocedures 

De SWITCH-procedure voor het omschakelen van terminals schiet te kort voor het 
uitvoeren van een klassikaal experiment. Zoals reeds in dat hoofdstuk 2 aangegeven 
heeft men voor het doen van klassikale experimenten met meerdere terminals pro
cedures nodig die bestaan uit: 

• Niet sequenteële leesprocedures, waarmee tegelijkertijd responsies van een heel 
klaslokaal ingenomen kunnen worden . 

• Schrijfprocedures, waarmee de proefpersonen in één opdracht dezelfde tekst 
op alle schermen krijgen. 

• Videobesturingsprocedures, waarmee men tenminste schermen schoon kan ve-
gen en de cursor positie kan instellen. 

In dit hoofdstuk worden deze lees-, schrijf- en videobesturingsprocedures voor 
meerdere terminals besproken. Bij deze procedures is een handleiding geschreven 
(Bijlage 1). De indeling die in deze handleiding is gehanteerd zal ook in dit hoofd
stuk toegepast worden, met als verschil dat er niet zo zeer op de werking van de 
procedures wordt ingegaan als wel op de werkelijke opbouw en software-aspecten 
ervan. Oogmerk van dit hoofdstuk is om iemand die later de procedures zou willen 
aanpassen snel de werkelijke opbouw te laten begrijpen, voordat hij of zij in de 
handboeken duikt. Zoals reeds gezegd zijn de procedures, samengevat onder de 
naam klaslokaalprocedures, basisbouwstenen voor een besturingsprogrammma van 
een klassikaal experiment in lokaal 0.43 (fig. 3.1) . 

Met de terminals in lokaal 0.43 is wat aan de hand. De protectie ervan is nl zo
danig veranderd dat deze terminals in een programma te gebruiken zijn zonder dat 
er op die terminals is ingelogd. Tevens moet men onthouden dat ze met directe lijnen 
aan de IPOMV 4-node vast zitten. Hierdoor werkt een programma dat de klaslokaal
procedures gebruikt alleen als het op deze node opgestart wordt. Alle schrijf-, lees
en terminalbesturingsprocedures zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen: 

1. De enkelvoudige, die maar één terminal besturen en waarbij de programmeur 
zelf het terminalnummer (fig. 3.1) bij iedere aanroep dient op te geven. 

2. De meervoudige, die meerdere terminals besturen, namelijk een in de initial
isatie procedure opgegeven aantal. 
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0 

D KAMER 0.44 

---·~-------'------' 
2 3 

□ □ □ □ 
KAMER 0.43 

5 6 7 8 

□ □ □ □ 

Figuur 3.1: Bovenaanzicht van het klaslokaal. De terminalnummers 1 
tot en met 8 zijn de terminals van de proefpersonen. Terminalnummer 
0 is de terminal van de proefleider in kamer O .. u 

De klaslokaalprocedures zijn ondergebracht in een zgn object-library. Deze biblio
theekvorm heeft als voordeel, boven een gewoon object-file, dat alleen de door een 
programma gebruikte procedures worden "meegenomen" in de executable. Door 
in een zelfgemaakt programma de procedures bij naam aan te roepen en bij het 
linken het symbol 'KLASLIB' mee te geven kan men eenvoudig gebruik maken van 
de klaslokaalprocedures. De definitie van 'KLASLIB ' is : 

KLASLIB •• "AKOFONDISK: [AKOFON. KLASLOKAAL] KLLIB. OLB/L" 

Deze bibliotheek is opgebouwd uit twee onderdelen; de KL-LIB. OBJ, aangemaakt 
uit de Pascal module KL-LIB. PAS en de KL-FOR. OBJ is een gecompileerde versie van 
de KLFOR. FOR Fortran subroutines. Wanneer men na eventuele veranderingen in 
de programmatuur van de klaslokaalprocedures de bibliotheek opnieuw zou willen 
aanmaken dient men achtereenvolgens de volgende handelingen verrichten. 

Op DCL-commando niveau: 

$ pas KL_LIB 
$ tor KL_FOR 
$ lib/create KL_LIB KL_LIB,KL_FOR 

De KL_LIB. PAS is een Pascal module. Binnen de module heeft men twee typen 
procedures: 

1. procedures die lokaal zijn binnen de module; we zullen deze procedures voor 
het gemak de onzichtbare procedures noemen. 

2. procedures die van buiten de module aangeroepen kunnen worden; de zoge
heten zichtbare procedures. 
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De onzichtbare procedures worden vanuit de zichtbare procedures aangeroepen. Dit 
noemt men het inbedden van procedures . Voordeel is dat men zich binnen de zicht
bare procedures alleen hoeft druk te maken over de voor de gebruiker relevante 
parameters. Het inbedden van procedures gaat maximaal vijf procedures diep. 
Zo wordt binnen een multiple-read (KL_MRD) procedure meerdere simultaneous-reads 
(KL_SRD) aangeroepen. Binnen een KL_SRD zit weer een MOTHER-QIO-functie aanroep 
waarbinnen dan weer een SQIO system service function wordt aangeroepen. 

3.1 De initialisatie 

Voordat men de klaslokaalprocedures kan gebruiken dient men de KL_INIT-procedure 
aan te roepen. Deze procedure verzorgt de volgende functies : 

1. Zij kent met een $ASSIGN-functie een logische-lijnnummers toe aan alle ter
minals in het lokaal 0.43 . Tevens wordt met de LVS TTNUMBER-functie een 
logisch-lijnnummer toegekend aan de terminal van de proefleider zelf. Via 
deze logische lijnen zullen de schrijf- en leesopdrachten uitgevoerd worden. De 
eerste terminal in lokaal 0.43 is op drie verschillende manieren te identificeren : 

(a) door zijn logische terminalnaam, TXAO :. 

(b) door zijn klaslokaalnummer (fig . 3.1), l. 

(c) door zijn logical lijnnummer, bijv . 132. 

2. Het aantal proefpersonen in een experiment wordt opgegeven met de variabele 
number. De KLINIT-procedure maakt de globale variabele aantal aan die 
dezelfde waarde krijgt als number . Tevens wordt dit getal in commonblok 
nr e weggezet, zodat de Fortran procedure deze variabelen met een common 
statement kan ophalen. 

3. De configuratie van het aantal terminals geeft men op in het termpos-array. De 
volgorde waarin de schrijfopdrachten worden uitgevoerd is van array-element 
1 tot en met aantal. Bij twee proef personen op terminals 3 en 5 komt in 
het eerste array-element het nummer 3 en in het tweede array-element het 
nummer 5. Equivalent hieraan is de termpos-array constructor (3,5) . Bij een 
meervoudige schrijfopdracht wordt nu eerst op terminal 3 tekst uitgevoerd en 
vervolgens op terminal 5. Een meervoudige leesopdracht neemt op terminals 
3 en 5 tegelijkertijd tekst in . 

4. Men reserveert de event-ftags 32 tot en met 40 voor terminalnummers O tot en 
met 8. Eventftags worden, op module-niveau, alleen voor het beëindigen van 
meervoudige leesopdrachten gebruikt . 

3.2 De schrijfopdrachten 

De schrijfopdrachten schrijven een string naar een andere terminal dan die waarach
ter de proefleider zit, nl die van de proefpersoon. Men dient er op te letten dat dit 
één ononderbroken string moet zijn . Hele stukken tekst dient men dus met meerdere 
opdrachten na elkaar te schrijven. De maximale grootte van de string is 4175 bytes, 
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bepaald door de systeem-parameter SYI$~AXBUF. In Pascal moet men integers en 
reals eerst naar het type varying of char om zetten, met het writev statement. 

In een schrijfopdracht (KLWR) wordt een MOTHER...WRITE-functie aangeroepen 
waarbinnnen weer een $QIOW system service function zit . Alle schrijfopdrachten 
maken gebruik van de $QIOW system service function. $QIOW staat voor Queue Input 
Output Request and Wait /or completion, dit betekent dat de $QIOW-functie in de 
meest algemene zin een keten van input of output verzoeken vormt naar een lijn ver
bonden met een willekeurig apparaat en wacht totdat dit verzoek is uitgevoerd. De 
$QIOW is dus ook geschikt voor het uitvoeren van schrijfopdrachten naar terminals. 

De $QIOW heeft een ingebouwde wait. Praktisch betekent dit dat iedere opdracht 
op zich sta.at en dat meerdere opdrachten alleen na elkaar kunnen worden uitgevoerd . 
Bij de formele aanroep van de $QIOW-functie zijn de variabelen die tussen rechte 
haken sta.an facultatief: 

sysi : • $QIOW ([efn],chan,func,[iosb],[astadr],[astprm], 
[p1] ,[p2] ,[p3],[p4] ,[p6] ,[p6]) 

Bij de variabelen van deze functie zal men steeds vermelden of de waarde ervan door 
de functie veranderd wordt; zij zijn dan nl output voor de procedure of functie zelf: 

• sysi: (4 byte integer) . De toestandswaarde die $QIOW-functie teruggeeft . 
Bij succesvolle uitvoering komt de waarde SS$_NQRMAL(•1) terug, anders 
komt een even getal terug . Bijvoorbeeld: SS$_IVCHAN(•316) wat aangeeft 
dat er een verkeerd lijnnummer gespecificeerd is. Deze waarden heten con
dition values en zijn functie-code specifiek (VAX/VMS 8D, blz SYS-337). 
Voor de numerieke waarden van de condition values worden gefinieerd in 
het environment SYS$LIBRARY : STARLET. ENV. In een editor kan men uit de 
SYS$LIBRARY: STARLET. PAS-file de numerieke waarden van de condition val
ues opvragen. 

• efn: (input, 4 byte integer passed by immedia.te value) . Het nummer van een 
eventftag. Worden niet toegeast in schrijfopdrachten. 

• cha.n: (input, 2 byte integer passed by immediate value). Het logische
lijnnummer waarnaar de computer schrijfopdrachten stuurt. Deze lijnnum
mers worden toegekend in de initialisatie procedure (KL-INIT). De nummers 
staan gerangschikt op de terminalnummer (fig . 3.1) in een tchan-array. 

• func: (input, 4 byte integer pa.ssed by immediate va.lue) . De opdrachtcode 
waarmee apparaat-specifieke functie-codes en functie-aanpassingen kunnen 
worden gedefinieerd. Gebruikt in de schrijfprocedures is: de IO$_WRITEVBLK 
die de $QIOW-functie opdraagt een virtueel blok naar een terminal te schrijven. 
Bij deze functie-code maakt men gebruik van de IO$M-NOFORMAT modifier die 
schrijfopdrachten toelaat zonder interpretatie van format. De terminallijn is 
als het ware in een tijdelijke PASTHRU-mode. 

• iosb: (output, 8 byte record pa.ssed by descriptor) . Hier een schrijftoestands
blok in Pascal: 

ioblk • RECORD 
io_stat inte2; { 2-byte integer} 
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count 
dev_info 

END; 

inte2; { 2-byte integer} 
integer; { 4-byte integer} 

io_stat: (output , 2 byte integer) de schrijf-toestandscode. Dit is een an
dere waarde dan sysi. In sysi komt een waarde terug die iets zegt over 
het succes of het mislukken van de aanroep zelf, terwijl io..stat het succes 
of mislukken van een $QIOW bij correcte aanroep aangeeft, d.m.v. het 
terugsturen van een condition value . 

count : (output, 2 byte integer}. De lengte van het schrijf-buffer in bytes. 
Dit is hier dus het aantal tekens van de string. 

dev_info: (output, 4 byte integer). Geeft informatie over de terminal mee. 

• astadr: Procedure masker voor een AST-routine; een asynchroneous system 
trap routine. Wordt niet gebruikt in de klaslokaal procedures. 

• astprm: AST-parameter behorend bij AST-routine, dus ook niet gebruikt. 

De parameters pl..p6 zijn functie-code afhankelijk . Gebruikt bij de schrijfopdrach
ten zijn: 

• pl: (input , string passed by reference). Hier het startadres van het schrijf
buffer. De variabele zin is van het Pascal-type packed array of char. Bij 
de formele procdure declaratie wordt het [class_s] attribuut gebruikt. Dit 
attribuut laat de Pascal compiler een descriptor van het scalaire string type 
te verwachten . Deze descriptor is afkomstig van een Fortran programma de 
procedures uit de Pascal module aanroept en is noodzakelijk voor een goede 
aanpassing naar het Fortran-type character. Prettig nevenefect is dat Pascal 
programmeurs het type varying of char gewoon kunnen gebruiken alsware 
het een packed array of char zoals dat in het environment KLASENV gede
clareerd wordt. 

• p2: (input, 4 byte integer passed by immediate value) . De lengte in bytes van 
het schrijf-buffer, dus hetzelfde als iosb.count . 

• p4: (input, 4 byte record passed by immediate value). Het definitieblok van 
de cursorbesturing van de schrijfopdracht. In de $QIOW kan een prefix en 
postfix opgegeven worden. De prefix bestuurt de cursor voordat de tekst wordt 
afgedrukt. De postfix bestuurt de cursor nadat de tekst is afgedrukt . 

De zichtbare schrijfopdrachten zijn er in drie verschillende uitvoeringen: 

1. De KL_WR schrijfopdracht, deze opdracht heeft geen postfix noch prefix. Lijkt 
qua gedrag het meest op de Pascal wri te. 

2. De KL-WRLN schrijfopdracht, deze opdracht heeft geen prefix, maar wel een 
postfix. Na het printen van de string wordt er een regelovergang uitgevoerd, 
d.m.v . een carriage return onmiddelijk gevolgt door een line-/eed. Lijkt qua 
gedrag het meest op de Pascal wri te ln. 
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3. De KL_NLN schrijfopdracht, deze opdracht drukt geen string af maar voert wel 
een enkele regelovergang uit. Lijkt qua gedrag het meest op de Pascal wri teln 
zonder string. 

Alle schrijfopdrachten hebben ook een meervoudige uitvoering, herkenbaar aan de 
afkorting KLM aan het begin van de procedurenaam. In deze meervoudige op
drachten worden een aantal enkelvoudige schrijfopdrachten in een lus uitgevoerd . 
Die lus loopt altijd van 1 tot en met aantal. De variabele aantal is in KL-IN IT 
opgegeven. De schrijfopdrachten worden sequentieël uitgevoerd en zijn bij het schrij
ven van lange strings merkbaar trager. 

3.3 De leesopdrachten 

De leesopdrachten lezen een string van een terminal in lokaal 0.43. De maximale 
grootte van die string is zelf te bepalen door de programmeur mits deze kleiner 
of gelijk aan SYI$~AXBUF (4175 bytes) is. Onthoud dat er steeds sprake is van 
twee lengtes wat het antwoord betreft, nl de definitie-lengte en de actuele-lengte . 
De definitie-lengte is de maximale lengte van het antwoord zoals de programmeur 
dat in zijn programma definieert . De actuele lengte is het aantal tekens dat de 
proefpersoon intoetst tot aan de carriage return. 

De leesprocedures kunnen geklokt zijn, d.w.z. de VAX-klok wordt gebruikt om 
de maximale typetijd die de proefpersoon heeft voor het geven van een antwoord te 
beperken. Globaal zijn er twee hoofdgroepen: 

• de enkelvoudige leesopdrachten die gebruik maken van één $QIOW system ser
vice function met interne wait. 

• de meervoudige leesopdrachten die gebruik maken van meerdere $QIO system 
service functions zonder interne waits. 

Al bij het aanroepen van de enkelvoudige leesprocedures in de Pascal module 
vanuit een Fortran programma had men problemen met het correct aankomen van 
het antwoord . De oorzaak hiervan is de manier hoe een string vanuit een Pascal 
programma wordt beschreven ten opzichte van de manier waarop een string vanuit 
een Fortran programma wordt beschreven . Dit beschrijven van een string gebeurt 
met behulp van een descriptor. Met een desciptor kan de computer bepalen hoeveel 
ruimte hij moet reserveren voor een variabele, welk type variabele en in welke vorm 
hij die variabele verwachten kan. Als men een eenvoudige descriptor, toereikend 
voor het weergeven van één enkele string , in Pascal zou nabouwen ziet dat er zo uit : 

desc • RECORD 
lengte inte2; { 2-byte integer } 

dtype inte1; { 1-byte integer } 

class inte1; { 1-byte integer } 

adres integer;{ 4-byte integer } 

END; 

• lengte: de definitie-lengte van het antwoord in het programma. 

• dtype: een code het data-type van het kleinste element aangeeft, dit moet dus 
een character zijn. De code hiervan is: DSC$..DTYPE_T ( •14). 
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• class: de code die aangeeft hoe de variabele opgebouwd is, en welke descriptor 
daarbij hoort. Voor het fixed-length string type is de code DSC$K_CLASS_S 
(=1). 

· • adres: het start-adres van het antwoord in het computer-geheugen. In dit 
adres komt dus het eerste teken van het antwoord te staan. In het adres+ 1 
komt het tweede teken te staan, enz. tot aan adres+lengte. 

Het probleem is dat de Pascal procedure geen string-descriptor verwacht wanneer 
het vanuit een Fortran programma wordt aangeroepen. Bij de schrijfopdrachten is 
hierom gebruik gemaakt van het [class_s] attribuut. Helaas moet men in Pascal 
het antwoord laten vooraf gaan door een var omdat het antwoord door de proce
dure bepaald wordt . Als men nu de formele declaratie van een leesprocedure als 
volgt maakt: KLREAD(var answer: [class_s] packed array[i.. j: integer] of 
char);. Bij het compileren zal dit de foutmelding: "[class_s] attribute only 
allowed on parameters passed by value" opleveren. Dit probleem is met de 
volgende truc omzeild: 

In plaats van de normale string gebruikt men het Pascal record type desc zoals hi
ervoor beschreven. De $QI0-functie schrijft het antwoord toch al naar een adres, de 
variabele antw is toch al passed by reference. In het Pascal it environment kan nu wel 
de declaratie: KL--READ (VAR answer : [c lass_s] packed array [i .. j : integer] 
of char) ; external; gebruikt worden omdat het external-atribuut de compiler 
opdraagt geen type checking uit te voeren . 

Binnen alle leesopdrachten zitten $QIOW- of $QIO-functies. Ingebed in een enkel
voudige leesopdracht zit altijd een $QIOW-functie. In de meervoudige leesopdracht 
zitten meerdere SQIO-functies in een lus, afgesloten met een externe wachtopdracht. 
Om de leesopdrachten te begrijpen dient men dus op de hoogte te zijn met deze 
system service funtions: 

sysi :• SQIOW ([efn],chan,func,[iosb],[astadr],[astprm], 
[p1] ,[p2] ,[p3] ,[p4],[p6] ,[p6]) 

sysi :• $QI0 ([efn],chan,func,[iosb],[astadr],[astprm], 
[p1],[p2],[p3],[p4],[p6],[p6]) 

De variabelen tussen rechte haken zijn facultatief. 

• sysi: (4 byte integer). De toestandswaarde van de $QIOW- of $QIO- functie 
teruggeeft. Bij succesvolle uitvoering komt de waarde SS$_N0RMAL(•1) terug, 
bij geklokte procedures komt de even waarde SSS-TIME0UT terug. 

• efn: (input, 4 byte integer passed by immediate value). Het nummer van een 
eventflag, alleen gebruikt bij de $QIO functie. De event-flags zijn proces lokale 
bits. Eventflags zijn geordend in clusters van 32 bit . Voor de toepassing in 
leesprocedures zijn alleen de proces-locale-clusters Oen 1 van belang. Gekozen 
is voor het cluster 1, d.w.z . eventftagnummers 32 t/m 63. Een eventflag 
wordt aan het begin van een system service function nul gemaakt, en na het 
succesvol voltooien ervan op één gezet . Een voorbeeld van het nut hiervan is 
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te geven met een meervoudige leesopdracht (KL-MRD) vanaf terminals 1 en 2. 
Eventflagsnummers 32+1 en 32+2 worden bij de uitvoering van KL_MRD eerst 
op nul gezet, vervolgens komt de procedure in een wacht-toestand totdat de 
eventflags beide één geworden zijn. Het opleggen van de wacht-toestand en het 
stoppen ervan doet men met een $WFLAND-functie. $WFLAND stopt en proces 
dat in een wacht-toestand verkeert als beide eventflags uit het gekozen cluster 
op één gezet zijn. Voorwaarden voor het één maken van een eventflag zijn : 

De proefpersoon toetst zoveel tekens in dat de definitie-lengte bereikt 
wordt . 

De proefpersoon drukt de carriage return toets in. 

Bij geklokte procedures; het verstrijken van de opgegeven typetijd. 

• chan: (input, 2 byte integer passed by immediate value) . Het logische lijnnum
mer van de terminal waarvan de gelezen wordt. Deze logische lijnnummers 
worden toegekend in de initalisatie procedure, KLINIT. De nummers staan 
gerangschikt in een array op de terminalnummers van lokaal 0.43, zie fig 3.1. 

• func: (input, 4 byte integer passed by immediate value) . De opdrachtcode 
waarmee apparaat-specifieke functie-codes en aanpassingen daarop kunnen 
worden gedefinieerd. Gebruikt in de leesprocedures zijn: 

10$-READPROMPT leest van een terminal na het geven van een prompt. Alle 
leesopdrachten voeren deze inleidende schrijfopdracht uit. De prompt is 
steeds zelf op te geven bij de aanroep van een leesopdracht. Bij deze 
funtie-code worden twee modifiers gebruikt : 

1. IO$M_TIMED voert de leesopdracht met prompt geklokt uit . Kloktijd 
is steeds zelf op te geven bij de aanroep van een geklokte-procedure, 
herkenbaar aan de afkorting KL_T van timed read. 

2. IO$M_PURGE wist de van te voren ingetoetste tekens uit het keyboard
buffer. 

• iosb: (output, 8 byte record passed by descriptor) . Het lees-toestandsblok, in 
Pascal : 

ioblk • RECORD 
io_stat inte2; { 2-byte integer } 

count inte2; { 2-byte integer } 

dev_info integer; { 4-byte integer } 

END; 

io__stat: (output, 2 byte integer). De toestandscode van de leesopdracht, 
komt pas terug na beëndiging van de wacht-toestand . De wacht-stoestand 
is voor $QIOW intern en wordt voor de $QIO extern gegeven met een 
$WFLAND-functie. io_stat kan een andere waarde zijn dan sysi. In sysi 
komt een waarde terug die iets zegt over het succes of het mislukken van 
de aanroep zelf, terwijl io_stat het succes of mislukken van een $QIO of 
een $QIO bij correcte aanroep aangeeft, d .m.v. het terugsturen van een 
condition value. 
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count: (output, 2 byte integer) . De lengte van het lees-buffer in bytes. Bij 
leesopdrachten is dit de actuele-lengte in bytes van het antwoord ( type 
string). 

dev_info: (output, 4 byte integer). Geeft informatie over de terminal mee. 

• astadr: Procedure masker voor een AST-routine; een asynchroneous system 
tra.p routine. Wordt niet gebruikt in de klaslokaal procedures. 

• astprm: AST-parameter behorend bij AST-routine, dus ook niet gebruikt. 

De parameters pl..p6 zijn functiecode afhankelijk . Gebruikt bij de leesopdrachten 
ZlJn: 

• pl: (input, 4-byte integer) . Het start-adres van het lees-buffer, hier dus het 
adres van het buffer waar het door de proefpersoon ingetoetste antwoord komt 
te staan. Dit is dus de wijzer naar het antwoord, of het adres record-element 
van de descriptor. 

• p2: (input, 4 byte integer). De lengte in bytes van het lees-buffer. 

• p3: (input, 4 byte integer) . De kloktijd in seconden, die de proefpersoon heeft 
voor het intoetsen van zijn responsie. De maximale tijd voor het intoetsen 
wordt niet met een timer uiterst nauwkeurig bepaald maar met de VAX-klok 
geprikt. Hierdoor ontstaat er een afwijking van maximaal één seconde. Zo 
moet men voor het definieren van een werkelijke wachttijd van tenminste één 
seconde een typetijd van twee seconde opgeven. 

• p4: {input, 4 byte integer). Het adres van het definitie-blok van de terminator. 
De terminator is hier de carriage return maar kan ook een andere control 
character zijn {VAX/VMS lOA, blz 8-35). 

• p5: (input, 4 byte integer). Het start-adres van het prompt-buffer. Eist een 
"by reference" foreign machanism specifier, d.w.z. alleen de wijzer, het adres 
uit de descriptor, die de computer voor deze string aanmaakt. 

• p6: (input, 4 byte integer). De lengte in bytes van het prompt-buffer. 

De krachtigste procedures uit deze bibliotheek zijn de meervoudige leesprocedures. 
Deze procedures lezen een array van antwoorden en een bijpassend array van 
antwoordlengten in. Binnen dit type procedures worden meerdere $QIO-functies 
aangeroepen. Zoals al eerder opgemerkt heeft deze functie geen interne wait. Hier
door kan men meerdere $QIO-functies in één lus zetten en pas na deze lus met een 
$WFLAND-functie een externe wait geven. Pas na de beëindiging van de $WFLAND
functie kan men de volgende gegevens uit de verschillende lees-toestands-blokken 
halen en verwerken: 

• De io_stat wordt voor iedere terminal gecontroleerd. Als er een even waarde 
terugkomt, wordt met de LVS PRINTMESS-procedure een foutmelding op de 
terminal van de proefleider gegenereerd . 
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• De count wordt voor iedere terminal opgeslagen in het array van antwoord
lengten . Tevens wordt de eventuele carriage return in het antwoord op de plek 
count+l door een blanc overschreven. Een blanc is een zero character (z) en 
dus geen spatie (s); ASCII 32 . Het verschil hiertussen is aan de hand van het 
resultaat van de volgende twee schrijfopdrachten goed te zien: 

1. writeln('!!','ABCzzzz','!!'); . Geeft op scherm: !!ABC!!. 

2. writeln(' ! ! ', 'ABCb', '!!');.Geeft op scherm: ! !ABC 11 . 

Gezien de problemen met het aanroepen van één string zal de oplettende lezer zich 
kunnen voorstellen welk een probleem het doorgeven van een array van strings van 
een Pascal procedure naar een Fortran programma geeft. De bij één enkele string 
toegepaste truc, het nabouwen van een descriptor, is voor een array van strings om 
de volgende redenen uiterst problematisch: 

1. De descriptor voor een array van strings zou van een veel complexer type 
descriptor worden dan de descriptor voor één string. 

2. De formele declaratie van de procedure binnen de Pascal module van een deze 
array zou worden: KLMRD(var antw_arr : array [ri .. rj:integer] of 
[class_s] packed array [ti .. tj : integer] of char); Wat door de Pas
cal compiler alleen correct bevonden wordt zonder een [class_s] attribuut. 
Helaas komt er dan in een Fortran programma geen antwoord aan. Het Pascal 
programma verwacht nl geen string-discriptor. 

Aangezien het doorgeven van één enkele string vanuit een Pascal module wel goed 
gaat zijn er multiple read procedures (KLMRDF, KL..MTRDF) die gewoon in Fortran 
geschreven zijn en ook alleen in Fortran programma's te gebruiken zijn . Binnen 
deze procedures worden de enkelvoudige simultaneous reads (KLSRD) uit de Pascal 
module aangeroepen. Voor Pascal programma's gebruikt men uiteraard de in Pascal 
geschreven meervoudige leesopdrachten. 

3.4 De videobesturingsprocedures 

Met de videobesturingsprocedures is het mogelijk de terminals in lokaal 0.43 te 
besturen vanuit een programma dat opgestart wordt vanaf de terminal van de 
proefleider. Deze procedures zijn in feite schrijfopdrachten van escape sequences . 
Bij het schrijven van deze procedures is gebruik gemaakt van de VTPAS procedures 
(IPO handleiding nr 65). In plaats van de in de VTPAS procedures gebruikte Pas
cal write-statements zijn nu de KL_WR schrijfopdrachten gebruikt. Zoals bij alle 
klaslokaalprocedures zijn er weer twee typen uitvoeringen: 

1. De enkelvoudige procedures waarmee maar één terminal bestuurd kan worden, 
en men zelf het terminalnummer kan opgeven. Voor de duidelijkheid nog even: 
deze terminal wordt bestuurd vanuit een programma dat is opgestart vanaf de 
terminal van de proefleider op de IPOMV 4-node. 

2. De meervoudige procedures waarmee meerdere terminals bestuurd kunnen 
worden. De terminals hoeven maar één maal, bij nummer (fig. 3.1), opgegeven 
te worden, nl in de initialisatieprocedure. 
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De beschrijving van de videobesturingsprocedures is te vinden in bijlage 1 ( de hand
leiding van de klaslokaalprocedures) . De volgende indeling van de videoprocedures 
is daarbij gehanteerd: 

l. Relatieve cursor verplaatsing. 
De cursor kan relatief in vier richtingen verplaatst worden. 

2. Absolute cursor verplaatsing . 
De cursor kan in de linker bovenhoek gezet worden. De huidige positie kan 
opgeslagen worden en op een later tijdstip hersteld worden. 

3. Diversen. 
Het scherm kan schoon geveegd worden. Een terminal kan een piepje geven. 

4. Tekstgrootte attributen. 
Zoals dubbele hoogte, dubbele breedte of beide in één . 

5. Grafische tekstweergave . 
Zoals knipperende, vet-afgedrukte, inverse en onderstreepte tekst. 

6. Scherminstelling. 
Zoals schermbreedte, scrolling region, zichtbaarheid van de cursor, mverse 
schermkleuren en reset. 

Een escape sequence begint altijd met een escape character waarvan de ASCII-code 
27 is. Een voorbeeld van een escape sequence is: 

chr(27)+'#'+'6' 

Een schrijfopdracht van deze string verandert de direct opvolgende aaneengesloten 
tekst in tekens van de dubbele breedte . 

Bij het tweede type een escape character direct gevolgt door een rechte haak ' [ ' . 
Een voorbeeld van dit type is: 

chr(27)+'['+'?'+'3'+'h' 

Een schrijfopdracht van deze string zorgt voor een omschakeling van . een tekst
schermbreedte van 80 tekens per regel ( default) naar 132 tekens per regel. 
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Hoofdstuk 4 

De conclusies 

De bruikbaarheid van de klaslokaalprocedures zal in de praktijk getoetst moeten 
worden. Het spraakverstaanbaarheidsexperiment is slechts één voorbeeld van een 
perceptief experiment dat bestuurd wordt met behulp van de klaslokaalprocedures . 
Ze kunnen ook toegepast worden in andere experimenten, waarbij : 

• alleen de proefleider het experiment mag stopzetten. 

• tegelijkertijd leesprocedures uitgevoerd worden en een tijdslimiet hebben . 

• we met één schrijfopdracht dezelfde tekst naar meerdere terminals willen 
sturen . 

• we met videobesturingsopdrachten voor een fraaie lay-out willen zorgen . 

In deze nabespreking past nog een overzicht van punten die veranderd en/of verbe
terd kunnen worden aan deze software-bibliotheek: 

• Bij het innemen van responsies met meervoudige leesopdrachten komen de 
antwoorden pas terug op het moment dat alle proefpersonen een carriage return 
hebben ingetoetst of op het moment dat de maximale wacht-tijd verstreken is. 
Met behulp van zgn AST-routines kunnen antwoorden die al voor dit moment 
bekend zijn eerder teruggestuurd worden naar de terminal van de proefleider. 
AST-routines zijn asynchroneous system trap routines. 

• Schrijfopdrachten die lange strings uitschrijven op een terminal kunnen traag 
worden; het seqentieël uitvoeren van een achttal schrijfopdrachten is acht maal 
zo traag als die van één. Beter is dan ook de schrijfopdrachten niet seqentieël 
maar tegelijkertijd uit te voeren. Men zou de aanpak van de meervoudige 
leesopdrachten kunnen toepassen . In plaats van $QIOW-functies neemt men 
dan $QIO-functies die men in een lus opneemt afgesloten door een $WFLAND
functie . 

• Leesopdrachten hebben altijd een prompt, dit kan vervelend zijn in het gebuik 
na een schrijfopdracht . Met een 10$-READVBLK functie-code kan men leesop
drachten zonder prompt bouwen. 

• De software-bibliotheek roept twee LVS-routines (TTNUMBER en PRINTMESS) 
aan, men zou deze in de software-bibliotheek kunnen opnemen. Hierna 
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zou men deze biblotheek kunnen uitwisselen met instellingen die ook in het 
bezit zijn van een VAX/VMS computer , compleet met de systeem-software
bibliotheek SYS$LIBRARY : STARLET . □LB . 

• De leesopdrachten wissen het typed ahead lees-buffer. Hierdoor moeten proef
personen die te snel een responsie geven steeds verbeteren . Dit is erg verve
lend. Door in de enkelvoudige leesopdrachten (KL-RD, KL_SRD, KL-TRD en 
KLTSRD) de functie-modi.fier 10$.M...PURGE weg te halen kan men voorkomen 
dat het typed ahead lees-buffer gewist wordt. 
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1. Inleiding 
==================================================================== 
Deze handleiding bevat een beschrijving van procedures die 
speciale lees- en schrijfopdrachten van en naar meerdere keyboards 
en terminals verrichten. Met behulp van deze procedures is het 
mogelijk meerdere terminals plus keyboards tegelijkertijd in een enkel 
programma voor het uitvoeren van klassikale experimenten te gebruiken . 

Alle klaslokaalprocedures zijn qua naam herkenbaar aan de 
eerste drie letters 'KL'. Lees: klaslokaal "underscore". 
De procedures zijn voor-algemeen gebruik bij experimenten in het 
klaslokaal 0.43, zie figuur 1.1. Hiervoor gebruikt men de DEC VT220 
compatibele terminals die met vaste lijnen aangestolen zijn aan 
de IPOMV4-node. 

Vanuit een programma dat draait op de IPOMV4 kan men schrijven 
naar en lezen van een of meer van de genummerde terminals in het 
klaslokaal. De nummering volgens figuur 1.1: 

0 

D KAMER 0.44 

1 2 3 4 

D D D D 
KAMER 0.43 

5 6 7 8 

D D D D 

fig 1.1: Bovenaanzicht van het klaslokaal. De terminalnummers 
1 tot en met 8 zijn de terminals van de proefpersonen. 
Terminalnummer O is de terminal van de proefleider 
in kamer 0.44. 

De procedures zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen: 

1) De enkelvoudige schrijf- en leesopdrachten, die maar een enkele 
terminal besturen. Hierbij dient de programmeur zelf het 
terminalnummer op te geven. 

2) De meervoudige schrijf- en leesopdrachten, herkenbaar aan de 
afkorting 'KLM' aan het begin van de procedurenaam. 
Deze besturen-meerdere terminals tegelijkertijd. 
Hoeveel terminals dat zijn en welke terminalnummers dat betreft 
geeft men op in de initialisatie procedure, KL_INIT zie blz 6. 

De klaslokaalprocedures zijn ondergebracht in een zgn 
object-library, te vinden met "symbol" KLASLIB. 
Iedereen die de klaslokaalprocedures wil gebruiken linkt deze, 
voorafgegaan door een "single quote", 'KLASLIB, aan 
een zelfgemaakt hoofdprogramma vast. Dit hoofdprogramma moet 
in FORTRAN of PASCAL geschreven zijn, zie voorbeelden blz 16 en 17. 
In PASCAL roept men het environment aan met de "logical" KLASENV. 
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Met behulp van deze procedures kan een experimentleider eenvoudig 
programma's schrijven die de responsies van meerdere proefpersonen 
op een aangeboden stimulus innemen en opslaan. 

Een flowchart voor dergelijk programma zou kunnen zijn: 

initialize terminals 

,.._ 1--------------<-----, 
1 

clear screen, 
set cursor, 

write question 

1 

stimulus 

1 

read answer 

1 

display on experimenter screen 

1 
1 

write to datafile 

fig 1.2: Flowchart voor een programma dat een experiment uitvoert. 

Een voorbeeld is een spraakverstaanbaarheids experiment waarbij 
in een klaslokaal meerdere proefpersonen gelijktijdig gebruik 
maken van terminals plus keyboards. De proefleider laat dan een 
woord horen over de koptelefoons en leest de responsies van alle 
keyboards. Vervolgens kan het programma de verzamelde gegevens 
naar een datafile wegschrijven. 

Bij het gebruik van de klaslokaalprocedures dient men op de 
volgende punten te letten: 

1) In ieder programma moet bovenin de initialisatieprocedure 
KL_INIT aangeroepen worden. 

2) Geef alleen bij enkelvoudige opdrachten een terminalnummer mee, 
bij meervoudige opdrachten mag geen terminalnummer meegegeven 
worden aangezien de in KL INIT gedefinieerde verzameling terminals 
nu wordt gebruikt. -

3) Men kan als proefleider de klaslokaalprocedures gebruiken om 
op de eigen terminal te schrijven en van eigen keyboard te lezen, 
hiervoor gebruikt men het terminalnummer O in de aanroep van 
een enkelvoudige procedure of in KL INIT. Gebruik hiervan 
afgewisseld met normale lees- en schrijfopdrachten kan kleine 
lay-out problemen geven, maak daarom een keus en wees consequent. 

4) De schrijf- en leesopdrachten worden uitgevoerd met characters 
en niet met integers of reals. Als een proefleider toch integers 
of reals wil lezen of schrijven moet hij ze eerst omzetten van 
of naar het character type, zie voorbeelden blz 16 en 17. 
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2. Systematisch overzicht klaslokaalprocedures. 

Procedure naam: Verklaring: 

Initialisatie: 

KL INIT ......................... Initialize terminals 

Schrijfopdrachten. 

Enkelvoudige schrijfprocedures: 

KL WR ........................... Write 
KL-WRLN . . ..... . ................. Writeline 
KL-NLN . ......................... Nextline 

Meervoudige schrijfprocedures: 

KL MWR ... .................. . . . .. Multiple write 
KL-MWRLN .. ...................... Multiple writeline 
KL=MNLN ... .................... . . Multiple nextline 

Leesopdrachten. 

Enkelvoudige leesprocedures voor zowel PASCAL als FORTRAN: 

KL RD ........... . ........... . ... Read characters 
KL-TRD .......................... Timed read characters 

Enkelvoudige leesprocedures voor het PASCAL varying type: 

KL RDVARY ....................... Read varyings 
KL-TRDVARY ...................... Timed read varyings 

Meervoudige leesprocedures voor FORTRAN en voor PASCAL: 

Pagina 

6 

7 
7 
7 

8 
8 
8 

10 
10 

10 
10 

KL MRDF .......... Read array of strings, FORTRAN-only 11 
KL-MTRDF ......... Timed read array of strings, FORTRAN-only 11 

KL MRD ........... Read array of strings, PASCAL-only 11 
KL-MTRD .......... Timed read array of strings, PASCAL-only 11 

Meervoudige leesprocedures voor het PASCAL varying type: 

KL MRDVARY ....... Read array of varyings, PASCAL-only 12 
KL=MTRDVARY ... . .. Timed read array of varyings, PASCAL-only 12 

Speciale PASCAL leesprocedures: 

KL NAMES ................ Read array of names, PASCAL-only 12 
KL-NAME ................. Read array of lastnames, PASCAL-only 12 
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====================================================================== 

Terminal besturingsprocedures. 

Enkelvoudige terminal besturingsprocedures. 

Relatieve cursor verplaatsingen: 

KL CUP .......................... Cursor up 
KL-CDOWN ........................ Cursor down 
KL-CLEFT ........................ Cursor left 
KL-CRIGHT ....................... Cursor right 

Absolute cursor verplaatsingen: 

KL CPOS ......................... Cursor position 
KL CHOME ........................ Cursor home 
KL-SCUR ......................... Save cursor 
KL-RCUR . .... .................... Restore cursor 

Diverse procedures: 

KL BEEP . . .. . .................... Gives beep 
KL-CLS .......................... Clears screen 

Tekstgrootte attributen: 

KL DBIG .................. .... ... Double big 
KL-DHEIGHT ...................... Double height 
KL-DWIDTH ....................... Double width 

Grafische tekstweergave: 

KL BLINK ........................ Blink 
KL-BOLD ......................... Bold 
KL-RVIDEO ....................... Reverse video 
KL-UNDERLN ...................... Underlines 
KL=GROFF ........................ Graphics off 

Scherm instelling: 

KL SMOOTH ....................... Smooth scroll 
KL-RSCROLL ...................... Reverse scroll 
KL-SCRWIDTH ..................... Screen width 
KL-REGION ....................... Scrolling region 
KL-RSCREEN ..................... Reverse screen 
KL-VCURSOR ...................... Visibility cursor 
KL-RESET ........................ Reset terminal 

13 
13 
13 
13 

13 
13 
13 
13 

13 
13 

14 
14 
14 

14 
14 
14 
14 
14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
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===================================================================== 

Meervoudige terminal besturings procedures. 

KL_M staat steeds voor meervoudige klaslokaalprocedures. 

Relatieve cursor verplaatsingen: 

KL MCUP ......................... Cursor up 
KL-MCDOWN ....................... Cursor down 
KL-MCLEFT ....................... Cursor left 
KL-MCRIGHT ...................... Cursor right 

Absolute cursor verplaatsingen: 

KL MCPOS ........................ Cursor position 
KL MCHOME ....................... Cursor home 
KL-MSCUR ........................ Save cursor 
KL-MRCUR ........................ Restore cursor 

Diverse procedures: 

KL MBEEP ........................ Gi ves beep 
KL-MCLS ......................... Clears screen 

Tekstgrootte attributen: 

KL MDBIG ........................ Double big 
KL-MDHEIGHT ..................... Double height 
KL-MDWIDTH ...................... Double width 

Grafische tekstweergave: 

KL MBLINK ....................... Blink 
KL-MBOLD ........................ Bold 
KL-MRVIDEO ...................... Reverse video 
KL-MUNDERLN ..................... Underline 
KL=MGROFF ....................... Graphics off 

Scherm instelling: 

KL MSMOOTH ...................... Smooth scroll 
KL-MRSCROLL ..................... Reverse scroll 
KL-MSCRWIDTH .................... Screen width 
KL-MREGION ...................... Scrolling region 
KL-MRSCREEN ..................... Reverse screen 
KL-MVCURSOR ..................... Visibility cursor 
KL-MRESET ....................... Reset terminal 

15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 

15 
15 

15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
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3. De initalisatie. 
=================================================================== 
In het begin van ieder programma dient altijd KL INIT een enkele 
maal aangeroepen te worden, dus voor de aanroep van alle andere 
KL_procedures. 

KL_INIT(number,termpos) procedure KL INIT 

number 
termpos 

input(4 byte integer): het aantal terminals. 
input(array of 4 byte integers): de positie van de terminal 
nummers in array van 1 tot het aantal terminals. 
In FORTRAN moet deze parameter "by descriptor" worden 
doorgegeven, zie onderstaand voorbeeld . 

Deze initialisatieprocedure: 

1) kent alle 8 lijnen toe aan terminals 1 tot en met 8, tenzij 
termpos(l)=0 wanneer alleen de terminallijn van de proefleider 
toegekend wordt; 

2) geeft aan de meervoudige opdrachten door hoeveel terminals 
er in het experiment gebruikt worden, de terminal van de 
proefleider niet meegerekend; 

3) en op welke terminalnummers de meervoudige lees- en 
schrijfopdrachten uitgevoerd moeten worden; 

4) reserveert de "eventflags" 32 tot en met 40 voor terminals 0 
tot en met 8. 

Voorbeeld: Stel men wil een experiment doen waarbij men de responsies 
van 5 proefpersonen wil innemen, waarbij echter bijv. 
terminalnummer 4 kapot is. Overeenkomstig de telling 

in PASCAL: 

in fig . 1 . 1 van blz 1 moet het termpos-array nu als volgt 
gedefinieerd worden: 

{ 1 } VAR termpos : array[l .. 5] of integer := (3,1,6,5,2); 
{ } 
{ 5 } KL_INIT(5,termpos); 

in FORTRAN: 

Let op! De termpos_array moet "by descriptor" worden doorgegeven. 

integer*4 termpos(5) /3,1,6,5,2/ 
call KL_INIT(S,%descr(termpos)) 

Foutmeldingen en mogelijke oorzaken: 

$ASSIGN-error - U zit op de nl200-node, log in op IPOMV4-node. 
- Het alloceren van lijnen op de IPOMV4-node is 

onmogelijk geworden, ga naar systeembeheerder. 
LIB$RESERVE-error - U heeft binnen een programma twee maal KL_INIT 

aangeroepen. 
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4. De Schrijfopdrachten. 

De schrijfprocedures zijn verdeeld in twee hoofdgroepen: 

1) De enkelvoudige schrijfopdrachten: 

KL WR, KL WRLN, KL NLN die overeenkomen met de PASCAL 
WRITE en WRITELN. Het verschil is echter dat er nu naar een andere 
terminal wordt geschreven, nl die van de proefpersoon. 

Bovendien is het alleen mogelijk een losse schrijfopdracht 
op het type character-string uit te voeren. 
Voor het schrijven van nummers zullen deze eerst omgezet moeten 
worden naar het type character-string. 

2) De meervoudige schrijf opdrachten : 

KL MWR, KL MWRLN, KL MNLN die een enkele schrijfopdracht op 
meerdere terminals "tegelijkertijd" uitvoeren. In feite is dit 
een lus van enkelvoudige schrijfopdrachten, zodanig uitgevoerd 
dat vreemde configuraties zoals terminalnummers 1, 5 en 8 geen 
problemen opleveren. 

4.1 Enkelvoudige schrijfopdrachten. 

KL WR(term,zin) 
KL-WRLN(term,zin) 
KL=NLN(term) 

procedure KL WR 
procedure KL-WRLN 
procedure KL=NLN 

term 
zin 

: input(4 byte integer): nummer van de gewenste terminal. 
: input(character-string): tekst naar terminalnummer term. 

voor PASCAL: packed array[l .. n] of char of evengoed varying[n] of char 
voor FORTRAN: character*(n), voor beide geldt: n kleiner dan 4176. 

Als PASCAL respektievelijk WRITE(zin), WRITELN(zin) en WRITELN 

KL WR = klaslokaal write. 
KL-WRLN = klaslokaal writeline. 
KL-NLN = klaslokaal nextline. 

in PASCAL: KL WR(0,'abcdefghij'); 
KL=WRLN(l,'bla bla'); 

of 
{ 1 } 
{ } 
{ 5 } 
{ 6 } 
{ 7 } 
{ 8 } 
{ 9 } 

VAR str: varying[42] of char; 

for i := 1 to 20 do 
begin 

WRITEV(str,' zo schrijft men getallen in stringvorm ',i:1); 
KL WRLN (0, str); 

end;-

en in FORTRAN: call KL WR(0,'12345') 
call KL=WRLN(l,'ab') 

Foutmeldingen en mogelijke oorzaken: 

$QIOW-write-error - fout in aanroep $QIOW function. 
- fout bij KL_INIT. 
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4.2 Meervoudige Schrijfopdrachten. 

KL MWR(zin) 
KL-MWRLN(zin) 
KL-MNLN 

procedure KL WR 
procedure KL-MWRLN 
procedure KL-MNLN 

zin: input(character-string): Dezelfde tekst naar alle in KL INIT 
gedefinieerde terminals. 

Als PASCAL respektievelijk WRITE(zin), WRITELN(zin) en WRITELN. 

KL MWR = klaslokaal multiple write. 
KL-MWRLN = klaslokaal multiple writeln. 
KL-MNLN = klaslokaal multiple nextline. 

Voorbeeld in PASCAL: 

{ 1 } VAR arr : array[l .. 5) of integer := 
{ } 
{ 7 } KL INIT(S,arr); 
{ 8 } KL-MNLN; 
{ 9 } KL-MWR(' Deze tekst gaat naar , ) ; 
{ 10 } KL=MWRLN('terminalnummers 8,7,6,1 

Voorbeeld in FORTRAN: 

integer*4 arr(S) /8,7,6,1,2/ 

call KL INIT(S,%descr(arr)) 
call KL-MNLN 

en 2. 

(8,7,6,1,2); 

, ) ; 

call KL-MWR(' Dit is een schrijfopdracht naar') 
call KL=MWRLN(' terminalnummers 8,7,6,1 en 2. ') 

Foutmeldingen en mogelijke oorzaken : als bij enkelvoudige procedures. 
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5. De Leesopdrachten. 
===================================================================== 
Bij de leesopdrachten zijn er drie hoofdgroepen: 

1) Enkelvoudige leesopdrachten. 

Deze procedures maken gebruik van de $QIOW system service met 
ingebouwde "wait" functie. Ze blijven net zolang wachten tot op de 
betreffende terminal een carriage return is gegeven of de in 
het programma gedefinieerde maximale antwoordlengte is bereikt. 

2) Meervoudige leesopdrachten. 

Deze procedures maken gebruik van de $QIO system service 
zonder ingebouwde "wait" functie, waardoor direkt de volgende 
opdracht zou worden uitgevoerd. Binnen de meervoudige leesprocedure 
maakt men echter gebruik van een externe "wait" na een eenvoudige 
lus, waardoor meerdere leesopdrachten simultaan worden uitgevoerd. 

3) De namenprocedures. 

Procedures die de schrijver van deze handleiding voor 
eigen gebruik nodig had om de namen van de deelnemende 
proefpersonen in te voeren. Deze procedures geven een 
voorbeeld van de toepassing van de klaslokaalprocedures 
in PASCAL programma's. 

Belangrijke paramaters uitleesprocedures zijn de volgende input 
en vooral output parameters. Input en output zijn altijd 
vanuit de procedure zelf bezien. 

Input(character-string) is net als bij de schrijfopdrachten, 
een meegeven tekst die op het scherm van de proefpersoon komt. 
voor PASCAL: packed array[l .. m] of char of ook varying[m] of char. 
voor FORTRAN: character*(m), voor beide geldt m kleiner dan 4176. 

Output(character-string) is de responsie zoals die van de 
proefpersoon terugkomt. 
voor PASCAL: packed array[l .. m] of char. 
voor FORTRAN: character*(m), voor beide geldt m kleiner dan 4176. 

Output(array of character-strings) is de array van responsies 
zoals die van de proefpersonen terugkomen. 
voor PASCAL: array[l .. t] of packed array[l .. m] of char. 
voor FORTRAN: character*(m) answers(t), voor beide geldt m 
kleiner dan 4176 ent variabele kleiner of gelijk 8. 

Speciaal voor PASCAL programmeurs zijn er procedures die een 
character-string van het type VARYING[len] OF CHAR teruggeven, 
herkenbaar aan de VARY afkorting in achterin de procedurenaam. 
Lenis weer kleiner dan 4176. 



5 . 1 Enkelvoudige leesopdrachten. 

5.1.1 Enkelvoudige leesopdrachten voor zowel PASCAL als FORTRAN. 

KL RD(term,prompt,antw,ind) 
KL-TRD(term,prompt,antw,ind,typtime) 

procedure KL RD 
procedure KL=TRD 

term 
prompt 
antw 
ind 
typtime 

input(4 byte integer): nummer van de gewenste terminal. 
input(character-string): gewenste prompt. 
output(character-string): antwoord vanaf term. 
output(2 byte integer): lengte ingetypte antwoord. 
input(4 byte integer): maximaal toegestane typetijd in 
seconden voor het geven van een antwoord. 

KL RD = klaslokaal read . 
KL-TRD = klaslokaal timed read. 

KL RD, print een in het programma gedefinieerde prompt op het 
terminalscherm. Vervolgens wordt gewacht op een carriage return 
of op het bereiken van de gedefinieerde maximale antwoordlengte. 
Tenslotte komt in antw het op terminalnummer term ingetypte 
antwoord en in ind de actuele lengte terug. 

KL TRD, als KL RD maar continueert als de door de proefleider 
gedefinieerde typtime in seconden verstreken is. Voor deze 
timeout wordt een klok gebruikt, hierdoor kan de werkelijke timeout 
maximaal een enkele seconde korter zijn. 

Voorbeeld in PASCAL: 

{ 1 } 
{ 2 } 
{ } 
{ 8 } 
{ 9 } 

VAR timed answer,answer : packed array[l .. 12) of char; 
timed=lengte,lengte : integ2;{ uit environment KLASENV} 

KL RD(3,'Dit is een prompt>>' ,answer,lengte); 
KL=TRD(6,'Type binnen 3 seconden',timed_answer,timed_lengte,3); 

Voorbeeld in FORTRAN: character*64 answerfile 
integer*2 naamlengte 

call KL_RD(3,'Geef een filenaam: ',answerfile,naamlengte) 

Foutmeldingen en mogelijke oorzaken: 

$QIOW-read-error - fout in aanroep $QIOW function. 
- geen i/o channel, fout al bij KL INIT. 
- terminal nog niet geinitialiseerd. 

5.1.2 Enkelvoudige leesopdrachten voor het PASCAL VARYING type. 

KL RDVARY(term,prompt,antw) 
KL=TRDVARY(term,prompt,antw,typtime) 

procedure KL RDVARY 
procedure KL-TRDVARY 

term 
prompt 
typtime 
antw 

input(4 byte integer): nummer van de gewenste terminal. 
input(character-string): gewenste prompt. 
input(4 byte integer): maximale typetijd in seconden . 
output(character-string): antwoord vanaf term. 
varying[n] of char met n kleiner dan 4176. 

KL RDVARY = klaslokaal read varying. 
KL-TRDVARY = klaslokaal timed read varying. 

Foutmeldingen: als 5.1.1. 
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5 . 2 Meervoudige leesopdrachten. 

5.2 . 1 Meervoudige leesopdrachten voor FORTRAN en voor PASCAL. 

KL MRDF(prompt,antw arr,ind arr) 
KL-MTRDF(prompt,antw arr,ind arr) 
KL-MRD(prompt,antw arr,ind arr) 
KL=MTRD(prompt,antw_arr,ind_arr,typtime) 

procedure KL MRDF 
procedure KL-MTRDF 
procedure KL-MRD 
procedure KL-MTRD 

prompt 
antw arr 
ind arr 
typtime 

input(character-string): gewenste prompt op terminals . 
output(array of character-strings): array van antwoorden. 
output(array of 2 byte integers): array van antwoordlengtes. 
input(4 byte integer) : max imale typetijd in seconden. 

Leesopdrachten waarmee in een keer een heel array van antwoorden 
kan worden gevuld, die afkomstig zijn van de in KL_INIT gedefinieerde 
verzameling terminals. 

KL MRDF = klaslokaal multiple read FORTRAN-only. 
KL-MTRDF = klaslokaal multiple timed read FORTRAN-only. 
KL-MRD = klaslokaal multiple read, PASCAL-only . 
KL-MTRD = klaslokaal multiple timed read, PASCAL-only. 

Voorbeeld in PASCAL: 

{ 1 } TYPE string= packed array[l .. 20) of char; 
{ 2 } 
{ 3 } VAR answer,tans array[l .. 3] of string; 
{ 4 } leng,tlen array [ 1 . . 3] of integ2;{ zie KLASENV 
{ 5 } posi array[l .. 3) of integer := (3,1,6); 
{ } 
{ 10 } KL_INIT(3,posi); 
{ 11 } KL MRD (' Type woord en geef Return: , ,answer,leng); 
{ 12 } KL=MTRD (' U heeft 8 seconden: 

Voorbeeld in FORTRAN: 

character*56 answers(3) 
integer*2 lengtes(3) 
integer*4 arr(3) /3,1,6/ 

call KL INIT(3,%descr(arr)) 

, ,tans,tlen,8); 

} 

call KL-MRDF(' Dit is uw fortran prompt>' ,answers,lengtes) 
call KL=MTRDF(' Type in halve minuut >',answers,lengtes,30) 

Let op! 
De antwoorden van de opgegeven verzameling terminals komen als 
array-elementen 1 tot en met 3 terug. 

Op terminal: 
3 voert men 'piek' 
1 voert men 'poekie' 
6 voert men 'pie' 

in, wordt answers(l)='piek', lengtes(l)=4; 
in, wordt answers(2)='poekie', lengtes(2)=6; 
in, wordt answers(3)='pie', lengtes(3)=3. 

Foutmeldingen en mogelijke oorzaken : 
error in READBLK op terminal i - fout in aanroep $QIO. 

- fout in aanroep mother_qio. 
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5 . 2.2 Meervoudige leesopdrachten voor het PASCAL VARYING type. 

KL MRDVARY(prompt,antw arr) 
KL=MTRDVARY(prompt,antw_arr,typtime) 

procedure KL MRDVARY 
procedure KL=MTRDVARY 

prompt 
typtime 
antw arr 

input(character-string): gewenste prompt op terminals. 
input(4 byte integer): max imale typetijd in seconden. 
output(array of character-strings) : array van antwoorden . 
array van varying[n] of char. 

KL MRDVARY = klaslokaal multiple read varyings, PASCAL-only. 
KL-MTRDVARY = klaslokaal multiple timed read varyings, PASCAL-only. 

Voorbeeld: 

{ 1 } TYPE strl = varying[20] 
{ 2 } str2 = varying [ 60] 
{ 3 } 
{ 4 } VAR antl array [ 1 .. 3) 
{ 5 } ant2 array[l .. 3) 
{ 6 } arr array[l .. 3) 
{ } 
{ 12 } KL INIT(3,arr); 
{ 13 } KL-MRD (' Type 20 characters 
{ 14 } KL=MTRD (' U heeft 8 seconde: 

Foutmeldigen als bij 5. 2 .1. 

5.3 Speciale PASCAL leesprocedures. 

KL NAMES(ppnaarn,lennaam) 
KL=NAME(ppnaam,lennaam) 

of char; 
of char; 

of strl; 
of str2; 
of integer := 

in : , ,antl); , ,ant2,8); 

(3,1,6); 

procedure KL NAMES 
procedure KL=NAME 

ppnaam : output(array of character-strings): namen proefpersonen 
lennaam: output(array of 2 byte integers): naamlengtes 

Speciale procedures voor de inname van proefpersoonnarnen. 
Beide procedures zijn PASCAL-only. 

KL NAMES vraagt een bevestiging, en leest bij ontkenning opnieuw in. 
KL=NAME vraagt alleen een achternaam zonder bevestiging . 

Foutmeldigen: als bij 5.2.1. 
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6. Terminal besturingsprocedures. 
================================================================== 
Deze procedures zijn aangepaste vtpas-procedures van J.R. de 
Pijper, beschreven in handleiding no. 65; "Procedures to control 
the screens of VT-terminals". Deze procedures zijn in feite 
schrijfopdrachten van "escape sequences" uit de VT220 pocket guide. 
Hier zijn in plaats van gewone WRITE opdrachten KL WR opdrachten 
gebruikt, zodat meerdere terminals te besturen zijn, zowel met de 
meervoudige KLM opdrachten, alsook een enkele terminal met de 
enkelvoudige KL_ opdrachten. 

6 . 1 Enkelvoudige terminal besturingsprocedures: 

6.1.1 Relatieve cursor verplaatsing . 

KL CUP(term,i) 
KL-CDOWN(term,i) 
KL-CLEFT(term,i) 
KL-CRIGHT(term,i) 

procedure KL CUP 
procedure KL-CDOWN 
procedure KL-CLEFT 
procedure KL-CRIGHT 

term 
i 

input(4 byte integer) : nummer van de gewenste terminal. 
input(4 byte integer): aantal posities. 

KL CUP= cursor i regels vertikaal omhoog. 
KL-CDOWN = cursor i regels vertikaal omlaag. 
KL CLEFT = cursor i kolommen horizontaal naar links. 
KL-CRIGHT = cursor i kolommen horizontaal naar rechts. 

6.1 . 2 Absolute cursor verplaatsing. 

KL CHOME(term) 
KL-CPOS(term,i,j) 
KL-SCUR(term) 
KL=RCUR(term) 

procedure KL CHOME 
procedure KL-CPOS 
procedure KL-SCUR 
procedure KL-RCUR 

term 
i 
j 

input(4 byte integer): nummer van de gewenste terminal. 
input(4 byte integer): dei-de regel scherm (1 .. 24). 
input(4 byte integer) : de j-de kolom op scherm (1 .. 80). 

KL CHOME = cursor home. 
KL CPOS = cursor position, absolute cursor verplaatsing . 
KL-SCUR = slaat de huidige cursor positie op . 
KL=RCUR = hersteld de cursor op de opgeslagen positie. 

6 . 1.3 Diverse procedures. 

KL BEEP(term) 
KL_CLS(term) 

procedure KL BEEP 
procedure KL=CLS 

term : input(4 byte integer) : nummer van de gewenste terminal. 

KL BEEP= geeft een beep op terminalnummer term. 
KL-CLS = clear screen. 



6.1.4 Tekstgrootte attributen. 

KL DBIG(term,str) 
KL-DHEIGHT(term,str) 
KL=DWIDTH(term,str) 
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procedure KL DBIG 
procedure KL-DHEIGHT 
procedure KL=DWIDTH 

term 
str 

: input(4 byte integer): nummer van de gewenste terminal. 
: input(character-string): tekst naar terminal term 

voor PASCAL: packed array[l .. n] of char of evengoed varying[n] of char. 
voor FORTRAN: character*(n). 

KL DBIG = double big. 
KL-DHEIGHT = double height. 
KL-DWIDTH = double width. 

6.1.5 Grafische tekstweergave. 

KL BLINK(term,i) 
KL-BOLD(term,i) 
KL-RVIDEO(term,i) 
KL-UNDERLN(term,i) 
KL=GROFF(term) 

procedure KL BLINK 
procedure KL-BOLD 
procedure KL-RVIDEO 
procedure KL-UNDERLN 
procedure KL-GROFF 

term 
i 

input(4 byte integer): nummer van de gewenste terminal. 
: input(4 byte integer): attribuut aan i=l, of uit i=0. 

KL BLINK= laat tekst knipperen. 
KL-BOLD = drukt tekst vet af op scherm. 
KL-RVIDEO = drukt tekst in reverse video af. 
KL-UNDERLN = onderstreept de tekst. 
KL=GROFF = graphics off. 

6.1.6 Scherm instelling. 

KL SCRWIDTH(term,i) 
KL-SMOOTH(term,i) 
KL-RSCROLL(term) 
KL-REGION(term,i,j) 
KL-RSCREEN(term,i) 
KL-VCURSOR(term,i) 
KL-RESET(term) 

procedure KL SCRWIDTH 
procedure KL-SMOOTH 
procedure KL-RSCROLL 
procedure KL-REGION 
procedure KL-RSCREEN 
procedure KL-VCURSOR 
procedure KL-RESET 

term 
i 

input(4 byte integer): nummer van de gewenste terminal. 
: input(4 byte integer): attribuut aan i=l, of uit i=0. 

j : input(4 byte integer): benedengrens scrolling region. 

KL SCRWIDTH = set screen width i=B0 default, of i=132 kolommen. 
KL-SMOOTH = smooth scroll if i=l, jump scroll if i=0. 
KL-RSCROLL = reverse scroll if i=l, normal scroll if i=0. 
KL-REGION = set scrolling region, top margin i, bottom margin j. 

- de waarden van i en j lopen van 1 tot en met 24. 
KL RSCREEN = reverse screen, keert kleuren hele scherm om als i=l. 
KL-VCURSOR = visibility cursor if i=l onzichtbaar, if i=0 zichtbaar. 
KL-RESET= reset terminal. 
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6.2 Meervoudige terminal besturingsprocedures: 

Werking is als enkelvoudige procedures, met als verschil dat 
nu de verzameling terminals bestuurd wordt zoals gedefinieerd bij 
KL INIT. Verklaring namen als enkelvoudige procedures zonder term 
variabele. 

6.2.1 Relatieve cursor verplaatsing. 

KL MCUP(i) 
KL-MCDOWN(i) 
KL-MCLEFT(i) 
KL=MCRIGHT(i) 

6.2.2 Absolute cursor verplaatsing. 

KL MCHOME 
KL-MCPOS(i,j) 
KL-MSCUR 
KL-MRCUR 

6.2.3 Diverse procedures. 

KL MBEEP 
KL-MCLS 

6.2.4 Tekstgrootte attributen . 

KL MDBIG (str) 
KL-MDHEIGHT (str) 
KL=MDWIDTH (str) 

6.2.5 Grafische tekstweergave. 

KL MBLINK(i) 
KL-MBOLD(i) 
KL-MRVIDEO(i) 
KL-MUNDERLN(i) 
KL-MGROFF 

6.2.6 Scherm instelling. 

KL MSCRWIDTH(i) 
KL-MSMOOTH(i) 
KL-MRSCROLL 
KL-MREGION(i,j) 
KL-MRSCREEN(i) 
KL-MVCURSOR(i) 
KL-MRESET 

procedure KL MCUP 
procedure KL-MCDOWN 
procedure KL-MCLEFT 
procedure KL-MCRIGHT 

procedure KL MCHOME 
procedure KL-MCPOS 
procedure KL-MSCUR 
procedure KL-MRCUR 

procedure KL MBEEP 
procedure KL-MCLS 

procedure KL MDBIG 
procedure KL-MDHEIGHT 
procedure KL-MDWIDTH 

procedure KL MBLINK 
procedure KL-MBOLD 
procedure KL-MRVIDEO 
procedure KL-MUNDERLN 
procedure KL-MGROFF 

procedure KL MSCRWIDTH 
procedure KL-MSMOOTH 
procedure KL-MRSCROLL 
procedure KL-MREGION 
procedure KL-MRSCREEN 
procedure KL-MVCURSOR 
procedure KL-MRESET 
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7. Voorbeelden. 

7.1 Het gebruik in FORTRAN. 

Bij het gebruik van de klaslokaalprocedures in FORTRAN programma's 
kan men alle procedures zondermeer met een CALL statement bij naam 
aanroepen. 

De parameters van de klaslokaalprocedures behoeven bij aanroep 
geen "foreign mechanism specifiers" zoals %ref(),%descr() of 
%immed(), behalve KL_INIT. 

De correcte aanroep is: call KL_INIT(number,%descr(termpos)). 

De procedures met een procedurenaam eindigend op VARY zijn niet 
in een FORTRAN programma te gebruiken omdat een PASCAL type 
VARYING[len] OF CHAR terug komt waarvoor geen standaard FORTRAN 
equivalent bestaat. Men zou een record type VARYING zelf moeten 
nabouwen. 

Na: integer*4 arr(2) /0,0/ 
call KL_INIT(l,%descr(arr)) 

Doen de volgende aanroepen hetzelfde: print *,'Tekst' 
call KL WRLN(0,'Tekst') 
call KL=MWRLN('Tekst') 

Omzetten van character-string naar integer gaat met een 
standaad FORTRAN READ statement. 

Een voorbeeld programma is: 

PROGRAM voorbeeld 

integer*4 num,posi(8) /1,2,3,4,5,6,7,8/ 
integer*2 le,leng(8) 
character*3 an 
character*421 ant(8) 

call KL_INIT(8,%descr(posi)) ! initialiseer acht terminals 
call KL MCLS ! veeg schermen 
call KL-RD(S,'Geef een terminalnummer(l .. 8): ',an,le) 
READ (an(l:le),' (I)') num ! char naar integer 
call KL CPOS(num,12,40) ! midden van het scherm 
call KL-WR(num,'Deze terminal is door 5 gekozen') 
call KL-MCHOME ! positie (1,1) 
call KL-MRDF('Wat hoort u nu: ',ant,leng) 
do i=l,8 

print *,'De responsie ',i,' was ',antw(i) (1:leng(i)) 
end do 

END 

$ for voorbeeld 
$ lin voorbeeld,'klaslib 
$ run voorbeeld 

(* op NL200-node 
(* op NL200-node 
(* op IPOMV4-node 

*) 
*) 
*) 



7.2 Het gebruik in PASCAL. 

Bij het gebruik van de klaslokaal procedures in PASCAL dient 
men het volgende in de gaten te houden : 

In ieder programmahoofd hoort het klaslokaalenvironment 
als volgt te worden aangeroepen: [inherit('KLASENV')]. 
Hierna zijn alle procedures, constanten en typen gedeclareerd. 
Van belang voor het gebruik zijn : 

CONST 

TYPE 

totterm = 8; (* maximaal aantal terminals*) 

integ2 = [word] -32768 .. 32767; (* 2 byte integer*) 

Na: VAR arr: array[l .. 2] of integer:= (0,0); 
KL_INIT(l,arr); 

Doen de volgende aanroepen hetzelfde: WRITE('Tekst'); 
KL WR(0,'Tekst'); 
KL=MWR('Tekst'); 

Ook gelijk in werking zijn dan: WRITELN('Tekst'); 
KL WRLN(0,'Tekst'); 
KL=MWRLN('Tekst'); 

Het omzetten van character-string naar integer gaat met een 
standaard PASCAL READV statement. 

Een voorbeeld programma wordt nu: 

{ 1 
{ 2 
{ 3 
{ 4 
{ 5 
{ 6 
{ 7 
{ 8 
{ 9 
{ 10 
{ 11 
{ 12 
{ 13 
{ 14 
{ 15 
{ 16 
{ 17 
{ 18 
{ 19 
{ 20 
{ 21 
{ 22 

} [inherit('KLASENV')] 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 

PROGRAM voorbeeld(input,output); 

TYPE a_typ = packed array[l .. 20] of char; 

VAR 

BEGIN 

tpos 
an 
le 
antw 
leng 

KL INIT(2,tpos); 
KL-MCLS; 

array[l .. 2] of integer := 
varying[3] of char; 
integer; 
array[l .. 2) of a type; 
array[l .. 2] of integ2; 

(5,8); 

KL-RDVARY(5,'Geef een terminalnummer(S of 8): ',an); 
READV(an,le); 
KL WR(le,' Deze terminal is door 5 gekozen.'); 
KL-MRD('PROMPT op zowel 5 als 8 >>',antw,leng); 
wr"Iteln (' antw [ 1], leng [ 1] = ' , antw [ 1] , ' ', leng [ 1] : 1) ; 
writeln('antw[2],leng[2] = ',antw[2],' ',leng[2] :1); 
END. 

$ pas voorbeeld (* op NL200-node 
(* op NL200-node 
(* op IPOMV4-node 

$ lin voorbeeld,'KLASLIB 
$ run voorbeeld 

*) 
*) 
*) 

Opm.1: Binnen de initialisatieprocedure KL INIT worden alle 8 
lijnen in kamer 0.43 toegekend. Als-op terminal 5 een niet 
in termpos gedefinieerde terminal wordt ingetyped, bijv. 2 
zal dit voor de enkelvoudige schrijfopdracht daarna geen 
bezwaar zijn. 
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(*********************************************************************) 
( * *) 
(* copyright 1989 Instituut voor Perceptie-Onderzoek *) 
(* Eindhoven *) 
(* The Netherlands *) 
( * *) 
(* Dit is een samenvatting van de software-bibliotheek *) 
(* KL_LIB . PAS de videobesturingprocedures zijn weggelaten *) 
(* en enkel de basistypen schrijf- en leesopdrachten *) 
(* worden hier weergegeven . *) 
( * *) 
(* written by J.AANGEENBRUG in '88/89 *) 
(* *) 
(*********************************************************************) 

[inherit ('sys$library:starlet')] 

MODULE KL_LIB(input,output); 

(*Declaratie-blok*) 

const 

type 

var 

totterm 

intel 
inte2 
chan a 
tposarr 

ioblk 

ioblk a 

desc 

sysi 

8; (* max imale aantal terminals*) 

[byte] -128 .. 127; 
- [word] -32768 .. 32767; 

array[0 .. totterm] of inte2; (* 
array[l .. totterm] of integer; 

0-de channel • tt: *) 

RECORD 
io stat 
count 
dev info 

inte2; 
inte2; 
integer; 

(* i/o blok,status *) 

END ; 

(* telt buffer tot terminator *) 
(* informatie over device*) 

= array[0 .. totterm] of ioblk; 

record 
lengte 
dtype,class 
address 
end; 

: integer; 

inte2; 
intel; 
integer; 

[external] procedure printmess 
( %stdescr premessage:packed array[i .. j : integer] of char; 

status : integer);external; 

[ex ternal] procedure lib$movc3 
( length : inte2;inp,outp : integer);external; 

(*Initialisatie*) 

[global] PROCEDURE KL INIT 
( number : integer;termpos : array[ti .. tj : integer] of integer); 

[ e }:ternal] function LIB$RESERVE EF 
( %ref event_flag_nr:integer) :Tnteger;external; 

[external] function LIB$FREE EF 
( %ref event_flag_nr:integer-) :integer;external; 

[external] function ttnumber:inte2;external; 



label 

var 

eigenterm; 

tnum,flag,ii 
tname 

Appendix B, page 2 

integer; 
varying[7] of char; 

tchan 
aantal 
tpos 

[global] chan a; 
[global,common(cblk2)) integer; 
[global,common(cblk3)] tposarr; 

begin { procedure KL INIT 

aantal := number; 
tpos := zero; 
for ii := 1 to aantal do tpos[iiJ : = termpos[ii]; 

if (aantal=0) or (tpos[l]=0) then goto eigenterm; 

for tnum := 1 to totterm do 
begin 

writev (tname, 'TXA', (tnum-1) : 1,' : '); 
sysi := $ASSIGN(tname,tchan[tnum]); 
if not odd(sysi) then printmess('$ASSIGN-error',sysi); 
flag := 32+tnum; 
sysi := LIB$RESERVE EF(flag); 
if not odd(sysi) then printmess('LIB$RESERVE EF-error',sysi); 

end; -

eigenterm: tchan[0] := ttnumber; 
sysi := LIB$RESERVE EF(32); 
if not odd(sysi) then printmess('LIB$RESERVE_EF-error',sysi); 

end; { procedure KL_INIT 

(*Schrijfopdracht*) 

FUNCTION MOTHER WRITE 
( term : integer;-zin: [class_s] packed array[si .. sj:integer] of char) :integer; 

var ioblk; iowblk 
care 
tchan 

: array[l .. 4] of intel; 
: [external] chan_a; 

begin { function mother write 

care : ., zero; 
mother write ·= $QIOW ( chan · = tchan [term], 

func := ros WRITEVBLK 
iosb := iowblk, 

pl ·= zin, 
p2 ·= length(zin), 
p4 · = %immed care); 

sysi : = iowblk . io stat; 
if odd(sysi) then-mother_write : = sysi; 

end; { function mother_write} 

+ IO$M_NOFORMAT, 

[global] PROCEDURE KL WR 
(term : integer;zin: [class s] packed array[si . . sj:integer] of char); 
begin -
sysi :• mother write(term,zin); 
if not odd(sysT) then printmess{'error in PROC KL WR ',sysi); 
end; 
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[global] PROCEDURE KL MWR 
( zin: [class s] packed array[si . . sj : integer] of char); 
var i,term integer; 

aantal [ e x ternal] integer; 
tpos [external] tposarr; 

begin 
for i :=lto aantal do 

begin 
term·= tpos[i]; 
KL WR(term,zin); 

end; -
end; 

(* Leesopdracht *) 

FUNCTION MOTHER QIO 
( term:integer;opdr:integer; antw:desc; 

typtime:integer;prompt: [class s] packed array[si .. sj:integer] of char) 
:integer; -

type 

var 

array[l .. 2) of integer; 

integer; 
afsla; 

afsla 

flag 
termin 
tchan 
iosblk 

[external] chan a; 
[global,common(cblkl)) ioblk_a; 

begin { function mother_qio} 

flag : = 32+term; 

termin[l) · = 0; 
termin[2) := %X' 2000'; 

mother _qio :s $QIO ( efn · = 
chan := 
func ·= 
iosb ·= 

pl . .., 
p2 ·-
p3 ... 
p4 := 
p5 := 
p6 := 

; 
end; { function mother_qio} 

[global) PROCEDURE KL SRD 

flag, 
tchan [term], 
opdr, 
iosblk [term), 
%immed antw.address, 
antw . lengte, 
typtime, 
%ref termin, 
%ref prompt, 
length(prompt) ) ; 

( term:integer;prompt:[class s] packed array[si .. sj : integer) of char; 
antw:desc;var deflengte : inte2 ); 

var i :integer; 
blanc : char; 

begin 
blanc :-= zero; 
deflengte :-- antw.lengte; 
for i : "' 1 to antw . lengte do lib$movc3(1,%ref(blanc),%immed(antw.address+i-1)); 
sysi :• mother qio(term, (10$ READPROMPT + IO$M PURGE),antw,0,prompt); 
if not odd(sysT) then printmess('error in PR◊C-KL SRD ',sysi); 
end; 



[global] PROCEDURE KL_ENDSRD; 

var integer; 
[external] integer; 
[external] tposarr; 
[external] ioblk a; 
varying[34] of char; 
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ii,term 
aantal 
tpos 
iosblk 
varfoutstr 
arrfoutstr 
bit bool 

packed array[l . . 34] of char; 
packed array[32 .. 63] of boolean; 

begin { procedure KL ENDSRD 

bit bool :• zero; 
for-ii := 1 to aantal do 

begin 
term:= tpos[ii]; 
bit bool[32+term] := TRUE; 

end; -
sysi :• $WFLAND(efn:=34,mask:-%immed bit_bool); 

for ii :- 1 to aantal do 
begin 

term:= tpos[ii]; 
sysi := iosblk[term] . io stat; 
if not odd(sysi) and (sysi<>SS$ TIMEOUT) then 

begin -
writev(varfoutstr,'error in READBLK op terminal ',term:2); 
arrfoutstr := varfoutstr; 
printmess( arrfoutstr,sysi ); 
end; 

end; 
end;{ procedure KL ENDSRD 

[global] procedure KL MRD 
( prompt [class s] packed array[si .. sj:integer] of char; 

var antw arr array[ri . . rj:integer] of packed array[ti . . tj:integer] of char; 
var ind-arr array[ii . . jj:integer] of inte2); 

var j,mlen 
term,i 
blanc 
iosblk 
aantal 
tpos 

inte2; 
integer; 
[statie] char := zero; 
[external] ioblk a; 
[external] integer; 
[external] tposarr; 

[external] PROCEDURE KL SRD 
(term:integer;prompt: [class s] packed array[si .. sj:integer] of char; 
var antw: [class s] packed array[ui .. uj:integer] of char;var mlen:inte2); 

external; -

begin 
for i : = 1 to aantal do 

begin 
term:= tpos[i]; 
KL SRD(term,prompt,antw arr[i],mlen); 

end; - -
KL ENDSRD; 
for i :- 1 to aantal do 

begin 
term:• tpos[i]; 
j :• iosblk[term] .count; 
if j<>mlen then antw arr[i, (j+l)] :- blanc; 
ind arr[i) ·• j; -

end; -
end; 
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(* Fortran : *) 

subroutine KL_MRDF(prompt,antw_arr,ind_arr) 

character*(*) 
integer*2 
character 
integer*4 

prompt,antw arr(*) 
ind arr(*),},mlen 
blanc /0/ 
term,i,aantal,tpos(8) 

structure /ioblk/ 
integer*2 io stat,count 
integer*4 dev info 

end structure 

record /ioblk/ iosblk(0 : 8) 

common /cblkl/ iosblk, /cblk2/ aantal, /cblk3/ tpos 

do i=l,aantal 
term= tpos(i) 
call KL SRD(term,prompt,antw arr(i),mlen) 

end do - -

call KL ENDSRD 
do i = î,aantal 
term - tpos(i) 
j = iosblk(term) . count 
if (j . ne.mlen) antw arr(i) (j+l:j+l) - blanc 
ind arr(i) = j -

end do 

end 




