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SAMENV ATTING 
G.J.A. Markslag 

SAKBNVA'1''1'ING. 

Dit verslaq omvat het ontwerp voor het bibliotheekproqramma. 
Dit proqramma maakt het moqelijk om qeqevens van procedures en 
funkties te raadpleqen. Deze procedures en funkties zijn 
opqenomen in diverse bibliotheken ( = UNITS ). Het proqramma 
maakt het tevens moqelijk om qeqevens van procedures/funkties 
toe te voeqen , te wijziqen en te verwijderen, echter alleen 
door een qeautoriseerd persoon. 

Het ontwerp in dit verslaq dient als voorbeeld voor de manier 
waarop proqrammatuur ontworpen moet worden. Tevens wordt het 
'Modulair ontwerpen in PASCAL' besproken. 
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INLEIDING 
G.J.A. Markslag 

INLBIDIRQ. 

Er moet op een gemakkelijke manier een overzicht verkregen 
kunnen worden van procedures en funkties, die zich in de 
verschillende bibliotheken ( = UNITS ) bevinden. Om deze 
redenen is het bibliotheekprogramma ontworpen. 

Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van het probleem en in 
hoofdstuk 2 is de analyse en het ontwerp aan de orde gekomen. 
Het modulair ontwikkelen in Turbo Pascal wordt in hoofdtsuk 3 
beschreven. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een beschrijving van 
het technisch ontwerp gegeven. 
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PROBLEEMDEFINITIE 
G.J.A. Markslaa 

BIBLIOTHBBKPRQGRAMKA. 

1. PRQBLBElfS'J.'BLLING 

Het ontwikkelen van een bibliotheekprogramma, waarmee gegevens 
van de procedures/funkties uit de verschillende ( nog aan te 
leggen ) bibliotheken geraadpleegd kunnen worden. Het toevoe
gen, wijzigen en verwijderen van gegevens moet ook tot de 
mogelijkbeden van het programma behoren, echter aIleen door 
een bevoegd persoon. 
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ANALYSE I ONTWERP 
G.J .A. Markslag 

Hieronder worden respectievelijk voor het toevoeqen, wijziqen 
en verwijderen punten besproken, waarmee rekeninq moet worden 
qehouden : 

"l'OEVOBGEN : Bij het toevoeqen van qeqevens van een procedu
re/funktie aan een deelcateqorie, vindt controle plaats op het 
daadwerkelijk bestaan van deze deelcateqorie. 
Indien dit niet het qeval is, is er de moqelijkheid om deze 
deelcategorie alsnog toe te voeqen, waarna de qeqevens opqeno
men kunnen worden. 
Is de deelcategorie aanwezig, wordt qecontroleerd of de naam 
van de toe te voegen procedure/funktie in deze deelcateqorie 
voorkomt. Maar aanleiding van deze controle wordt eventueel 
een nieuwe naam voor de procedure/funktie qekozen, die toe
qevoeqd wordt. 

WIJZIGEN : Wanneer de naam van de procedure/funktie verandert, 
wordt naqeqaan of deze qewijzigde naam niet reeds voorkomt in 
de ( eventueel ook qewijzigde ) deelcategorie. Eventueel moet 
de naam van de procedure en/of deelcategorie opnieuw qewijzigd 
worden. 
Het kan door het uitvoeren van wijziginqen voorkomen, dat in 
een deelcategorie geen gegevens opgenomen zijn. Deze deelcate
qorie wordt verwijderd. 
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ANALYSE I ONTWERP .I 
G.J.A. Markslag 

categorie deelcategorie procedure/funktie 

menu opbouw 

scherm funk ties 

1----•• 

scherm opbouw 

1----•• 

in tegratie 

'----.. 
reken funkties 

...----.. 
1----•• 

differentiatie ---~ 

L..-.-__ •• 

Fiquur 1 Voorbeeld opzet cateqorieen en deelcateqorieen. 
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ANALYSE I ONTWERP 
G.J .A. Markslag 

VElMIJDBREN : Bij het verwijderen 
res/funkties kan het, net zoals bij 
voorkomen, dat een deeicategorie 
procedures/funkties. Dit houdt in, 
wijderd wordt. 

o opslagstruktuur 

van gegevens van procedu
het wijzigen van gegevens, 
geen gegevens bevat van 
dat de deelcategorie ver-

Van elke procedure/funktie worden de gegevens opgeslagen in 
een record. De records met de gegevens van procedures en 
funkties, die tot dezelfde deelcategorie behoren, worden opge
slagen in 'in bestand. 
De gegevens van een procedure/funktie zijn : 

- naam van de procedure/funktie 

- funktiebeschrijving 

- inputparameters 

- outputparameters 

- deel en bladzijde bibliotheekmap 

- naam van de UNIT, waarin procedure/funktie opgenomen is 

In Turbo-Pascal termen worden de gegevens als volgt in een 
record opgeslagen : 

CONST 
AANTAL PARAM = 15; 

TYPE 
biblio blok = RECORD 

proc naam 
deel-map 
blz_map 
func 
inputparam 
outputparam 
naam unit 

END; 

: STRING[20]; 
: STRING[l]; 
: STRING[1]; 

ARRAY[1 •• 3] OF STRING[49]; 
: ARRAY[1 •• AANTAL PARAM] OF STRING[15]; 
: ARRAY[1 •• AANTAL-PARAM] OF STRING[15]; 
: STRING[8]; -
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ANALYSE I ONTWERP 1. 
G.J .A. Markslag 

Er wordt hier reeds in termen van Turbo-Pascal gesproken, 
omdat het zeker is, dat het programma in Turbo-Pascal geschre
ven wordt en bij de indeling van het scherm rekening moet 
worden gehouden met de verschillende lengten van de gegevens 
van de procedures en funkties. 

In genoemde bibliotheekmap is meer informatie, waaronder een 
listing en een uitvoeriger funktiebeschrijving, opgenomen over 
een betreffende procedure/funktie. Bij het aanbieden van een 
procedure of funktie worden onderstaande acties ondernomen : 

o eisen 

- toevoegen procedure/funktie aan bibliotheek
programma 

- toevoegen van uitvoerige informatie betreffende 
procedure/funktie in bibliotheekmap 

- het daadwerkelijk toevoegen van de procedure aan 
de juiste UNIT. 

- menu-driven programma 

- gebruik van standaard schermopbouw 

- gebruik van beginscherm 

- programma opstarten vanaf diskette 

- snelle afhandeling van fouten 
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ANALYSE/ONTWERP 8 

G.J .A. MarksJag 

o schert1len 

Het programma wordt menu-driven opqesteld. De schermen, die 
door het programma qebruikt worden, zijn hieronder beschreven. 

naam : beqinscherm 

BIBLIOTHEEKPROGRAMMA 

Het muteren van qeqevens van procedures/funkties 

Lab. v. Omvormtechnoloqie 
Copyriqht <jaartal>, versie <nr> 
TEL <telefoon> 

<ontwerper/programmeur> 
<beqeleider 1> 
<beqeleider 2> 
<beqeleider 3> 

Druk op een toets voor vervolq 

<datum> Laboratorium voor Omvormtechnologie <tijd> 

Laboratorium voor Omvormtechnologie Maart 1991 



ANALYSE I ONTWERP 
G..J.A. Markslag 

naam : hoofdmenu 

BIBLIOTHEEK Hoofdmenu 

s · stoppen · T • Toevoegen · W · Wijzigen · V · Verwijderen · R · Raadplegen · 

Maak keuze of gebruik arrow-keys en druk <RETURN> 

<datum> Laboratorium voor omvormtechnologie <tijd> 

Opmerkinq : Een inqeqeven keuze, die niet in het hoofdmenu 
opqenomen is, wordt ~ qeaccepteerd. 
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ANALYSE I ONTWERP 
G..J.A. Markslag 

naam : toevoegscherm 

BIBLIOTHEEK MUTATIE Toevoegen 

Procedure I Funktie 
Funktie omschrijving 

categorie : Cat. 
Inputparameters : 

1: 2: 
5: 6: 
9: 10: 

13: 14: 

outputparameters : 
1: 2: 
5: 
9: 

13: 

6: 
10: 
14: 

• • 
: 
· · · · deel . . 

unit naam : 

Deel map . Blz . 
3: 4: 
7: 8: 

11: 12: 
15: 

3: 4: 
7: 8: 

11: 12: 
15: 

Gegevens toevoegen (J/N) ? : 

map • . 

Opmerking : Gegevens toevoegen (J/N) ? : 'J' of 'N' afhan
kelijk met het al dan niet akkoord gaan met 
de ingevoerde gegevens. 
Bij 'N' begint het ingeven van gegevens op
nieuw. 
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ANALYSE I ONTWERP 
G.J.A. Markslag 

naam : wijziqinqsscherm 1 

BIBLIOTHEEK MUTATIE 

Te WIJZIGEN procedure/funktie 
Cateqorie 
Deelcateqorie 

• · · · 

<datum> Laboratorium voor omvormtechnoloqie 

II 

Wijziqen 

<tijd> 

Opmerkinq : In dit scherm worden achtereenvolqens de proce
durenaam, categorienaam en deelcategorienaam 
ingeqeven, die betrekking hebben op de gegevens 
van de te wijzigen procedure. 
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ANALYSE I ONTWERP 
G.J.A. Markslag 

naam : wijzigingsscherm 2 

BIBLIOTHEEK MUTATIE 

Procedure/Funktie 
Funktie omschrijving 

categorie : Cat. 
Inputparameters : 

1: 2: 
5: 6: 
9: 10: 

13: 14: 

outputparameters : 
1: 2: 
5: 6: 
9: 

13: 
10: 
14: 

· • · • · · · · deel . . Oeel 

3: 
7: 

11: 
15: 

3: 
7: 

11: 
15: 

Wijzigen 

unit naam : 

map . BIz map . 
4: 
8: 

12: 

4: 
8: 

12: 

Gewijzigde gegevens opslaan (J/N) ? : 

: 

Opmerking : oit scherm zal de gegevens bevatten van de te 
wijzigen procedure. Oeze gegevens kunnen nu 
gewijzigd worden. 

Gewijzigde gegevens opslaan (J/N) ? : 'J' of 'N' 
afhankelijk van het al dan niet akkoord gaan 
met het opslaan van de gewijzigde gegevens. 
Bij 'N' begint wijzigingsproces opnieuw. 
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ANALYSE I ONTWERP 
G.J.A. Markslag 

naam : verwijderingsscherm 1 

BIBLIOTHEEK MUTATIE 

Te VERWIJOEREN procedure/funktie : 

<datum> 

Categorie 
Oeelcategorie 

· · · · 

Laboratorium voor omvormtechnologie 

Verwijderen 

<tijd> 

Opmerking : In dit scherm worden achtereenvolgens de proce
durenaam, categorienaam en deelcategorienaam 
ingegeven, die betrekking hebben op de gegevens 
van de te verwijderen procedure. 
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ANALYSE I ONTWERP 
G..J.A. Markslag 

naam : verwijderinqsscherm 2 

BIBLIOTHEEK MUTATIE Verwijderen 

· · Procedure I Funktie 
Funktie omschrijvinq : 

Cateqorie • Cat. . 
Inputparameters . • 

1: 2: 
5: 6: 
9: 10: 

13: 14: 

outputparameters : 
1: 
5: 
9: 

13: 

2: 
6: 

10: 
14: 

· · · · deel 

unit naam : 

Deel map • BIz • 

3: 4: 
7: 8: 

11: 12: 
15: 

3: 4: 
7: 8: 

11: 12: 
15: 

Vermelde qeqevens verwijderen (J/N) ? : 

map 

Opmerkinq : Dit scherm zal de qeqevens bevatten van de 
te verwijderen procedure. 

. . 

Vermelde qeqevens verwijderen ( J IN ) ? : I JI 
of 'N' afhankelijk met het al dan niet akkoord 
met de te verwijderen qeqevens. 
Bij 'N' beqint het verwijderinqsproces opnieuw. 
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ANALYSE I ONTWERP 
G.J.A. MarksJag 

naam : menu voor raadplegen van gegevens 

RAADPLEGEN BIBLIOTHEEK Inhoudsopgave 

<keuze> 
<keuze> 

, , 
, , 

, , 
<keuze> 

· · · • 

· · 

< omschrijving categorie > 
< omschrijving categorie > 

, , 
, , 

, , 
, , 

, , , , 
< omschrijving categorie > 

Maak keuze of gebruik arrow-keys and druk op <RETURN> 

<datum> Laboratorium voor Omvormtechnologie <tijd> 

Opmerking : Een andere keuze dan vermeldt in het menu, wordt 
niet geaccepteerd. 

Nadat een keuze gemaakt is van een categorie, zal een derge
lijk scherm als hierboven beschreven op het beeldscherm ver
schijnen, maar nu met de deelcategorieen, die tot de gekozen 
categorie behoren. 
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MODULAIR ONTWIKKELEN IN TURBO-PASCAL 
G.J .A. Markslag 

3. IfODULMR OlflWIlClCELEN IN ftlRBO-PASCAL. 

Bij bet implementeren van grote systemen in Turbo-Psacl wordt 
vaak gebruik gemaakt van globaal gedeclareerde gegevens. 
Enkele nadelen biervan zijn : 

- Er is geen sprake van "information biding", d.w.z. 
dat elke funktie/procedure aIle gegevens kan gebrui
ken en elke andere funktie kan aanroepen. 

- De struktuur van de applikatie is onduidelijk 

Om deze nadelen te vermijden, dient men bet programma modulair 
te ontwerpen en te implementeren. 
Bij bet ontwerpen gaat men veelal uit van een drie lagen bi
erarcbie , welke meestal voldoet bij bet ontwikkelen van tecb
niscb georienteerde systemen. De drie lagen zijn een bestu
ringslaag, een applikatielaag en een datalaag. De funkties van 
de besturingslaag spreken voor zicb. De applikatielaag bevat 
de eigenlijke funkties, die bet programma moet uitvoeren. Voor 
bet opbalen en wegscbrijven van gegevens is de datalaag ver
antwoordelijk. Het gaat bier om I/O naar zowel bet interne als 
bet ext erne gebeugen. 

V~~r bet implementeren van dit ontwerp in de taal Turbo-Psacl 
volgen nu enkele ricbtlijnen : 

1) Een eerste regel voor de implementatie is, dat elke module 
uit bet ontwerp geimplementeerd wordt in "n Turbo-Pascal 
bestand ( UNIT ). Elke module is loqiscb gezien inqedeeld, 
zoals in fiquur 2 te zien is. 

Elke module bestaat uit de volqende componenten : 
- EXPORT FUNKTIES : Deze funkties worden door de bovenliggende 
modules aangeroepen. AIle andere component en in de module zijn 
erop qericbt deze funkties te realiseren. 

- LOKALE FUNKTIES : Veelal roepen de export funkties enkele 
lokale funkties aan, die elk een deeltaak vervullen. Deze 
funkties kunnen niet vanuit een andere module aangeroepen 
worden, omdat zij daar niet bekend zijn (information bi
ding ). 

- IMPORT FUNKTIES : De import funkties verzorgen de toegang 
tot de modules, die op een lager niveau liggen. De import funk-
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MODULAIR ONTWIKKELEN IN TURBO-PASCAL 
G..J.A. Marksla, 

lZ 

ties van deze module zijn dan ook de exportfunkties in een 
andere module. 

- LOKALE DATA : Indien een qeqeven uit een data-module op 
meerdere plaatsen qebruikt wordt binnen deze module, kunnen 
deze qeqevens in de vorm van lokale data opqeslaqen worden. 
Dit heeft als voordeel, dat de qeqevens slechts eenmaal opqe
haald worden. Men kan ook spreken van data, die qlobaal is 
qedeclareerd, echter met de betekenis van qlobaal binnen deze 
module. 

2) Elke module wordt opqenomen in de USES-clause I dat aIle 
interfacinq naar de laqer liqqende modules verzorqt. 

3) Vanui teen module maq men aIleen laqer qeleqen en van 
hetzelfde niveau modules aanroepen. Deze richtlijn volqt 
direkt uit het feit, dat de applikatie modulair ontwikkeld is. 

Kort samenqevat dient men zich aan de volqende reqels te 
houden voor het modulair proqrammeren in TUrbo-Pascal : 

- elke module wordt een TUrbo-Pascal bestand ( UNIT ) 

- de interface naar een ander niveau wordt qereqeld 
met behulp van de USES clause 

- roep nooit funkties aan in een module van een hoqer 
niveau. 
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MODULAIR ONTWIKKELEN IN TURBO-PASCAL 
G..T.A. Marksla& 

export funktie 

lokale 
funktie 

header 

hlok 

header 

import funktie 

I 
header 

header 

hlok 

lokale 
data 

header 

Fiquur 2. Logische indeling module •. 
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TECHNISCH ONTWERP 
G.J .A. Markslag 

4. 'lECPISCB ON'J.'WERP, 

Het programma maakt gebruik van de procedures, die opgesteld 
zijn voor de schermopbouw, het verkrijgen van menu's en het 
beginscherm. De documentatie betreffende deze procedures 
bevindt zich in de bibliotheekmap deel 1. 

4.1 OPZET CA'l'BGORIB EN DBBLCM.'EGORIB. 

Om de opzet met categorieen en deelcategorieen te realiseren, 
worden deze opgeslagen in bestanden. Hieronder wordt verstaan, 
dat in het bestand INHOUD.INH de categorieen opgeslagen wor
den. De naam van de categorie wordt met de volgende gegevens 
in 66n record opgeslagen : 

inhoud blok - RECORD 
keuze 
beschrijving 
fil naam 
titel omsch 

END; 

CHARi 
: STRING[79]i 
: STRING[79]; 
: STRING [79] ; 

De keuze geeft het karakter aan, waarmee de categorie in een 
menu gekozen kan worden, terwijl de beschrijving de omschrij
ving van deze categorie weergeeft. Fi1 naam is de naam van de 
categorie en mag maximaal 8 kara"kters lang zijn. De 
titel_omsch vermeldt de momente1e positie/taak van het pro
gramma. 

Wanneer men bijvoorbee1d van het feit uitgaat, dat "Rekenkun
dige funkties" een categorie is, zu11en de volgende gegevens 
omtrent deze categorie in 66n record in het bestand INHOUD.INH 
opgeslagen worden : 

keuze 
omschrijving 
fil naam 
tite1 omsch 

: 'R' 
: 'Rekenkundige funkties' 
: 'reken' 
: 'Inhoudsopgave' 
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TECBNISCB ONTWERP 
G.J.A. Markslag 

V~~r de deelcategoriein geldt betzelfde principe : De naam van 
de deelcategorie met bijbeborende gegevens worden in een 
record opgeslagen in een bestand, die de juiste categorie 
weergeeft, tot welke de deelcategorie beboort. 

Wanneer de categorie "Rekenkundige funkties" de deelcategorie 
"Integralen" omvat, zullen de volgende gegevens in een record 
in bet bestand 'REKEN.CAT' opgeslagen worden : 

keuze 
omscbrijving 
fil naam 
titel omscb 

: 'I' 
: , Integralen' 
: 'integraa' 
: 'Rekenkundige funkties' 

In bet bestand 'INTEGRAA.DCT' zijn vervolgens de gegevens van 
procedures/funkties opgeslagen, die tot de categorie "Reken
kundige funkties" en deelcategorie "Integralen" beboren. Deze 
gegevens zijn vermeld onder ANALYSE/ONTWERP. 

De keuze, omscbrijying, fil naam en de titel omscb worden bij 
bet toevoegen van procedures/funkties door een geautoriseerd 
persoon ingeqeven. Hierbij geldt dat de keuze per categorie en 
deelcategorie UNIEK moet zijn. Tevens mag bet aantal catego
riein en bet aantal deelcategoriein per categorie maximaal 14 
bedragen in verband met bet tonen van de menu's op bet scberm. 

In figuur 3 is een voorbeeld gegeven, dat de opslag van gege
vens van categoriein en deelcategoriein in records verdui
delijkt. 

In elk bestand, waarin de categoriein en deelcategorie!n 
opgeslagen zijn, is een default record opgenomen. Hierin staan 
de gegevens, die benodigd zijn voor bet terug keren naar bet 
vorige menu of om te stoppen. 
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TECHNISCH ONTWERP 
G.I.A. Markslag 

Categorie Oeelcategorie 

'I' 
'Integralen' 
'integraa' 

r--- 'Rekenkundige funkties 

'R' 
, Rekenkundige funkties' I---
'reken' 
'Inhoudsopgave' '0' 

, Oifferentialen , 
"'"- 'differen' 

'Rekenkundige funkties 

'M' 
r-- 'Menu funkties' 

'menu' 
'M' 'Scherm funkties' 
'Schermfunkties' 
'scherm' I--

'Inhoudsopgave' 

Figuur 1. Voorbeeld opzet categorie/deelcategorie 

Wanneer men nu uitgaat van deze categoriein en deelcategoriein 
en het principe van "Vraag en aanbod", zoals beschreven is 
onder ANALYSE/ONTWERP, worden de volgende schermen verkregen 
bij het raadplegen van gegevens van procedures en funkties. 
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TECHNISCH ONTWERP 
G,J.A. Marksla. 

BIBLIOTHEEK RAADPLEGEN Inhoudsopqave II 

S : Stoppen 

R : Rekenkundiqe funkties 

M : Schermfunkties 

.... .,. .. of qebruik arrow-keys en druk <RETURN> 

datum Laboratorium voor Omvormtechnoloqie t; ";,i II 

Opmerkinq : Dit scherm vormt de 'inhoudsopqave'. 
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BIBLIOTHEEK RAADPLEGEN Rekenkundige funkties 

S : Terug naar vorig menu 

I : Integralen 

o : Differentialen 

Maak keuze of gebruik arrow-keys en druk <RETURN> 

datum Laboratorium voor omvormtechnologie tijd 

Opmerking : Dit scherm vOlgt na de keuze 'R' uit de inhoudsop
gave 
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II BIBLIOTHEEK RAADPLEGEN Schermfunkties ~ 

S Terug naar vorig menu 

M : Menuopbouw 

k keuze of gebruik arrow-keys en druk <RETURN> 

Laboratorium voor omvormtechnologie tijd 

Opmerking : Dit scherm voIgt na de keuze 'M' uit de inhoudsop
gave 
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4 .2 • 1I0DULES. 

Het programma wordt opgebouwd uit modules, die elk een duide
lijk omschreven taak hebben. Deze modules worden apart ontwor
pen en geimplementeerd. De onderhoudbaarheid, uitbreidbaarheid 
en overzichtelijkheid van het programma worden door deze opzet 
gegarandeerd. Elke module kan gezien worden als een UNIT in 
Turbo-Pascal, waarbij de hoofdmodule de PROGRAM vormt. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
modules : 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

NAAM 

LIBRARY 
RDPLEEG 
MUTEREN 

CONT 
MUTHULP 
VERWIJD 

MENU 
TYPVAR 
TOOLS 

BESCHRIJVING 

Hoofdprogramma 
Raadplegen van gegevens 
Toeveoegn, wijzigen en verwijde
ren van gegevens 
Controle op ingegeven gegevens 
Hulpfuncties 
Verwijderen van procedures, 
categorieen en deelcategoerieen 
Menu procedures 
Constanten, typen en variabelen 
Hulpmiddelen 

De onderlinge samenhang tussen de modules is schematisch 
weergegeven in de module struktuur, die bijgesloten is in 
bijlage 1. 

4.2.l lIodule LIBRARY 

De module LIBRARY is het eigenlijke programma. Deze module 
roept de funkties DISPLAY MENU en GET MENU RESPONSE aan, zodat 
een keuze uit het hoofdmenu verkregen kan -worden. M.a.v. deze 
keuze wordt een betreffende funktie aangeroepen. 
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Funktie 
Input 

: LIBRARY . -. 
Output : -
Beschrijvinq : EXPORT FUNKTIE. N.a.v. een keuze de juiste 

mutatie uitvoeren 

Pseudo code : 

BEGIN 
doe BEGINSCHERM 
doe DISPLAY MENU 
doe GET MENU RESPONSE 
KIES keuze UIT 

'T' : doe MUTATIE 
'w' : doe MUTATIE 
'V' : doe MUTATIE 
'R' : doe RAADPLEGEN 

END LIBRARY 

4.2.2 nodule RPPLEBG 

In deze module zijn funkties opqenomen, die het raadpleqen van 
qeqevens van procedures/funkties moqelijk maken. 

Funktie 
Input 

: RAADPLEGEN 
: -. -. Output 

Beschrijvinq : EXPORT FUNKTIE. Tonen van qeqevens van een 
qeselecteerde procedure/funktie. 

Pseudo code : 

BEGIN 

DOE ( zolanq qeqevens qeraadpleeqd worden ) 
doe RDPLEEG KEUZE 

ALB ( response <> stoppen ) 
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DAN 

TECHNISCH ONTWERP 

doe RDPLEEG KEUZE 
ALS ( response <> stoppen ) 
DAN 

doe DISPLAY GEG 
ENDALS 

ENDALS 
ENDOOE 

END RAADPLEGEN 

Funktie 
Input 

Output 

Beschrijvinq 

Pseudo code : 

BEGIN 

: RDPLEEG KEUZE 
- bestandsnaam 
- extensie van betreffende bestand 
- keuze van de qebruiker 
- qeselecteerde cateqorie of deelcateqorie 

: LOKALE FUNKTIE. Selecteren van een cateqorie 
of deelcategorie 

controleer of inputparameter 'bestandsnaam' bestaat 
ALS ( inputparameter 'bestandsnaam' niet bestaat ) 
DAN 

doe FOUTMELD 
keuze :- stoppen 

ANDERS 
BEGIN 

lees records uit 'bestandsnaam' en bepaal 
hiermee de menu qegevens 

doe DISPLAY MENU 
doe GET MENU RESPONSE 

bepaal qeselecteerde categorie/deelcategorie 
END 

ENDALS 

END RDPLEEG KEUZE 
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Funktie : DISPLAY GEG 
Input : - geselecteerde deelcategorie . . Output 
Beschrijving : LOKALE FUNKTIE. Tonen van de procedures/funk

ties, die tot de geselecteerde deelcategorie 
behoren en a.d.h.v. een keuze door de gebruiker 
de gegevens van een gekozen procedure/funktie 
op het scherm plaatsen. 

Pseudo code : 

BEGIN 

open inputparameter 'geselecteerde deelcategorie' 

DOE ( zolang gegevens van procedures in deze deelcate
gorie getoond moe ten worden ) 

BEGIN 
toon procedures/funkties uit deze deelcategorie 

doe MAAK KEUZE 

ALS ( keuze = volgende pagina met procedure-namen) 
DAN 

zet bestandspointer op de juiste plaats 
ENDALS 

ALS ( keuze = vorige pagina met procedure-namen ) 
DAN 

zet bestandspointer op de juiste plaats 
ENDALS 

ALS ( keuze l1li stoppen ) 
DAN 

einde : = TRUE 
ANDERS 

toon gegevens van de geselecteerde procedure 
ENDALS 

ENDDOE 

sluit inputparameter 'bestandsnaam' 

END DISPLAY GEG 
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Funktie 
Input 

: MAAK KEUZE 
: - maximimum 

- minimum 
- rec 

output : - keuze van de aktie, die genomen moet worden 
- getal, die de geselecteerde procedure aan

geeft 
Aktie kan zijn : 

- stoppen 
- tonen volgende pagina met procedures 
- tonen vorige pagina met procedures 
- selecteren van een procedure 

Beschrijving 

Pseudo code 

: - keuze maken uit de diverse moqelijkheden 

. . 
BEGIN 

toon akties, die ondernomen kunnen worden 

DOE ( zolang geen juiste aktie ingegeven is ) 
BEGIN 

lees aktie 

ALS ( aktie - selecteren procedure ) 
DAN 

vraag te selecteren procedure op rekening 
houden met maximum en minimum aantal 
procedures 

ENDALS 
ENDOOE 

END MAAK KEUZE 

4,2.3 Module HDrBRE.N. 

Module MUTEREN zorgt ervoor dat de mutaties toevoegen, wijzi
gen en verwijderen van gegevens van procedures/funkties uitge
voerd kunnen worden. 
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Funktie 
Input 

TECBNISCH ONTWERP 

: MUTATIE 
: - soort mutatie 
· -· Output 

Beschrijving : EXPORT FUNKTIE. Verzorgt het toevoegen, ver
wijderen en wijzigen van gegevens van proce
dures en funkties. 

Pseudo code 

BEGIN 
stoppen := false 

doe PASSWORD 

ALS ( niet stoppen ) 
DAN 

BEGIN 
doe TITELKOP 

KIES soort mutatie UIT 

END 
ENDALS 

END MUTATIE 

Funktie 
Input 

'T' : doe TOEVOEGEN 
'w' : doe WIJZIGEN 
'V' : doe VERWIJDEREN 

: TOEVOEGEN · -· · -· Output 
Beschrijving : LOKALE FUNKTIE. Verzorgt het toevoegen van 

gegevens. 

Pseudo code • • 

BEGIN 

DOE ( zolang gegevens toegevoegd moeten worden ) 
BEGIN 

doe INIT TOEV 

DOE ( zolang geen juiste gegevens zijn ingegeven ) 
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BEGIN 
doe SCHERMOPMAAK 
doe SCHRIJF WAARDEN 
doe HAAL WAARDEN 
ALS ( niet stoppen met toevoeqen ) 
DAN 

doe GET ANTWOORD 
ANDERS 

stop met toevoeqen van qeqevens 
ENDALS 

ENDDOE 

ALS ( niet stoppen met toevoeqen ) 
DAN 

BEGIN 
ALS ( cateqorienaam = deelcateqorienaam ) 
DAN 

foutmeldinq 
ANDERS 

BEGIN 
doe CRT FILE 

ALS ( niet stoppen ) 
DAN 

doe CNT CAT 
ALS ( nIet stoppen ) 
DAN 

doe CRT CATDEEL 
ALS ( nIet stoppen ) 
DAN 

doe CONT PROC 
ENDALS 

ENDALS 
ENDALS 

ENDALS 

ALS ( niet stoppen ) 
DAN 

voeq qeqevens toe aan juiste deelcateqorie 
ENDALS 

ENDALS 
ENDDOE 

END TOEVOEGEN 
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Funktie 
Input 
Output 

Beschrijving 

Pseudo code 

BEGIN 

TECHNlSCH ONTWERP 

: INIT TOEV 
· -· : - record met initiele waarden van toe te voe

gen gegevens 
: LOKALE FUNKTIE. Het initieren van gegevens. 

: 

initialiseer de gegevens 
END INIT TOEV 

Funktie 
Input 

: WIJZIGEN 
· -· Output 

Beschrijving 
· -· : LOKALE FUNKTIE. Verzorgt het wijzigen van ge-

gevens. 

Pseudo code : 

BEGIN 

DOE ( zolang gegevens gewijzigd moeten worden ) 
BEGIN 

doe WIJZ WAARDEN 
ALS ( niet gestopt moet worden met wijzigen ) 
DAN 

BEGIN 
DOE ( zolang geen juiste gewijzigde waarden 

ingegeven zijn ) 
BEGIN 

END 

doe SCHERMOPMAAK 
doe SCHRIJF WAARDEN 
doe BAAL WAARDEN 
doe GET ANTWOORD 

ALS ( nieuwe categorie <> oude categorie ) 
DAN 

doe CNT CAT 
ENDALS 
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END 
END 

END WIJZIGEN 

TECHNISCH ONTWERP 

ALS ( ( nieuwe categorie <> oude categorie ) 
en ( nieuwe deelcat. = oude deelcat ) } 

DAN 
doe FOUTMELD 
doe CAT VERWIJDER 

ENDALS 

ALS ( niet gestopt moet worden ) 
DAN 

BEGIN 
ALS ( nieuwe deelcat. <> oude deelcat. ) 
DAN 

doe CNT CATDEEL 
ENDALS 

ALS ( niet gestopt moet worden ) 
DAN 

BEGIN 

END 

ALS ( nieuwe deelcat. <> oude 
deelcat. ) 

DAN 
doe CONT PROC 

ENALS 

ALS ( niet gestopt moet worden ) 
DAN 

BEGIN 

END 

ALS ( oude deelcat. <> 
nieuwe deelcat. ) 

DAN 
doe REMOVE(l} 
doe REMOVE(2} 

ENDALS 

Voeg gegevens toe aan deelcat. 

ALS ( oude deelcat. = 
nieuwe deelcat. ) 

DAN 
doe REMOVE(l} 

ENDALS 
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Funktie 
Input 
Output 
Beschrijving 

Pseudo code 

BEGIN 

: VERWIJDEREN 
: -· -· : LOKALE FUNKTIE. Verzorgt het verwijderen 

· • 

van gegevens. 

DOE ( zolang gegegevens verwijderd moeten worden ) 
BEGIN 

doe WIJZ WAARDEN 

ALS ( niet gestopt moet worden met wijzigen ) 
DAN 

BEGIN 
doe SCHERMOPMAAK 
doe SCHRIJF WAARDEN 
doe GET ANTWOORD 

ALS ( gegevens verwijderd moeten worden ) 
DAN 

END 

doe REMOVE(l) 
doe REMOVE (2) 

ENDALS 

ENDALS 
ENDDOE 

END VERWIJDEREN 

Funktie 
Input 

Output 

: WIJZ WAARDEN 
: - tekststring, die aangeeft of het om het 

WIJZIGEN of VERWIJDEREN van gegevens gaat 
: - procedurenaam 

- categorienaam 
- deelcategorienaam 
- variabele, die aangeeft of het verwijde 
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Beschrijving 
rings/wijzigingsproces gestopt moet worden 

: LOKALE FUNKTIE. Het ophalen van de te ver
anderen procedure, categorie en deelcat. 

Pseudo code 

BEGIN 

DOE ( zolang geen juiste gegevens ingegeven zijn ) 
BEGIN 

lees procedure naam 

ALS ( niet gestopt moet worden met veranderen ) 
DAN 

BEGIN 
lees categorie 
lees deelcategorie 

doe CNT INVOER 
END 

ENDALS 
ENDDOE 

END WIJZ WAARDEN 

Funktie 
Input 
output 

: BAAL WAARDEN 
· -· : - record met ingelezen gegevens 

- variable, die aangeeft of er gestopt moet 
worden 

Beschrijving : LOKALE FUNKTIE. Het inlezen van qegevens 
door de gebruiker 

Pseudo code 

BEGIN 

· • 

doe GET _ VAR ( procedurenaam ) 

ALS ( er niet gestopt moet worden ) 
DAN 
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doe GET VAR{ unit ) 
doe GET-VAR{ funktieomschrijving ) 
doe GET-VAR{ categorie ) 
doe GET-VAR{ deelcategorie ) 
doe GET-VAR{ deelmap ) 
doe GET-VAR{ blz. map) 
doe GET-VAR( inputparameters ) 
doe GET:VAR( outputparameters ) 

ENDALS 

END HAAL WAARDEN 

Funktie 
Input 

: GET VAR 
: - x-coordinaat 

- y coordinaat 
- lengte van in te geven string 
- string 

: - ingelezen string output 
Beschrijving : LOKALE FUNKTIE. Het inlezen van een string 

met lenqte 'lenqte' op positie ( X, Y ) 

Pseudo code 

BEGIN 

• . 

lees string in op positie ( X, Y ) 

END GET VAR 

: GET ANTWOORD 
- tekst 

Funktie 
Input 
output : - antwoord, ingetypt door de gebruiker 
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Beschrijvinq 

Pseudo code 

BEGIN 

TECHNISCH ONTWERP 

: LOKALE FUNKTIE. Het inlezen van een karak
ter, die het antwoord op de vraaq in tekst 
aanqeeft. 

DOE ( zolanq antwoord <> 'J' en antwoord <> 'N' ) 
BEGIN 

lees antwoord 
END 

END GET ANTWOORD 

4.2.4 Module CONT. 

Module cont bevat allerlei funkties en procedures, die een 
controle uitvoeren. Deze controles zijn naar aanleidinq van de 
inqeqeven procedurenaam, cateqorienaam en deelcateqorienaam. 
Zo moet bijvoorbeeld een procedurenaam in een deelcateqorie 
UNIEK zijn en moqen een cateqorie en een deelcateqorie NIET 
dezelfde naam hebben. 
Tevens is het moqelijk om een niet bestaand cateqorie en 
deelcateqorie aan te maken. 

Funktie 
Input 
Output 

Beschrijvinq 

Pseudo code 

: CNT FILE . -• 
: - variabele, die aanqeeft of mutatie proces 

qestopt moet worden 
: EXPORT FUNKTIE. Controleert of het hestand 

met de inhoudsopqave aanweziq is. 
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BEGIN 

controleer of bestand met de inhoudsopgave aanwezig is 

ALS ( bestand niet aanwezig ) 
DAN 

doe AANMAKEN 

ALS ( bestand aangemaakt moet worden ) 
DAN 

maak bestand met de inhoudsopgave aan 
ENDALS 

ENDALS 

END CNT FILE 

Funktie 
Input 

: CNT CAT 
: - ingegeven categorie 

- ingegeven deelcategorie 
- bestand met de inhoudsopgave 
- hulptekst 
- extensie van hoofdbestand 
- extensie van subbestand 

Output 

Beschrijving 

: - variable, die aangeeft of mutatie proces 
beiindigd moet worden 

: EXPORT FUNKTIE. Controleert of de ingegeven 
categorie aan bepaald eisen voldoet. 

Pseudo code • . 
BEGIN 

controleer of categorie bestaat 

controleer of categorienaam al als deelcategorienaam 
voorkomt 

ALS ( controles positief uitgevallen zijn ) 
DAN 

doe AANMAKEN 

ALS ( bestand aangemaakt moet worden ) 
DAN 

doe VOEGTOE {* voeg categorie toe aan in- *} 
{* houdsopgave *} 
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plaats default record in categorie 
ENDALS 

ENDALS 
END CNT CAT 

Funktie 
Input 

Output 

Beschrijving 

Pseudo code 

BEGIN 

: CNT CAT DEEL 
: - deelcategorie 

- categorie 
- extensie behorend bij categorie 
- extensie behorend bij deelcategorie 

: - variabele, die aangeeft of mutatieproces 
beeindigd moet worden. 

: EXPORT FUNKTIE. Controleert of ingegeven 
deelcategorie aan bepaald eisen voldoet 

controleer of deelcategorie bestaat 

controleer of deelcategorienaam al als categorienaam 
voorkomt 

ALS ( controles positief uitgevallen zijn ) 
DAN 

doe AANMAKEN 

ALS ( bestand aangemaakt moet worden ) 
DAN 

doe VOEGTOE {* voeg deelcategorie toe aan *} 
{* de categorie *} 

plaats default record in categorie 
ENDALS 

ENDALS 

END CNT CATDEEL 
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Funktie 
Input 

output 

Beschrijving 

Pseudo code 

BEGIN 

· · · · 
· · 
· · 

· · 

TECHNISCH ONTWERP 

VOEGTOE 
- inhoudsopgave/categorie 
- categorie /deelcategorie 
- extensie 
- variable, die aangeeft of mutatieproces 

beeindig moet worden 
LOKALE FUNKTIE. Controleert of een categorie 
of deelcategorie nog toegevoegd mag worden. 

bepaal aantal records in inhoudsopgave/categorie 

ALS ( aantal records >= 14 ) 
DAN 

foutmelding( Maximaal aantal categorieen benut ) 
ANDERS 

doe VRG GEG CAT - -
voeg gegevens toe aan inhoudsopgave/categorie 

ENDALS 

END VOEGTOE 

Funktie 
Input 

output 

Beschrijving 

: VRG GEG CAT 
: - hulptekst1 

- hulptekst2 
- toe te voegen bestand 
- extensie behorend bij best and 

: - keuze op te nemen in menu 
- omschrijving op te nemen in menu 

titelkop op te nemen in menu 
: LOKALE FUNKTIE. Leest keuze, omschrijving en 
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titlekop behorende bij inputparameter 'be 
stand' • 

Pseudo code • · 
BEGIN 

DOE ( zolang geen juiste'gegevens ingevoerd z1Jn ) 
DOE ( zolang geen juiste keuze ingegeven is ) 

lees keuze 
ALS ( keuze reeds voorkomt in bestand ) 
DAN 

geef foutmelding 
ENOALS 

ENDDOE 

lees omschrijving voor menu 

lees titelkop voor menu 

doe GET ANTWOORD 
ENODOE 

END VRG GEG CAT 

Funktie 
Input 

Output 

Beschrijving 

Pseudo code 

BEGIN 

: .AA.NM.AXEN 
: - bestandsnaam 

- hulptekst 
- extensie behorend bij bestandsnaam 

: - variabele, die aangeeft of bestand aange 
maakt moet worden 

: LOKALE FUNKTIE. vraagt de gebruiker of een 
bepaald bestand aan te maken 

• • 

geef foutmelding 

vraag of bestand aangemaakt moet worden 

END .AA.NM.AXEN 
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Funktie 
Input 

Output 

Beschrijving 

Pseudo code 

BEGIN 

TECHNISCH ONTWERP 

CONT PROC 
: - deelcategorie 

- procedurenaam 

: 

- variable, die aangeeft of procedurenaam 
voorkomt in de deelcategorie 

EXPORT FUNKTIE. Controleert of de procedure
naam voorkomt in de deelcategorie 

controleer of procedurenaam voorkomt in de deelcategorie 

END CONT PROC 

Funktie 
Input 

output 

Beschrijving 

Pseudo code 

BEGIN 

: CNT INVOER 
: - procedurenaam 

- categorie 
- deelcategorie 

: - variabele, die aangeeft of de procedurenaam 
voorkomt in de deelcategorie EN of de 
deelcategorie voorkomt in de categorie 

EXPORT FUNKTIE. Controleert of de procedure 
voorkomt in de deelcategorie en of de deel
categorie voorkomt in de categorie. 

controleer of de inhoudsopgave aanwezig is 
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ALS ( inhoudsopgave niet aanwezig is ) 
DAN 

foutmelding 
ANDERS 

controleer of de categorie in de inhoudsopgave 
opgenomen is 

ALS ( categorie niet opgenomen ) 
DAN 

foutmelding 
ANDERS 

controleer of deelcategorie in de categorie 
opgenomen is 

ALS ( deelcategorie niet opgenomen ) 
DAN 

foutmelding 
ANDERS 

controleer of procedure voorkomt 
in de deelcategorie 

ALS ( procedure niet voorkomt ) 
DAN 

foutmelding 
ENDALS 

ENDALS 
ENDALS 

END CNT INVOER 

Funktie 
Input 

Output 
Beschrijving 

Pseudo code 

BEGIN 

: MELDING 
: - tekstl 

- tekst2 . -. 
: EXPORT FUNKTIE. Geeft een melding met be

hulp van tekstl en tekst2 

geef melding m.b.v. tekstl en tekst2 
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END MELDING 

Funktie 
Input 

output 
Beschrijving 

Pseudo code 

BEGIN 

TECHNISCH ONTWERP 

: REMOVE 
: - keuze, die aangeeft wat verwijderd moet 

worden 
- procedurenaam 
- deelcategorie 
- categorie 

: -
: EXPORT FUNKTIE. Roept een procedure aan 

n.a.v. de inputparameter keuze 

• · 

KIES keuze UIT 

END REMOVE 

4.2.5 

1: doe PROC VERWIJDER 
2: doe CAT DEEL VERWIJDER 
3: doe CAT-VERWIJDER 

In deze module bevinden zich procedures/funkties, die nodig 
zijn bij het muteren van gegevens. 

Funktie 
Input 
output 

Beschrijving 

: PASSWORD · -• 
: - variabele, die aangeeft of juiste password 

ingegeven is 
: EXPORT FUNKTIE. Het inlezen van een password, 

dat de bevoegdheid geeft om gegevens toe te 
voegen, te verwijderen of te verwijderen. 
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Pseudo code 

BEGIN 

· · 
lees password 

TECHNISCH ONTWERP 

ALS ( niet het juiste password ingegeven is ) 
DAN 

geef foutmelding 
ENDALS 

END PASSWORD 

: TITELKOP 
: - mutatie soort · -· 

Funktie 
Input 
Output 
Beschrijving : EXPORT FUNKTIE. Plaatst een kopregel op het 

scherm afhankelijk van de mutatiesoort 

Pseudo code · · 
BEGIN 

RIES mutatiesoort UIT 
'T' : plaats tekst "TOEVOEGEN" 
'w' : plaats tekst "WIJZIGEN" 
'V' : plaats tekst "VERWIJDEREN" 

END TITELKOP 

Funktie 
Input 

: SCHERM OPMAAK 
: -
: -Output 

Beschrijving : EXPORT FUNKTIE. Geeft een lay-out op het 
scherm weer, zodat gegevens op een over
zichtelijke wijze gemuteerd kunnen worden 
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Pseudo code 

BEGIN 

· • 

TECHNISCH ONTWERP 

plaats hulpteksten op een overzichtelijke wijze op 
het scherm 

END SCHERM OPMAAK 

: SCHRIJF WAARDEN Funktie 
Input : - record met gegevens van een procedure/funk 

tie · -• outut 
Beschrijving : EXPORT FUNKTIE. Plaatst de gegevens uit het 

als parameter meegegeven record op het scherm 

Pseudo code 

BEGIN 

• · 

schrijf gegevens uit record op het scherm 

END SCHRIJF WAARDEN 

4.2,6 Nodule YEBWIJD. 

Deze module bevat procedures, die indien nodig gegevens van 
een procedure verwijderen. Indien door deze verwijdering 
deelcategorieen en categorieen leeg zijn, worden deze ook 
verwijderd. 
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Funktie 
Input 

output 
Beschrijving 

Pseudo code 

BEGIN 

· · 

TECHNISCH ONTWERP 

PROC VERWIJDER 
- te-verwijderen procedure 
- deelcategorie in welke de procedure zich 

bevindt 

: EXPORT FUNKTIE. Verwijdert gegevens van een 
procedure uit een deelcategorie 

· · 

verwijder de gegevens van de procedure uit de deelcate
gorie 

END PROC VERWIJDER 

Funktie 
Input 

: CAT VERWIJDER 
: - te verwijderen categorie 
· -· Output 

Beschrijving : EXPORT FUNKTIE. Verwijdert een categorie, 
indien deze geen deelcategorieen bezit 

Pseudo code : 

BEGIN 

bepaal aantal deelcategorieen in de categorie 

ALS ( aantal deelcategorieen = 0 ) 
DAN 

verwijder de categorie uit de inhoudsopgave 
ENDALS 

END CAT VERWIJDER 
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Funktie 
Input 

TECHNISCH ONTWERP 

: CAT DEEL VERWIJDER 
: - te verwijderen deelcateqorie 

- cateqorie in welke zich de te verwijderen 
deelcateqorie bevindt 

· -• output 
Beschrijvinq : EXPORT FUNKTIE. Verwijdert een deelcateqorie 

indien deze qeen qeqevens van procedures meer 
bevat. Tevens wordt deze cateqorie uit de 
bijbehorende cateqorie vewijderd. 

Pseudo code 

BEGIN 

.. • 

bepaal aantal procedures met qeqevens, dat zich in de 
deelcateqorie bevindt 

ALS ( aantal procedures = 0 ) 
DAN 

verwijder de deelcateqorie 

doe CAT VERWIJDER 
ENDALS 

END CAT DEEL VERWIJDER 

4.2.7 Nodule NBNU. 

In module MENU bevinden zich de procedures DISPLAY_MENU, 
BEGINSCHERM en GET MENU RESPONSE. V~~r de documentatie btref
fende deze procedures wordt verwezen naar de bibliotheekmap 
deel 1. 
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4.2.8 Module TYPYAR. 

In deze module bevinden zich constanten, typen en variabelen, 
die door het hele programma benodigd zijn. 

4.2.9 Module TOOLS. 

In deze module bevinden zich enkele hulpprocedures en funk
ties, waaronder de procedures FRAME en CENTER. De documentatie 
behorende bij deze procedures en funkties bevindt zich in de 
bibliotheekmap deel 1. 
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USERS MANUAL 

OPSTARTBB PROGRAMMA 

Bet bibliotheekprogramma wordt opgestart door LIBRARY gevolgd 
door een <RETURN> in te typen. Indien hierbij een foutmelding 
optreedt, neem dan contact op met de bibliotheekbeheerder. 

Na het opstarten verschijnt een beginscherm, zoals hieronder 
beschreven op het beeld. Di t beginscherm vermeldt gegevens 
omtrent de ontwerper/proqrammeur, beqeleider(s), etc. 

BIBLIOTBEEKPROGRAMMA 

Bet muteren van gegevens van procedures 

Lab. voor omvormtechnologie 
Copyright 1991, versie 1.0 
Tel: 040 - 474828 

G.J.A. Markslaq 
Ir. L.J.A. Boutackers 

Druk op een toets 

<datum> Laboratorium voor omvormtechnologie <tijd> 
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Na een druk op een willekeurige toets, verschijnt het hoofdme
nu op het beeldscherm ( zie figuur 1 ). 

S stoppen 

T Toevoegen 

W Wijzigen 

V Verwijderen 

R Raadplegen 

Maak keuze of gebruik arrow-keys gevolgd door <RETURN> 

Figuur 1. Het hoofdmenu 

Door nu de juiste letter in te typen of m.b.v. de pijltjes
toetsen naar de juiste regel te gaan en <RETURN> in te typen, 
kan een keuze geselecteerd worden. Een keuze, die niet in het 
menu opgenomen is, wordt beantwoordt met een pieptoon. 

In onderstaande paragrafen worden de mogelijke keuzes nader 
toegelicht. 

Paragraaf S - Stoppen. 

Wanneer deze keuze geselecteerd is, wordt het bibliotheekpro
gramma beeindigd. 

Paragraaf T - Toevoegen. 

Deze keuze maakt het mogelijk om gegevens van procedures/funk
ties toe te voegen. 
Vanwege het feit, dat alleen geautoriseerde personen het recht 
hebben om gegevens toe te voegen, moet een wachtwoord ingege
ven worden. Wordt een foutief wachtwoord ingevoerd, verschijnt 
achtereenvolgens een foutmelding en het HOOFDMENU op het 
scherm, waarna weer een keuze gemaakt kan worden. 
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Is het juiste wachtwoord inqevoerd, verschijnt fiquur 2 op het 
beeldscherm. 

BIBLIOTHEEK MUTATIE Toevoeqen 

Procedure/Funktie 
Funktieomschrijvinq 

: ................ . unit: .... . 
· · ..................•••..•......• 
· · ..••••..........••.•....•...... 
· · ..............•••.....••.•..... 

Cateqorie : •••••• 
Inputparameters : 
1: ••••••••• 2 : 
5: ••••••••• 6: 
9: ••••••••• 10 : 

13: ••••••••• 14: 
outputparameters : 

1: · · ..... . . 2: 
5: · . · . · . · . . 6: 
9: • · · . · . · .. 10: 

13: · · • . · . · .. 14: 

Cat. deel : 

• · · • • · · · · · 3: 

· · · · · • · . · • 7: 
• · · • · • · ... 11: · ... · · · · .. 15: 

• · .... · . · · 3: 

· • · .. • · . • • 7: 
• • • · .. • • •• 11: 

· • • · ...... 15: 

Deel : 

• • · · · . · · • • · . 
• · · · · • • · · · · • · · · .. • • • • · · · · · · . · ..... · · 
· . · . · ...... · · ... • · · .. • · . · · · · .. · · · • · . · · ..... · · • • · 

<datum> Laboratorium voor omvormtechnoloqie 

Fiquur 2. Toevoeq menu. 

. . . Blz ••• 

4: · · · · · · • 8: · · · · · · · 12: • · · · · · · 
4: · · • · • • • 8: · · ... · · 12: · ... • • · 

<tijd> 

Achtereenvolqens worden de volqende qeqevens inqevoerd : 

procedure/funktie naam • maximaal 20 karakters · unit, waarin procedure/ · maximaal 8 karakters · funktie opqenomen is 
funktiebeschrijvinq • maximaal 3 * 49 karak-· ters 
cateqorie • maximaal 8 karakters · - deelcateqorie • maximaal 8 karakters · deel map • maximaal 3 karakters • 
blz. map · maximaal 3 karakters · 
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- inputparameters 

- outputparameters 
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: per parameter maximaal 
15 karakters 
per parameter maximaal 
15 karakters 

Zijn aIle gegevens ingevoerd of is bij een gegeven een 's' 
ingetypt ( s wil zeggen : stop met invoeren ) kunnen de inge
voerde gegevens nog een verandering ondergaan, door de melding 

Akkoord (J/N) ? : 

met 'N' te beantwoorden. Indien bij het veranderen van gege
vens op <RETURN> gedrukt wordt, blijft het gegeven ongewij
zigd. 
Wordt genoemde melding met 'J' beantwoordt, vindt een con
trole plaats, die het volgende inhoudt : 

- Controle op zelfde naam categorie/deelcategorie 
Indien de ingegeven categorie en deelcategorie dezelfde naam 
hebben, verschijnt de melding 

categorie en deelcategorie 

hebben dezelfde naam 

op het scherm. Dit is NIET toegestaan om een duidelijke schei
ding te houden tussen de namen voor categorieen en deelcatego
rieen. 
Na de foutmelding verschijnt fiquur 2 op het scherm. 

- Controle op bestaan van de inhoudsopgave. 
Indien de inhoudsopgave nog niet existeert, v~rschijnt de 
melding 
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De inhoudsopqave 
bestaat niet 

op het scherm en kan deze middels een 
<RETURN> op de vraaq : 

Inhoudsopgave aanmaken ? (J/N) : 

aanqemaakt worden. 

, J' qevolqd door 

Wordt een 'N' inqeqeven, wordt de inhoudsopqave niet aanqe
maakt en verschijnt fiquur 2 op het beeldscherm. 

- Controle van de inqeqeven cateqorie. 
Bestaat de inqeqeven cateqorienaam niet, verschijnt de meldinq 

Cateqorie <naam>.CAT 

niet gevonden 

op het scherm. Er is de moqelijkheid om deze cateqorie aan te 
maken door de vraaq 

Cateqorie <naam>.CAT aanmaken ? (J/N) : 
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categorie 
scherm. 
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qevolqd door <RETURN> te beantwoorden. Wordt deze 
'N' gevolgd door <RETURN> beantwoordt, wordt de 

niet aangemaakt en fiquur 2 verschijnt op het 

Moet de cateqorie weI aangemaakt worden, wordt nagegaan of 
deze categorienaam reeds voorkomt als deelcateqorienaam en zo 
ja, verschijnt een foutmelding op het scherm, waarna opnieuw 
gegevens ingevoerd moeten worden. 

Komt de naam nog niet voor, verschijnt onderstaande op het 
beeldscherm : 

Categorie toevoegen aan de inhoudsopgave 

Keuze letter/cijfer voor menu : 
Omschrijving voor menu 
Omschrijving voor titel 

· · · • 

1) 
2) 
3) 

Bij 1) dient een letter ingeqeven te worden voor het menu om 
een keuze te maken uit de inhoudopsgave. LET WEL : deze keuze 
moet binnen de inhoudsopgave UNIEK zijn. Wanneer een ingegeven 
keuze reeds voorkomt, verschijnt een foutmelding op het 
scherm, waarna een andere keuze ingegeven moet worden. 
Een omschrijving behorende bij de categorie wordt bij 2) 
ingegeven. 
Vul bij 3) de tekst 'Inhoudsopgave' in. Na het verschijnen van 
de melding 

Akkoord (J/N) ? 
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kunnen deze geqevens eventueel nag qewijziqd worden, al naar
qelanq een 'J' of 'N' qevolqd door een <RETURN> inqevoerd 
is. 

Nadat de qeqevens juist inqeqeven zijn, wordt qecontroleerd of 
de cateqorie noq toeqevoeqd kan worden aan de inhoudsopqave. 
Het maximaal aantal is 14 i.v.m. de menuopbouw. Eventueel zal 
een foutmeldinq op het scherm verschijnen, die aanqeeft, dat 
het maximaal aantal cateqorieen in de inhoudsopqave opqenomen 
is, waarna fiquur 2 op het beeldscherm verschijnt. 
Indien dit niet het geval is, wordt de cateqorie toeqevoeqd 
aan de inhoudsopqave. 

- Controle van de inqeqeven deelcateqorie 
Komt de inqeqeven deelcateqorie noq niet voor, verschijnt de 
meldinq : 

Deelcateqorie <naam>.DCT 

niet gevonden 

op het scherm. Er bestaat nu de moqelijkheid om deze deelcate
qorie aan te maken door de vraaq 

Deelcateqorie <naam>.DCT aanmaken ? (J/N) : 

met 'J' te beantwoorden. Wordt deze vraaq met 'N' beantwoordt, 
wordt de deelcateqorie niet aanqemaakt en figuur 2 verschijnt 
op het scherm. 

Bij het aanmaken van een deelcateqorie, wordt eerst qecontro
leerd of de deelcateqorienaam niet reeds voorkomt als cateqo
rienaam. Indien dit het qeval is, zal een foutmeldinq volqen 
en fiquur 2 verschijnt weer op het scherm, zodat opnieuw 
gegevens inqevoerd moeten worden. 
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Komt de naam nog niet voor, verschijnt onderstaande op het 
scherm : 

Deelcategorie toevoegen aan de categorie <naam> 

Keuze letter/cijfer voor menu : 
Omschrijving voor menu 
Omschrijving voor titel 

• · · • 

1) 
2) 
3) 

Bij 1) dient een letter ingegeven te worden voor het menu om 
een keuze te maken uit de bijbehorende categorie. LET WEL : 
deze keuze moet binnen deze categorie UNIEK zijn. Wanneer een 
ingegeven keuze reeds voorkomt, verschijnt een foutmelding op 
het scherm, waarna een andere keuze ingegeven moet worden. 
Een omschrijving, behorende bij de deelcategorie wordt bij 2) 
ingegeven. 
Vul bij 3) de titel van de bijbehorende categorie in. 

Na het verschijnen van de melding : 

Akkoord (J/N) ? : 

kunnen deze gegevens eventueel nog gewijzigd worden, al naar
gelang een 'J' of 'N' ingevoerd wordt. 

Nadat de qegevens juist ingegeven zijn, wordt gecontroleerd of 
de deelcategorie nog toegevoegd kan worden aan de categorie. 
Het maximaal aantal deelcategorieen per categorie bedraagt 14 
i.v.m. de menuopbouw. Eventueel zal een foutmelding op het 
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scherm verschijnen, die aangeeft dat in de categorie het 
maximaal aantal deelcategorieen opgenomen is, waarna figuur 2 
op het scherm verschijnt. 

Indien het maximum nog niet bereikt is, wordt de deelcategorie 
toegevoegd aan de betreffende categorie. 

- Controle op de ingegeven procedure/funktienaam 
Komt de ingegeven procedure/funktienaam reeds voor in de 
ingegeven deelcategorie, verschijnt de melding : 

Procdedure <proc-naam> 
reeds opgenomen in 
deelcat. <deelcat.naam> 

op het scherm, waarna figuur 2 op het scherm verschijnt en 
opnieuw gegevens ingevoerd kunnen worden. 

Indien de naam niet voorkomt worden de ingevoerde qegevens 
toegevoegd aan de deelcategorie, waarna opnieuw gegevens 
ingevoerd kunnen worden. 

Het toevoegen van qegevens van procedures en funkties kan 
beeindigd worden door bij het invoeren van de procedure/funk
tienaam een 'q' in te voeren gevold door een <RETURN>. Hierna 
zal het hoofdmenu ( figuur 1 ) op het scherm verschijnen. 
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Paragraaf W - Wijzigen. 

Het wij z igen van gegevens van procedure I funkties kan m. b. v. 
deze keuze gerealiseerd worden. Evenals bij het toevoegen van 
gegevens moet een wachtwoord ingevoerd worden, waarbij een 
foutief wachtwoord beantwoord wordt met een foutmelding en het 
hoofdmenu. 

Is het wachtwoord juist ingegeven, verschijnt onderstaande op 
het scherm : 

Te WIJZIGEN procedure/funktie : 
categorie 
Deelcategorie 

· · • · 

Figuur 3. Wijzigingsscherm. 

1) 
2) 
3) 

Bij 1) moet de naam van de procedure/funktie ingegeven worden, 
waarvan de gegevens gewijzigd moeten worden. Wordt hier een 
'q' ingegeven, wordt het wijzigingsproces beeindigd. 

Bij 2) en 3) worden respectievelijk de categorie- en deelcate
gorie naam ingegeven, waarin zich de te wijzigen procedure 
bevindt. 

Zijn de gegevens juist ingevoerd, wordt gecontroleerd of het 
bestand met de inhoudsopgave bestaat. Zo nee, verschijnt 
achtereenvolgens een foutmelding en figuur 3 na een druk op 
een willekeurige toets. 

Bestaat het bestand, wordt gecontroleerd of een bestaande 
categorie en/of deelcategorie ingevoerd Z1)n. M.a.v. deze 
controle kan een foutmelding op het scherm verschijnen, waarna 
f iguur 3 op het beeldscherm verschijnt ( na een druk op een 
willekeurige toets ) en andere gegevens ingevoerd moeten 
worden. Bij het wijzigen van deze gegevens blijft de oude 
waarde bestaan door op <RETURN> te drukken. 

Zijn de juiste categorie en deelcategorie ingevoerd, wordt 
gecontroleerd of de ingegeven procedure/funktienaam in de 
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deelcategorie voorkomt. Zo nee, verschijnt de melding : 

Procedure <proc-naam.> 

niet gevonden 

en fiquur 3 verschijnt weer op het scherm, na een druk op een 
willekeurige toets. 

Komt de procedure/funktienaam voor in de deelcategorie, ver
schijnt fiquur 2 op het beeldscherm met op de plaats van de 
puntjes de qegevens van de inqevoerde procedure/funktie. 

Deze qeqevens kunnen nu gewijzigd worden door achtereenvolgens 
in te typen : 

- procedure/funktie naam · maximaal 20 karakters · - unit, waarin procedure I · maximaal 8 karakters • 
funktie opgenomen is 

- funktiebeschrijving • maximaal 3 * 49 karak-• 
ters 

- categorie • max imaa I 8 karakters · - deelcateqorie • maximaal 8 karakters · - deel map • maximaal 3 karakters · - bIz. map · maximaal 3 karakters • 
- inputparameters · per parameter maximaal • 

15 karakters 
- outputparameters • per parameter maximaal · 15 karakters 

Wanneer bij het w~Jz~gen van een gegeven op <RETURN> gedrukt 
wordt, blijft de oude waarde bestaan. Wordt bij bet invoeren 
van de letter's' ( s betekent : stoppen met invoeren ) inge
typt of zijn aIle qegevens ingevoerd, kunnen deze gegevens 
eventueel nag qewijziqd worden door de melding : 
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Akkoord (J/N) ? : 

met 'N' te beantwoorden. 

Wordt de melding met 'J' beantwoord, vindt een dergelijke 
controle plaats als bij het toevoegen. 

- Controle van de ingegeven categorie. 
Komt de ingegeven categorienaam reeds voor als deelcategorie
naam, verschijnt een foutmelding op het scherm en vervolgens 
figuur 3, na een druk op een willekeurige toets. 

Bestaat de ingegeven categorienaam niet, verschijnt de melding 

Categorie <naam>.CAT 

niet gevonden 

op het scherm. Er is de mogelijkheid om deze categorie aan te 
maken door de vraag 

Categorie <naam>.CAT aanmaken ? (J/N) : 
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met 'J' te beantwoorden. Wordt deze vraaq met 'N' beant
woordt, wordt de cateqorie niet aanqemaakt en fiquur 3 ver
schijnt op het scherm. 

Moet de cateqorie aanqemaakt worden , verschijnt onderstaande 
op het beeldscherm : 

Cateqorie toevoeqen aan de inhoudsopqave 

Keuze letter/cijfer voor menu : 
Qmschrijvinq voor menu 
Qmschrijvinq voor titel 

• • 
• • 

1) 
2) 
3) 

Bij 1) dient een letter inqeqeven te worden voor het menu om 
een keuze te maken uit de inhoudopsqave. LET WEL : deze keuze 
moet binnen de inhoudsopqave UNIEK zijn. Wanneer een inqeqeven 
keuze reeds voorkomt, verschijnt een foutmeldinq op het 
scherm, waarna een andere keuze inqeqeven moet worden. 
Een omschrijvinq behorende bij de cateqorie wordt bij 2) 
inqeqeven. 

Vul bij 3) de tekst 'Inhoudsopqave' in. Na het verschijnen van 
de meldinq 

Akkoord (J/N) ? : 
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kunnen deze gegevens eventueel nog gewijzigd worden, al naar
gelang een IJI of 'N' ingevoerd is. 

Nadat de gegevens juist ingegeven zijn, wordt gecontroleerd of 
de categorie nog toegevoegd kan worden aan de inhoudsopgave. 
Het maximaal aantal is 14 i.v.m. de menuopbouw. Eventueel zal 
een foutmelding op het scherm verschijnen, die aangeeft, dat 
het maximaal aantal categorieen in de inhoudsopgave opgenomen 
is, waarna fiquur 2 op het beeldscherm verschijnt. 

Indien di t niet het geval is, wordt de categor ie toegevoegd 
aan de inhoudsopgave. 

- Controle van de ingegeven deelcategorie 
Komt de ingegeven deelcategorienaam reeds voor als categorie
naam, verschijnt een foutmelding op het scherm en vervolgens 
fiquur 3, na een druk op een willekeurige toets. 

Komt de ingegeven deelcategorie nog niet voor, verschijnt de 
melding : 

Deelcategorie <naam>.DCT 

niet gevonden 

op het scherm. Er bestaat nu de mogelijkheid om deze deelcate
gorie aan te maken door de vraag 

Deelcategorie <naam>.DCT aanmaken ? (J/N) : 
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met 'J' te beantwoorden. Wordt deze vraag met 'N' beantwoordt, 
wordt de deelcategorie niet aangemaakt en figuur 3 verschijnt 
op het scherm. 

Wanneer de deelcategorie aangemaakt moet worden, 
onderstaande op het scherm : 

verschijnt 

Deelcategorie toevoegen aan de categorie <naam> 

Keuze letter/cijfer voor menu : 
Omschrijving voor menu 
Omschrijving voor titel 

· • · · 
1) 
2) 
3) 

Bij 1) dient een letter ingegeven te worden voor het menu om 
een keuze te maken uit de bijbehorende categorie. LET WEL : 
deze keuze moet binnen deze categorie UNIEK zijn. Wanneer een 
ingegeven keuze reeds voorkomt, verschijnt een foutmelding op 
het scherm, waarna een andere keuze ingegeven moet worden. 
Een omschrijving, behorende bij de deelcategorie wordt bij 2) 
ingegeven. 
Vul bij 3) de titel van de bijbehorende categorie in. 

Na het verschijnen van de melding : 

Akkoord (J/N) ? : 
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kunnen deze gegevens eventueel nog gewijzigd worden, al naar
gelang een 'J' of 'N' ingevoerd wordt. 

Nadat de gegevens juist ingegeven zijn, wordt gecontroleerd of 
de deelcategorie nog toegevoegd kan worden aan de categorie. 
Het maximaal aantal deelcategoriein per categorie bedraagt 14 
i.v.m. de menuopbouw. Eventueel zal een foutmelding op het 
scherm verschijnen, die aangeeft dat in de categorie het 
maximaal aantal deelcategoriein opgenomen is, waarna figuur 2 
op het scherm verschijnt. 

Indien het maximum nog niet bereikt is, wordt de deelcategorie 
toegevoegd aan de betreffende categorie, waarna de gewijzigde 
gegevens in de juiste deelcategorie opgeslagen worden. 

Vervolgens verschijnt figuur 3 op het beeld en kunnen gegevens 
van een andere procedure/funktie gewijzigd worden. 

Mocht door het wijzigen van gegevens een deelcategorie niet 
meer in het bezit zijn van gegevens van procedures/funkties, 
wordt deze deelcategorie automatisch verwijderd. Eventueel kan 
naar aanleiding hiervan een categorie niet meer in het bezit 
zijn van deelcategoriein. Deze categorie zal ook automatisch 
verwijderd worden uit de inhoudsopgave. 

I..aboratorium voor Omvormteclmologie Maart 1991 



USERS MANUAL 

Paragraaf V - VenriJderen. 

Het verwijderen van gegevens van procedures/funkties wordt 
m.b.v. deze keuze gerealiseerd. 
AIleen geautoriseerde personen hebbn het recht om gegevens te 
verwijderen. Om die reden moet een wachtwoord ingegeven wor
den. Bij ingave van een foutief wachtwoord verschijnt een 
foutmelding en vervolgens het hoofdmenu ( figuur 1 ). 

Is het juiste wachtwoord ingegeven, verschijnt figuur 4 op het 
beeldscherm : 

TeVERWIJDEREN procedure/funktie 
Categorie 
Deelcategorie 

Figuur 4. Verwijdereingsscherm. 

· · · · 
1) 
2) 
3) 

Bij 1) moet de naam van de procedure/funktie ingegeven worden, 
waarvan de gegevens verwijderd moeten worden. Bij het ingeven 
van een 'q' wordt het verwijderingsproces beiindigd. 

Bij 2) en 3) worden respectievelijk de categorie- en deelcate
gorienaam ingegeven, waarin zich de te verwijderen procedu
re/funktie bevindt. 

Zijn de gegevens ingevoerd, wordt gecontroleerd of het bestand 
met de inhoudsopgave bestaat. Zo nee, verschijnt achtereenvol
gens een foutmelding en figuur 4 na een druk op een willekeu
rige toets. 

Bestaat het bestand met de inhoudsopgave, wordt nagegaan of 
een juiste combinatie van categorie/deelcategorie ingegeven 
is. Zo nee, verschijnt een foutmelding, waarna figuur 4 het 
scherm vult na een druk op een willekeurige toets. Er zullen 
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nu andere gegevens ingevoerd moeten worden. Bij het wijzigen 
van deze gegevens blijft de oude waarde bestaan door op 
<RETURN> te drukken. 

Zijn de juiste categorie en deelcategorie ingevoerd, wordt 
gecontroleerd of de ingegeven procedure/funktienaam voorkomt 
in de deelcategorie. ZO nee, verschijnt de melding : 

Procedure <proc-naam.> 

niet gevonden 

Na een druk op een willekeurige toets, verschijnt fiquur 4 op 
het scherm. 

Komt de procedure/funktienaam voor in de deelcategorie, ver
schijnt fiquur 2 op het beeldscherm met op de plaats van de 
puntjes de gegevens van de te verwijderen procedure/funktie. 

Vervolgens verschijnt de melding : 

Gegevens verwijderen ? (J/N) : 

Afhankelijk van het antwoord op deze vraag worden de getoonde 
gegevens WEL ( antwoord - IJI ) of NIET ( antwoord = 'N' ) uit 
de deelcategorie verwijdered. 

Fiquur 4 zal nu weer verschijnen, waarna eventueel andere 
gegevens van procedures/funkties verwijderd kunnen worden. 

Mocht door het verwijderen van gegevens een deelcategorie niet 
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meer in het bezit zijn van gegevens van procedures/funkties, 
wordt deze deelcategorie automatisch verwijderd. Eventueel kan 
naar aanleiding hiervan een categorie niet meer in het bezit 
zijn van deelcategorieen. Deze categorie zal ook automatisch 
verwijderd worden uit de inhoudsopgave. 
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Paragraaf R - Raadplegen. 

Het raadpleqen van qeqevens is m.b.v. deze keuze moqelijk. 
Wanneer deze keuze qeselecteerd is zal naqeqaan worden of de 
inhoudsopqave aanweziq is. Indien dit niet het qeval is, 
verschijnt de meldinq : 

Bestand INHOUD 

niet qevonden 

waarna met een druk op een willekeuriqe toets, het hoofdmenu 
( figuur 1 ) op het beeldscherm verschijnt. 

Wanneer de inhoudsopqave voorhanden is verschijnt figuur 5. 

S Teruq naar hoofdmenu 

· . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

· . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . 

Maak keuze of qebruik arrow-keys qevolqd door <RETURN> 

Figuur 5. De inhoudsopqave. 
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Op de plaats van de puntjes staan de cateqorieiin vermeld, 
waarin qezocht kan worden. 
Het is nu de bedoelinq om '6n van de qenoemde keuzes te selec
teren door een letter/cijfer in te typen of naar de juiste 
reqel te qaan m.b.v. de pijltjestoetsen en op <RETURN> te 
drukken. Een keuze, die niet in het menu opqenomen is, zal met 
een pieptoon beantwoord worden. 

Keuze 's' betekent : teruq naar het hoofdmenu. Elke andere 
qedliqe keuze duidt op het selecteren van een cateqorie. 

Vervolqens zullen de deelcateqorieiin op het beeldscherm ver
schijnen, die tot de qeselecteerde cateqorie behoren 
( fiquur 6 ). 

S Teruq naar voriq menu 

. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

Maak keuze of qebruik arrow-keys qevolqd door <RETURN> 

Fiquur 6. Menu met deelcateqorieiin. 

In fiquur 6 staan op de plaats van de puntjes de deelcateqo
rieiin, behorende bij de qekozen cateqorie. 
Ook hier moet vervolqens een keuze qemaakt worden door een 
letter/cijfer in te typen of door m.b.v. de pijltjestoetsen 
naar de juiste reqel te qaan en op <RETURN> te drukken. 
Een keuze, die niet in het menu voorkomt, wordt beantwoord met 
een pieptoon. 

Keuze 's' houdt in : het teruqkeren naar de inhoudsopqave 
Elke andere qeldiqe keuze duidt op het selecteren van een 
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deelcategorie en op het scherm zullen de procedure/funktiena
men verschijnen, die tot de geselecteerde deelcategorie beho
ren ( figuur 7 ). 

1 • 10 · · . . . . . . . . . . . . . • · . . . . . . . . . . . . . . · 2 • 11 · • · . . . . . . . . . . . . . . · · . . . . . . . . . . . . . 3 · 12 • · . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 
4 · 13 · · . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 
5 · 14 · • · . . . . . . . . . . . . . . · · . . . . . . . . . . . . . 6 • 15 · · · . . . . . . . . . . . . . . · · . . . . . . . . . . . . . 7 • 16 · • · . . . . . . . . . . . . . . • · . . . . . . . . . . . . . 
8 • 17 · • · . . . . . . . . . . . . . . · · . . . . . . . . . . . . . 9 · 18 · · · . . . . . . . . . . . . . . · · . . . . . . . . . . . . . 

Q . QUIT; P . vorige pagina; N . volgende pagina; C . getal . . . . 
Xeuze : Nummer : 

Figuur 7. Overzicht procedure/funktienamen. 

In figuur 7 staan op de plaats van de puntjes de namen van de 
procedures en funkties. Op 'en pagina zijn maximaal 18 namen 
vermeld. Indien er nog meer procedures voorhanden zijn, die 
tot de geselecteerde deelcategorie behoren, is op het scherm 
de tekst "Er zijn nag meer procedures" vermeld. Mocht dit niet 
het geval zijn, is de tekst "Einde bestand" weergegeven. 

Een van onderstaande keuze moet vervolgens gemaakt worden 
( aIleen intypen van letter is voldoende ) : 

Keuze 'Q' : Het raadplegen van qegevens van procedures/funk 
ties van de qeselecteerde deelcategorie wordt 
belindigd en figuur 6 verschijnt op het beeld 
scherm. 

Keuze 'P' : Een lijst met namen, behorende tot de yoriqe 
pagina verschijnt op het scherm. 
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Keuze 'N' : Een lijst met eventueel volqende namen van proce 
dures en funkties verschijnt op het scherm. 

Keuze 'e' : Er is qekozen om qeqevens van een noq te selecte
ren procedure/funktie te raadpleqen. Er dient nu 
een qetal qevolqd door een <RETURN> inqevoerd te 
worden, dat bij de te raadpleqen procedure be
hoort. Vervolgens zal figuur 2 verschijnen met op 
de plaats van de puntjes de gegevens van de te 
raadplegen procedure/funktie. Deze qeqevens kunnen 
nu bekeken worden. Na een druk op een willekeuriqe 
toets zal weer een lijst met namen van procedu
res/funkties op het beeld verschijnen, waarna een 
keuze qemaakt kan worden. 
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(***********************************************************************] 
{ * 
{* 
{ * 
{ * 
{* 

{ * 
{ * 
{ * 
{ * 
{* 
{* 
{ * 
{ * 
( * 
{* 
{ * 
(* 
{* 

Titel 
Program 
Versie 
Datum 
Language 
Systeem 
Ontwerper 
Programmeur 
Informatie 

Tel 

Het bibliotheekprogramma 
Program LIBRARY 
1.00 

: rna art 1991 
Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) 
IBM XT met EGA kaart 
G.J.A. Markslag 
G.J.A. Markslag 

: Technische Universiteit Eindhoven 
Facu1teit der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Productietecnologie en auto-

matisering 
Laboratorium voor Omvormtechnologie 
040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers 
040 - 474828 ( G.J.A. Marks1ag ) 

* } 
*} 
* } 
* } 
* I 
* ] 
* } 
* } 
* } 
* J 
* J 
* J 
* I 
* } 
* } 
* I 
* I 
* } 

{***********************************************************************} 

PROGRAM library; 

JSES Crt, 
Tools, 
Typvar, 
Rdp1eeg, 
Muteren, 
Menu; 

::ONST 
{* record met gegevens voor het hoofdmenu * I 

MAIN_MENU : menu_rec = 
num_choices 
menu_width 
choices 
descriptions 

title 
prompt 

iTAR response 

~EGIN 

5: . 40; . 
'STWVR ' . , 
( , Stoppen ' , 
'Toevoegen', 
'Wijzigen' , 
'Verwijderen' , 
'Raadp1egen', , , 
, , · , , , 
, . · , , , · , , 
, , ) : 

'B I B L I o T H E E K Hoofdmenu'i 
'Maak keuze of gebruik arrow-keys en druk <RETURN> ' 

CHAR: [* variabe1e v~~r het opha1en van de keuze *} 
{* uit het hoofdmenu *1 

{* Verkrijgen van het beginscherm op het bee1d; *1 
{* aanroep vanui t UNIT Menu * } 

beginscherm('B I B L I 0 THE E K PRO G RAM M A', 
'Het muteren van gegevens van procedures', 
1991, 1.00, '040 - 484728', • G.J.A. Marks1ag', 

Ir. L. J. A. Houtackers', ", "); 

) ; 

/ 



{* Herhaal totdat geen gegevens meer gemuteerd *J 
f* worden *J 

REPEAT 

{* Tonen van het hoofdmenu op het beeld; *1 
{* aanroep vanuit UNIT Menu *} 

display_menu ( MAIN_MENU ); 
response := 'S': 

{* Ophalen van de keuze ingegeven door de gebrui- *1 
(* ker: aanroep vanuit UNIT Menu *1 

get_menu_response( MAIN_MENU, response ); 

CASE response OF 
(* Toevoegen gegevens; aanroep uit UNIT Muteren *} 

'T' : BEGIN 
mutatie ('T'); 

END; 

(* Wijzigen gegevens; aanroep uit UNIT Muteren *1 
'WI BEGIN 

mutatie ('W') ; 
END; 

f* Verwijderen gegevens; aanroep uit UNIT Muteren *1 
'V' BEGIN 

mutatie ('V') ; 
END; 

f* Raadplegen gegevensj aanroep uit UNIT Rdpleeg *1 
'R' BEGIN 

END; 

sortering; 
raadplegen: 

END: 

UNTIL ( response = 'S' ); 

END. { of PROGRAM LIBRARY J 



l~~~~X~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~X~~~~X~~~~X~~~~~X~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~~~~~~J 

[* *1 
[* Titel Het bibliotheekprogramma *} 
[* Program UNIT RDPLEEG *1 
i* Versie 1.00 *1 
[* Datum Maart 1991 *} 
[* Language Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *1 
[* Systeem IBM XT met EGA kaart *} 
[* Ontwerper G.J.A. Markslag *1 
[* Programmeur: G.J.A. Markslag *J 
[* Informatie Technische Universiteit Eindhoven *1 
[* Faculteit der Werktuigbouwkunde *1 
{* Vakgroep Productietecnologie en auto- *} 
[* matisering *J 
[* Laboratorium voor Omvormtechnologie *} 
[* Tel 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *1 
(* 040 - 474828 ( G.J.A. Markslag ) *1 
[ * * } 
{ * * } 
[**********************************~************************************} 

JNIT rdpleegi 

[NTERFACE 

JSES Crt, 
Turbo3, 
Typvar, 
Menu, 
Cont, 
Muthulp, 
Tools; 

(***********************************************************************1 
(*************************** EXPORT FUNKTIES **************************1 
[***********************************************************************1 

[***********************************************************************} 
( * raadplegen * } 
[***********************************************************************} 
?ROCEDURE raadplegeni 

[**************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 

Het raadplegen van gegevens van procedures en 
funkties 

: -
*********************************************************************} 

[MPLEMENTATION 

[***********************************************************************} 
(*********************** LOKALE FUNKTIES ******************************1 
1***********************************************************************) 

[***********************************************************************1 
(* maak keuze * I 
1***********************************************************************} 
?ROCEDURE maak_keuze( VAR keuze : CHAR; 

VAR getal : LONGINT; 
max LONGINT; 
min LONGINT; 

3 



rec : INTEGER ); 

[*************************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
max ( in 

min in 

rec in 

keuze out) 

getal out) 

Een door de gebruiker in te lezen keuze ophalen. 
Deze keuze kan zijn : 

- stoppen met raadplegen 
- volgende pagina met procedure namen 
- vorige pagina met procedure namen 
- inzien van gegevens van geselecteerd procedure 

geeft hoogst momentele te selecteren procedure 
aan 

geeft laagst momentele te selecteren procedure 
aan 

geeft geselecteerde record aan 

geeft geselecteerde keuze aan 

geeft geslecteerde procedure/funktie aan 

******************************************************************1 

{* geeft maximaal aantal procedure na- *1 
{* men aan, dat per pagina op scherm *1 
{* verschijnt * J 

TAR juiste_keuze BOOLEAN; { )I: geeft aan of gedlige keuze ingegeven 
1* is 

juiste_cijfer · BOOLEAN; ( )I: geeft aan of ingegeven cijfer tussen · {* 'min' en 'max' inligt 

hulpgetal stringS; {* hulpvariabele bij het invoeren van 
(* een getal 

code -. INTEGER; {* geeft soort fout aan · 
~EGIN 

(* schrijf hulpregel op het scherm 
TextColor(Red); 
GotoXY(3,16}; 
WriteC'Q : QUIT; P 
GotoXY(59,16); 
WriteC'C : Getal'); 

juiste_keuze := FALSE: 

Vorige pagina: N : Volgende pagina'); 

* I 
* } 

*1 
* J 

* } 
*) 
*1 

* I 

1* doe zolnag geen geldige keuze ingegeven is *1 
WHILE ( juiste_keuze = FALSE ) DO 
BEGIN 

(* call form UNIT Tools 
frame(4)i 
ClrScr; 
GotoXY (10,1) ; 
Write('Uw keuze : t)j 

GotoXY(22,l)j 
(* lees 

Read( kbd, keuze ); 
keuze := UpCase(keuze}; 
GotoXY(22,1); 
Write(keuze)i 
IF ( ( keuze = t Q ' ) OR 

OR 
THEN 

keuze 

keuze = 
keuze = 

, P , 

t C' 
) OR ( keuze 
) } 

*1 

* } 

= 'N' ) 



Bt;(.HN 
{* geldige keuze ingegeven 

juiste_keuze := TRUEi 
* J 

IF ( keuze = 'c' ) 
THEN 

END; 

BEGIN 
{* keuze om procedure te selecteren is gemaakt *} 

juiste_cijfer := FALSE: 

{* doe zolang geen juist getal ingegeven is, *} 
{* d.w.z. een getal tussen min en max *1 

WHILE ( juiste_cijfer = FALSE ) DO 
BEGIN 

GotoXY (10, l) ; 
Write('Uw keuze '}; 
GotoXY(22,l); 
Write(keuze); 
GotoXY(30,l); 
Write('Nummer : '); 
GotoXY (39,1) i 

[* lees getal *} 
Readln( hulpgetal ); 
Vale hulpgetal, getal, code ): 
IF ( ( getal < max) AND ( getal > min ) } 
THEN 

(* geldig getal ingegeven *) 
juiste_cijfer := TRUE; 

END; 
END; 

END; 
END; {of PROCEDURE maak_keuze 

{***********************************************************************} 
{* display _geg *} 
{***********************************************************************} 
PROCEDURE display_geg ( bestand : string8 ); 

{******************************************************* 

Beschrijving 

Parameters 

het tonen van procedurenamen van een deelcategorie en 
naar keuze de gegevens van deze procedures 

bestand ( in ) : deelcategorie naam 

*******************************************************************1 

CONST AANT_REC = 18; {* maximaal aantal procedure- * } 
{* namen op het scherm * I 

VAR bib_file bibliotheekbestand; (* filenaam voor bibliotheek- * } 
{ * bestand * } 

bib_rec : biblio_blok; { * record met gegevens uit * } 
{* bibliotheekbestand * } 

i INTEGER; {* tellervariabele * ) 
x INTEGER; { * x-coordinaat * } 
y INTEGER: {* y-coordinaat * } 
getal LONGINT; {* geselecteerde procedure * } 
einde BOOLEAN: { * geeft aan of raadpleeg- * } 

( * proces beeindigd wordt * ) 
keuze CHAR; (* geeft ingegeven keuze aan * } 
rec INTEGER; {* geeft nummer van het * 1 

( * record aan met procedure- * ) 

S 



{* naam * J 

BEGIN 
(* open de deelcategorie *1 

Assign( bib_file, drive+bestand+'.DCT'); 
Reset{ bib_file )i 
rec := 0: 
einde := FALSE; 

{* zolang raadpleegproces niet beeindigd moet worden *1 
WHILE ( einde = FALSE DO 
BEGIN 

TextColor(Blue)i 
x := 5; 
y := 3; 
i : = 1 i 

frame(2); 
ClrScr; 

{* call from UNIT Tools 

{* schrijf procedure namen op het scherm 
WHILE ( ( i <= AANT_REC ) AND ( NOT EOF( bib_file) ) ) DO 
BEGIN 

Read( bib_file, bib_rec ); 
GotoXY( X, y); 
Write(rec+l:2,' " bib_rec.proc_naam ); 
rec := rec + 1; 
y := y + I: 
i := i + I: 
IF { ( y - 3 ) mod ( AANT_REC DIV 2 ) = 0 ) 
THEN 

BEGIN 
x := 30: 
y:= 3: 

END; 
END: 

TextColor(Red); 
GotoXY(50, 7): 
IF ( i <= AANT_REC 
THEN 

Write(' Einde bestand') 
ELSE 

WriteC' Er zijn meer procedures'); 

keuze : = • • i 
getal := 0: 

* } 

* 1 

{* maak keuze *J 
maak_keuze( keuze, getal, ( rec + 1 ), rec - ( i-I ), rec ): 
IF ( keuze = 'N' ) 
THEN 

{* keuze = volgende pagina 
BEGIN 

IF ( i <= AANT_REC ) 
THEN 

END 
ELSE 

BEGIN 
rec := rec - C i-I ); 
Seek( bib_file, rec ); 

END 

IF ( keuze = 'P' ) 
THEN 

1* keuze = vorige pagina 
BEGIN 

rec := ( rec - AANT_REC 
IF { rec < 0 } 

- ( i-I ): 

* J 

)Ie J 



THEN 
rec : = 0; 

Seek( bib_file, rec )i 
END 

ELSE 
IF ( keuze = 'Q' ) 
THEN 

{* keuze = stoppen met raadplegen 
einde := TRUE 

ELSE 
BEGIN 

* } 

(* keuze = toon gegevens van geslecteerde procedure *J 
Seek( bib_file, getal - 1 )i 
Read{ bib_file, bib_rec ); 
Seek( bib_file, 0 ); 
rec := 0: 

{* call form UNIT Muthulp *} 
schermopmaaki 

{* call form UNIT Muthulp * } 
schrijf_waarden( bib_rec )i 

i* call form UNIT Tools *} 
frame(4); 
ClrScri 
center{'Druk op willekeurige toets voor vervolg' ,1,77); 
REPEAT UNTIL Keypressed; 

1* call form UNIT Tools *} 
leeg_keyboardbuffer; 

END; 
END; 

i* sluit de deelcategorie 
Close{ bib_file ); 

~ND; 

* } 

***********************************************************************J 
. * rdpleeg_keuze * } 
:***********************************************************************} 
'ROCEDURE rdpleeg_keuze ( bestand: string8; 

VAR response CHARi 
VAR best string8; 

ext string3 )i 

.*********************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
bestand 

ext 

response 
best 

. . 

Tonen en ophalen keuze uit de inhoudsopgave of 
een categorie ( afhankelijk van de meegegeven 
parameters 

in ) : geeft naam van de inhoudsopgave of categorie 
aan 

in 

out) 
out) 

geeft de extensie weer, behorende bij de 
inputparameter bestand 

geeft keuze uit het menu weer 
geeft bestandsnaam weer behorende bij de 

gedane keuze uit het menu; deze naam kan de 
naam van een categorie of deelcategorie zijn 

******************************************************************} 

rAR file_naam inhoudsbestandi { * filenaam voor inhoudsbestand * J 
file_rec . inhoud_bloki { * record met gegevens uit in- * } . 

{* houdsbestand * } 
menu menu_reci { * record met menu-gegevens * } 
i INTEGER; { * tellervariabele * } 



gevonden 

bestandsnaam 

3EGIN 
ClrScr; 

BOOLEAN: 

string79: 

i* geett aan ot categor1e/aeelcat.~J 
{* gevonden is *) 
f* hulpvariable v~~r opslaan van *} 
{* de bestandsnaam *1 

{* controleer of inputparameter 'bestand' weI bestaat *J 
[$1-) 
bestandsnaam := drive+bestand+'.'+ext: 
Assign( file_naam, bestandsnaam ); 
Reset(file_naam}; 
{$I+J 
IF IOResult (> 0 
THEN 

BEGIN 
(* bestand bestaat niet: geef foutmelding: aanroep uit *1 
f* UNIT Cont *1 

foutmeld('Bestand '+bestand, 'niet gevonden'): 
response := 'S'; 

END 
ELSE 

BEGIN 

Seek(file_naam, 0): 
WITH menu DO 
BEGIN 

i := 0; 
(* zet gegevens uit bestand in een record *} 

WHILE NOT EOF( file_naam ) DO 
BEGIN 

Read(file naam, file rec): 
i := i + Ii -
choices[i] := file rec.keuze: 
descriptions[i] :=-file_rec.beschrijvingi 

END; 
num_choices := ii 
menu_width := 50; 
title := 'RAADPLEGEN BIBLIOTHEEK ' +file_rec.titel_omsch; 
prompt := 'Maak keuze of gebruik arrow-keys en druk <RETURN>': 

END: 

{* toon de gegevens die in het record gezet zijn *} 
display_menu ( menu ); 

{* haal gedlige keuze op uit het menu *J 
get_menu_response( menu, response): 

Seek (file_naam, 0); 
gevonden := FALSE; 

{* zoek n.a.v. de keuze de bijbehorende categorie/ 
f* deelcategorie 

WHILE { ( NOT EOF(file_naam) ) AND gevonden = FALSE) ) DO 
BEGIN 

END: 

Read(file naam, file rec); 
IF ( file=rec.keuze ~ response 
THEN 

BEGIN 
gevonden := TRUE; 
best := file_rec.fil_naam; 

END; 

Closet file_naam ); 
END: 

~NDi { of PROCEDURE rdpleeg_keuze 

lI: ) 

* } 

8 



[***********************************************************************} 
[************************ EINDE LOKALE FUNKTIES ***********************J 
[***********************************************************************} 

[***********************************************************************} 
[* raadplegen *) 
[***********************************************************************} 
?ROCEDURE raadplegenj 

7AR response 
bestand 
best 
bib_fil 
bib_rec 

CHARi {* keuze uit een menu *1 
string8; {* bestandsnaam voor categorie *} 
string8; 
bibliotheekbestandi 
biblio_bloki 

{* bestandsnaam voor deelcat. *J 
{* filenaam voor bibliotheekbestand *} 
{* record met gegevens uit biblio- *} 
{* theekbestand *1 

lEGIN 

frame(2) ; 
ClrScri 

response := ' 
bestand := "i 

{ * 
WHILE response 
BEGIN 

{* call form UNIT Tools 

, . 
I 

zolang gegevens geraadpleegd moeten worden 
<> 's' DO 

response := 'S'; 

* } 

* } 

{* toon de categorieen, die zich in de inhoudsopgave *} 
{* bevinden en selecteer een gedlige keuze *} 

rdpleeg_keuze('INHOUD', response, bestand, 'INH' )i 
IF ( response <> 's' ) 
THEN 

END; 

BEGIN 
WHILE response <> 'Sf DO 
BEGIN 

response := 'S'; 

{* toon de deelcategorieen uit de geselcteerde categorie 
{* en selcteer een gedlige deelcategorie 

rdpleeg_keuze( bestand, response, best, 'CAT')i 
IF ( response <> IS' ) 
THEN 

1* toon de procedurenamen uit de geslecteerde deelca
{* tegorie 

display_geg( best )i 
END; 
response := 

END; 
, . , 

~ND; { of PROCEDURE raadplegen } 

* } 
*} 

* } 
* } 

[*************************************************************************} 
3EGIN 
=:ND. 
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L~~~~~~~~~~~~~~X~~X~XX~~~~X~~X~~~~~~~~XX~~~~~X~~X~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f 

[* *1 
[* Titel Het bibliotheekprogramma *} 
I * Program UNIT MUTEREN * } 
[* Versie 1.00 *} 
[* Datum maart 1991 * J 
[* Language Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *} 
[* Systeem IBM XT met EGA kaart * } 
[* Ontwerper: G.J.A. Markslag *} 
[* Programmeur G.J.A. Markslag *1 
[* Informatie Technische Universiteit Eindhoven *} 
[* Faculteit der Werktuigbouwkunde *} 
[* Vakgroep Productietecnologie en auto- *} 
[* matisering *J 
[* Laboratorium voor Omvormtechnologie *J 
[* Tel 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *) 
[* 040 - 474828 ( G.J.A. Markslag ) *} 
[* *"} 

[ * * } 
[***********************************************************************} 

JNIT muteren; 

(NTERFACE 

JSES Crt, 
Turb03, 
Dos, 
Typvar, 
Tools, 
Muthulp, 
Verwijd, 
Cont; 

[********************************************************************} 
[************************ EXPORT FUNKTIES ***************************1 
(********************************************************************J 

[********************************************************************) 
[* sortering * } 
[********************************************************************} 
?ROCEDURE sortering; 

[***************************************************** 

Beschrijving Het sorteren van de gegevens in de diverse 
deelcategorieen. 

Parameters :-

*******************************************************************) 

[********************************************************************} 
[* mutatie *} 
(********************************************************************} 
?ROCEDURE mutatie ( mut_soort : CHAR ); 

[************************************************************ 

Beschrijving Het invoeren van een password en indien dit 
juist is I a.d.h.v. inputparameter 'mut_soort' 
de procedure toevoegen, wijzigen of verwij-

/0 



Parameters 
mut_soort 

deren aanroepen. 

in ) : geeft soort mutatie aan 

*****************************************************************} 

IMPLEMENTATION 

{********************************************************************} 
{************************ LOKALE FUNKTIES ***************************} 
{********************************************************************} 

l***************************************************** ***************} 
{* get_var *} 
{********************************************************************} 
PROCEDURE get_var( x INTEGER; 

y INTEGER; 
VAR strg string79; 

lengte INTEGER): 

{************************************************************* 

Beschrijving 

Parameters 
x ( in ) 
y ( in ) 
lengte ( in ) 
strg (out) 

Het ophalen van parameter 'strg' op positie (x,y) 

x-coordinaat 
y-coordinaat 
lengte van de in te lezen string; 
de ingelezen string 

*****************************************************************1 

VAR i 
xl 
strgl 

BEGIN 

INTEGER: 
INTEGER: 
string79; 

{* teller variabele *} 
{* hulp x-coordinaat *} 
{* hulpstring voor in te lezen string *} 

{* achtergrond kleur blauw en tekstkleur grijs *} 
TextColor(LightGray); 
TextBackground(Blue): 
IF ( strg[l] = ' , ) 
THEN 

BEGIN 

END 
ELSE 

BEGIN 

{* schrijf default waarde van de string 
xl := x; 
FOR i := I TO lengte DO 
BEGIN 

END; 

GotoXY(xl, Y)j 
Write('.'); 
xl : = xl + I; 

(* lees string 
GotoXY( x, y ); 
Readln(strg)i 

{* schrijf laatst ingegeven string 
strgl := strg; 
GotoXY(x, y); 
Write(strg): 

{* lees string 
GotoXY ex, y); 

* ) 

* ) 

* I 

* } 
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END; 

Readln(strg); 
IF ( length(strg) = 0 ) 
THEN 

strg := strgl; 

{* schrijf ingegeven sctring op scherm met *1 
{* achtegrondkleur grijs en tekstkleur blauw *} 

TextColor{Blue); 
TextBackground(LightGray): 
xl := x; 
FOR i := 1 TO lengte DO 
BEGIN 

GotoXY (xl, y): 
Write (. '); 
xl := xl + 1; 

END; 
GotoXY(x, y); 
Write(strg); 

~ND; { of PROCEDURE get_var } 

{********************************************************************} 
(* get_antwoord * 1 
[********************************************************************J 
?ROCEDURE get_antwoord ( VAR antwoord CHAR; 

tekst string79; 
xl INTEGER; 
x2 INTEGER }i 

[************************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
tekst 
xl 
x2 
antwoord 

Inlezen van een antwoord, net zolang totdat het 
karakter 'J' of 'N' ingegeven is. 

( in ) : 
( in ) 
( in ) 
( out) 

hulptekst bij het geven van het antwoord 
x-coordinaat vorr tekst 
x-coordinaat voor ingeven van antwoord 
het ingegeven antwoord door de gebruiker 

*****************************************************************1 

~EGIN 

frame(4); 
ClrScr; 
GotoXY(xl,l); 
Write(tekst): 
GotoXY(x2,1); 

{* call from UNIT Tools * } 

{* doe zolang geen geldig antwoord ingegeven is *1 
WHILE ( ( antwoord <> 'N' ) AND ( antwoord <> 'J' ) } DO 
BEGIN 

e* lees antwoord *1 
Read( kbd, antwoord ): 
antwoord := Upcase(antwoord); 

END; 
{* zet datum en tijd op het schermi UNIT TOOLS *1 

datumtijd: 
SND; { of PROCEDURE get_antwoord } 

{********************************************************************} 
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Ill\" naal_Waaraen lI\" J 
(********************************************************************1 
PROCEDURE haal_waarden( VAR bib_rec : biblio_blok; 

VAR stop_toev : BOOLEAN ); 

{********************************************************** 

Beschrijving ophalen van de gegevens behorende bij een pro
cedure of funktie 

Parameters 
bib_rec 
stop_toev 

( out 
( out 

record met ingelezen gegevens 
variabele, die aangeeft op het invoeren 
van gegevens beeindigd moet worden 

*****************************************************************J 

VAR hulpstring : 
x . . 
y 
i 
k 

BEGIN 
WITH bib rec DO 
BEGIN 

string79; { * hulpstring v~~r inlezen 
INTEGER; { * hulp x-coordinaat 
INTEGER; { * hulp y-coordinaat 
INTEGER; [ * tellervariable 
INTEGER; { * tellervariable 

(* lees procedure/funktienaam in 
hulpstring := proc_naami 
get_var(28, 2, hulpstring, 20 ); 
proc_naam := hulpstring; 

van gegevens 

{* wanneer leesproces niet gestopt moet worden 
IF ( ( proc_naam <> 'q' ) AND ( proc_naam <> 'Q' ) ) 
THEN 

BEGIN 
proc_naam := hulpstring; 

* } 
* } 
* } 
* } 
* } 

* } 

* } 

{* lees unit *} 
hulpstring := naam_unit; 
get_var{62, 2, hulpstring, 8 )i 
IF ( ( hulpstring = 's' ) OR ( hulpstring = 'S' ) ) 
THEN 

Exit; 

naam_unit := hulpstringi 

{* lees de funktieomschrijving *} 
FOR i := 1 TO 3 DO 
BEGIN 

END; 

hulpstring := func[il; 
get_var(28, i+2, hulpstring, 49 ); 
IF ( ( hulpstring = 's' ) OR ( hulpstring = 'S' ) ) 
THEN 

Exit; 
func [iJ := hulpstring; 

{* lees categorie *} 
hulpstring := cat; 
get_Yare 8, 6, hulpstring, 8 ); 
IF ( ( hulpstring = '5' ) OR ( hulpstring = 's' ) ) 
THEN 

Exit; 
cat := hulpstring; 

{* lees deelcategorie 
hulpstring := cat_deel; 

* } 
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YC'-_VClL\JV, v, UU.LY°'-L.LUY, 

IF ( ( hulpstring = 's • ) 
THEN 

Exit: 
cat - deel := hulpstring: 

{ * lees deelmap 
hulpstring := deel _map; 
get_var(56, 6, hulpstring, 
IF ( ( hulpstring = ' s • ) 

THEN 
Exit: 

dee I_map := hulpstring; 

{ * lees bladzijde map 
hulpstring := blz_mapi 
get_var(71, 6, hulpstring, 
IF ( { hulpstring = • s' 
THEN 

Exit; 
bIz_map 

x := 5; 
y := 8: 

. -.- hulpstring: 

} 

V, , 
OR ( hulpstring = • S • ) ) 

* } 

3) : 
OR ( hulpstring = • S' ) } 

*} 

3} ; 
OR ( hulpstring = • S • ) ) 

{* lees de inputparameters *1 

END 
ELSE 

FOR k := 1 TO AANTAL_PARAM DO 
BEGIN 

END; 

hulpstring := inputparam[k]: 
get_Yare x, y, hulpstring, 15 ): 
IF ( ( hulpstring = 's' ) OR ( hulpstring = 'S' ) ) 
THEN 

Exit; 
inputparam[k] := hulpstring: 
x := x + 18: 
IF ( k mod 4 = 0 
THEN 

BEGIN 
Y := Y + I: 
x := 5; 

END: 

x := 5; 
y := 13; 

1* lees de outputparameters *1 
FOR k := 1 TO AANTAL_PARAM DO 
BEGIN 

END: 

hulpstring := outputparam[k]: 
get_Yare X, y, hulpstring, 15 ); 
IF ( ( hulpstring = 's' ) OR ( hulpstring = 'S' ) ) 
THEN 

Exit: 
outputparam[k] := hulpstringj 
x := x + l8i 
IF ( k mod 4 = 0 ) 
THEN 

BEGIN 

END: 

y := y + 1; 
x := 5i 

{* stop met inlezen van gegevens 
stop_toev := TRUE: 

* } 

END: 
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{********************************************************************1 
{* wij z_waarden * l 
{********************************************************************} 
PROCEDURE wijz_waarden ( VAR stoppen BOOLEAN; 

VAR proc string20; 
VAR cat stringS: 
VAR cat_deel stringS: 

tekst string79 ): 

(************************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
tekst 

stoppen 

proc 
cat 
cat_deel 

in ) 

out) 

out) 
out} 
out) 

Leest de procedure/funktienaam, categorie en 
deelcategorie t.b.v. het wijzigen of verwijde
ren van gegevens. Tevens is er een controle of 
de ingegeven waarden in deze combinatie voorkomen 

. . hulptekst, die aangeeft 'WIJZIGEN' of 
'VERWIJDEREN' 
geeft aan of ingeven van de waarden be
eindigd moet worden 
ingegeven procedure/funktienaam 
ingegeven categorie naam 
ingegeven deelcategorie naam 

******************************************************************} 

{AR hyroc . string20; {* hulpvariabele voor procedurenaam * J . 
h cat stringS; {* hulpvariabele voor categorie naam * J 
h_catdeel : stringS; { * hulpvariabele voor deelcat. naam * } 
juiste_invoer BOOLEAN; {* geeft aan of invoerproces beeindigd*} 

{ * moet worden * } 
hulpstring string79; { * hulpstring bij het inlezen van de *} 

{* waarden * I 

~EGIN 

1* initialisatie van de in te lezen waarden * } 
proc : = ......•••••••.•••• ,..,..; 
cat : = •• ,. ....... t i 
cat_deel : = ' ••••••••• i 

juiste_invoer := FALSE; 
{* doe zolang geen juiste waarden ingegeven zijn *} 

WHILE juiste invoer = FALSE ) DO 
BEGIN 

{* zet tekst op scherm *J 
TextColor(Blue); 

{* call from UNIT Tools *} 
frame(2); 
ClrScr; 

{* call from UNIT Tools 
center(tekst+ ' VAN GEGEVENS' ,3,77}: 
GotoXY(5,6) ; 
Write('Te '+tekst+ ' procedure/funktie 
GotoXY{5, 8); 
Write('Categorie 
GotoXY(5,IO): 
Write('Deelcategorie 

*} 

t ) : 

, ) : 

, ) i 

{* lees te wijzigen/verwijderen procedurenaam in *} 
hulpstring := proc: IS 



get_var( 39, 0, nUlpstring, 20 J; 
proc := hulpstring; 

{* als inleesproces niet beeindigd moet worden 
IF ( proc [1] <> 'q' ) 
THEN 

BEGIN 
{* lees de categorie in 

hulpstring := cat; 
get_var( 39, 8, hulpstring, 8 ): 
cat := hulpstring; 

1* lees de deelcategorie in 
hulpstring := cat_deel: 
get_var{ 39,10, hulpstring, 8 ); 
cat_deel := hulpstring; 

* } 

* } 

* } 

IF ( 
(* controleer de ingegeven categorie en deelcategorie *J 

cat deel[l] = '.') OR ( cat[l] = '.' ) OR 
length (cat_deel) = 0 ) OR ( length (cat) = 0 ) 

THEN 
BEGIN 

juiste_invoer := FALSE: 
{* call from UNIT Cont 

foutmeld('Geen juiste categorie of • 
END 

* } 
'deelcategorie ingegeven'}; 

ELSE 
{* controleer de combinatie van de ingegeven waarden *) 
(* call from UNIT Cont *J 

cnt_invoerC juiste_invoer, proc, cat, cat_deel ); 
END 

ELSE 
BEGIN 

{* stop het inleesproces 
stoppen := TRUE; 
juiste_invoer := TRUE: 

END; 
END: 

END; {of PROCEDURE wijz_waarden } 

(********************************************************************) 
{* init toev *} 
(********************************************************************) 
PROCEDURE init_toev( VAR bib_rec : biblio_blok ); 

{******************************************************* 

Beschrijving Initialiseren van de toe te voegen gegevens 

Parameters : 
bib_rec ( out ) : record met de geinitialiseerde gegevens 

*****************************************************************1 

VAR i 

BEGIN 

: INTEGER: {* tellervariabele * } 

1* initialiseer de gegevens van een procedure *1 
bib_rec. proc_oaam : = ........................ ': 
bib_rec.naam_unit := ' ••••••.• ': 
bib_rec.deel_map := ' ••• ': 
bib_rec.blz_map := ' •••• ; 

* } 

bib_rec.func[l] := ................................................. I; 
bib_rec.func[2] := ................................................. '; 
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bib_rec.tuncL3J := ' ....................•............................ 'j 
FOR i := 1 TO 15 DO 
BEGIN 

END; 

bib_rec.inputparam[i] := ' ••••••••••••••• '; 
bib_rec.outputparam[i] := •••••••.•••••.• ': 

bib_rec.cat := ' •••••••• '; 
bib_rec.cat_deel := ' •.•••... 'i 

END: { of PROCEDURE init_toev 

{********************************************************************J 
{* toevoegen *} 
t********************************************************************1 
PROCEDURE toevoegen; 

{*********************************************************** 

Beschrijving het toevoegen van gegevens aan een deelcategorie 

Parameters : -
*******************************************************************) 

VAR bib_rec biblio_blok; {* record met gegevens uit * I 
{ * bibliotheekbestand * } 

bib_fil bibliotheekbestand; { * filenaam voor biblio- * } 
£* theekbestand * } 

antwoord CHAR; { * variable voor het opha- * } 
[ * len van het antwoord * } 

stoppen BOOLEAN: {* variable, die einde pro- * } 
{* ces aangeeft * } 

stop_toev . BOOLEAN; {* variable die einde toe- * } . 
{* voegen aangeeft * } 

file_naam inhoudsbestand; { * filenaam voor inhouds- * } 
{ * bestand *} 

file_rec inhoud_bloki { * record met gegevens uit * } 
f* inhoudsbestand * } 

BEGIN 
stop_toev := FALSE: 

WHILE 
BEGIN 

(* doe zolang gegevens toegevoegd moeten worden 
stop_toev = FALSE ) DO 

* ) 

{* initialiseer de gegevens *} 
init_toev( bib_rec ); 

{* doe zolang geen juiste gegevens ingegeven zijn *1 
REPEAT 

{* zet layout op scherm: aanroep uit UNIT Muthulp *} 
schermopmaak; 
TextColor(Black): 

{* zet gegevens op scherm; aanroep uit UNIT Muthulp *1 
schrijf_waarden( bib_rec ); 

{* lees gegevens in *} 
haal_waarden( bib_rec, stop_toev )i 

{* als toevoegproces niet beeindigd moet worden 
IF ( stop_toev = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 

* } 



END 
ELSE 

antwoord := ' 'j 

{* haal antwoord op 
get_antwoord( antwoord, 'Akkoord (J/N) ? 

antwoord := 'J' j 

UNTIL antwoord = 'J'j 

)I: } 

, ,25,44); 

{* als toevoeg proees niet beeindigd moet worden *J 
IF ( stop_toev = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
stoppen := FALSE; 

{* als eategorie = deeleategorie *} 
IF ( bib_ree.cat = bib_rec.cat_deel 
THEN 

BEGIN 
(* geef foutmeldingj Call from UNIT Tools *J 

frame(2): 
ClrScri 
TextColor(Blue)j 

{* call from UNIT Cont *} 
foutmeld('Categorie en deeleategorie', 'hebben dezelfde naam'); 
stoppen := TRUE; 

END 
ELSE 

BEGIN 
{* controleer of de inhoudsopgave aanwezig is *} 
{* call from UNIT Cont *J 

cnt_file( stoppen )i 
IF ( stoppen = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
{* controleer of ingegeven categorie bestaat *} 
{* call from UNIT Cont *1 

cnt_cat( bib_ree.eat, bib_ree.eat_deel, 
stoppen, 'INHOUD', 'Categorie', 'INH', 'CAT' ); 

IF ( stoppen = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
{* controleer of ingegeven deelcategorie be- *} 
{* staat *} 
{* call from UNIT Cont *} 

cnt_catdeel( bib_rec.cat_deel, 
bib_rec.cat, stoppen, 'CAT', 'DCT' ); 

IF ( stoppen = FALSE ) 
THEN 

{* controleer of ingegeven reeds voorkomt in *} 
{* de deelcategorie )I: I 
f* call from UNIT Cont *J 

END; 
END; 

END: 

cont-proe( stoppen, bib_ree.cat_deel, 
bib_ree.proc_naam ); 

IF ( stoppen = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
1* voeg gegevens toe aan deelcategorie 

Assign( bib fil, drive+bib ree.cat deel+'.DCT')i 
Reset ( bib_til ); - -
Seek{ bib_fil, FileSize( bib_fil) }j 
Write( bib fil, bib rec )i 
Close( bib:fil)i -

* } 

I! 



END; 
END: 

END; 

END; { of PROCEDURE toevoegen ) 

{********************************************************************} 
{* wijzigen * J 
{********************************************************************} 
PROCEDURE wijzigen; 

{******************************************************** 

Beschrijving Het wijzigen van gegevens van een bestaande pro
cedure/funktie 

Parameters :-

*******************************************************************1 

VAR wijz-proc 
hulp_wijz-proc 

cat deel 
hulp_cat_deel 

categorie 
hulp_categorie 

string20; 
string20; 

string8; 
string8; 

string8: 
string8; 

{* te wijzigen procedure 
{* hulpstring voor te wijzigen 
{* procedure 
{* te wijzigen deelcategorie 
{* hulpstring voor te wijzigen 
{* deelcategorie 
{* te wijzigen categorie 
(* hulpstring voor te wijzigen 
(* categorie 

* } 
*} 
* } 
* } 
* } 
* } 
* } 
* } 
* J 

{* variabelen, die aangeven of wel*} 
{* of niet iets gevonden iS I of *J 
{* dat er gestopt moet worden met *} 
(* muteren *1 

juiste_invoer 
stoppen 
gevonden 
stop_toev 
hulpstop 

BOOLEAN: 
BOOLEAN; 

: BOOLEAN: 
BOOLEAN; 
BOOLEAN: 

bibliotheekbestand: 
: biblio_blok; 

inhoudsbestand: 

bib file 
bib_rec 
inh_file 
antwoord : CHAR; {* antwoord 

{* bruiker 
ingegeven door de ge- *1 

* J 
BEGIN 

stoppen := FALSE: 
hulpstop := FALSE: 

{* doe zolang gegevens gewijzigd moeten worden 
WHILE ( ( stoppen = FALSE ) OR ( hulpstop = FALSE ) ) DO 
BEGIN 

frame(2); 
ClrScr; 

{* call from UNIT Tools 

stoppen := FALSE; 

*} 

* 1 

{* lees te W1JZ1gen 'waarden' in *} 
wijz_waarden( stoppen, wijz-proc, categorie l cat_deel l 'WIJZIGEN' ); 
hulpstop := stoppen: 
IF ( stoppen = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
{* sla ingelzen waarden op in hulpvariabelen 

hulp_wijz-proc := wijz-proc; 
* J 



{ 

hulp_cat_deel := cat_deel: 
hulp_categorie := categorie; 

{* lees gegevens behorende bij ingegeven waarden *} 
Assign( bib_file, drive+cat_deel+' .DCT'): 
Reset( bib_file ); 
gevonden := FALSE; 
WHILE ( gevonden = FALSE ) DO 
BEGIN 

Read{ bib_file, bib_rec ); 
IF ( bib_rec.proc_naarn = wijz-proc 
THEN 

gevonden := TRUE; 
END; 
Close( bib_file ); 

{* herhaal totdat de gegevens juist gewijzigd zijn *J 
REPEAT 

{* zet layout op scherm; aanroep uit UNIT Muthulp *} 
scherrnoprnaak; 
TextColor(Black): 

{* schrijf gegevens op scherrn; aanroep uit UNIT *} 
{* Muthulp *} 

schrijf_waarden( bib_rec ); 

(* lees te wijzigen gegevens in *1 
haal_waarden( bib_rec , stop_toev): 
antwoord := ' '; 

{* haal antwoord op 
get_antwoord( antwoord, 'Akkoord (J/N) ? 

UNTIL antwoord = lJ'; 

IF ( bib_rec.cat (> hulp_categorie 
THEN 

25, 44 ): 

{* controleer of gewijzigde categorie reeds voor- *1 
(* komti aanroep uit UNIT CONT *} 

cnt_cat( bib_rec.cat, bib_rec.cat_deel, stoppen, 
'INHOUD', 'Categorie', 'INH', 'CAT'); 

IF { stoppen = FALSE 
THEN 

BEGIN 
IF ( ( bib_rec.cat (> hulp_categorie ) AND 

( bib_rec.cat_deel = hulp_cat_deel ) ) 
THEN 

BEGIN 
{* deelcategorie kornt reeds voor in 
(* categorie: aanroep uit UNIT Cont 

foutrneld('Deelcat '+bib_rec.cat_deel+ ' 
'voor in andere categorie'); 

stoppen := TRUE; I 

andere *} 

* J 
kornt reeds', 

{* verwijder eventueel de categorie; aanroep *} 
{* ui t UNIT Verwijd *} 

cat_verwijder( bib_rec.cat )i 
END: 

END; 

IF (stoppen = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
IF ( bib_rec.cat_deel (> hulp_cat_deel ) 



{* controle of deelcategorie reeds bestaat; *1 
{* aanroep uit UNIT Cont *1 

cnt_catdeel( bib_rec.cat_deel, bib_rec.cat, stoppen, 
'CAT', 'DCT' ); 

IF ( stoppen = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
IF ( bib_rec.cat_deel <> hulp_cat_deel ) 
THEN 

voorkomt; *1 {* controleer of gewijzigde procedure 
{* aanroep uit UNIT Cont * I 

bib_rec.proc_naam ); cont-proc( stoppen, bib_rec.cat_deel, 

END; 

IF ( stoppen = FALSE ) 
THEN 

END; 
END; 

END; 

BEGIN 
IF ( bib_rec.cat_deel <> hulp_cat_deel ) 
THEN 

END; 

BEGIN 
{* verwijder procedure uit 'oude' deel- *1 
(* categorie; aanroep vanuit UNIT Cont *1 

remove(l, hulp_wijz-proc, hulp_cat_deel, 
hulp_categorie ); 

{* eventuele verwijdering van de deel- *1 
(* categorie; aanrope uit UNIT Cont *1 

remove(2, hulp_wijz-proc, hulp_cat_deel, 
hulp_categorie ); 

END; 

(* voeg gegevens toe aan deelcategorie *1 
Assign( bib_file, drive+bib_rec.cat_deel+'.DCT'); 
Reset( bib_file ); 
Seek( bib_file, FileSize( bib_file) ); 
Write( bib_file, bib_rec ); 
Close( bib file ); 
IF ( bib_rec.cat_deel = hulp_cat_deel ) 
THEN 

{* verwijder procedure uit de deelcate- *1 
{* gorie; aanroep uit UNIT Cant *1 

remove(l, hulp_wijz-proc, bib_rec.cat_deel, 
bib_rec.cat ); 

END; { of PROCEDURE wijzigen 

{********************************************************************1 
{* verwijderen * I 
{********************************************************************1 
PROCEDURE verwijderen; 

{******************************************************* 

Beschrijving het verwijderen van gegevens van een procedure 

Parameters :-

******************************************************************1 

12.1 



VAR stoppen BOOLEAN: 

gevonden BOOLEAN: 

{* variabele, die aangeeft of *} 
{* verwijderingsproces beein- *1 
{* digd moet worden *} 
{* variabele, die aangeeft of *} 
f* gewijzigde gegevens gevon- *1 
{* den zijn *1 

bib file 
bib_rec 
verw-proc 
categorie 

bibliotheekbestandi 
biblio_blok: 
string20; 
stringS: 

{* te verwijderen procedure *} 
{* categorie, waarin zich de *1 
{* zich te verwijderen proce- *} 
{* dure zich bevindt *1 
{* deelcategorie, waarin zich *} 
{* de te verwijderen proce- *1 
{* dure bevindt *} 
f* antwoord gegeven door de *} 
f* gebruiker *J 

: stringS; 

antwoord CHAR; 

BEGIN 
stoppen := FALSE; 

(* doe zolnag gegevens verwijderd moeten worden *J 
WHILE stoppen = FALSE ) DO 
BEGIN 

{* call from UNIT Tools *1 
frame(2): 
ClrScr; 

{* lees te verwijderen waarden 
wijz_waarden( stoppen, verw-proc, categorie, cat_deel, 
IF ( stoppen = FALSE ) 

* } 
'VERWIJDEREN'); 

THEN 
BEGIN 

{* lees gegevens behorende bij te verwijderen proce- *} 
{* dure *1 

Assign( bib file, drive+cat deel+'.DCT'): 
Reset( bib_file }: -
gevonden := FALSE; 
WHILE ( gevonden = FALSE ) DO 
BEGIN 

Read( bib file, bib rec ); 
IF ( bib_rec.proc_naam = verw-proc 
THEN 

gevonden := TRUE; 
END; 
Close( bib_file ); 

{* zet layout op het schermi aanroep uit UNIT Muthulp *1 
schermopmaak; 
TextColor(Black): 

{* schrijf gegevens op schermi aanroep uit UNIT Muthulp *J 
schrijf_waarden( bib_rec ); 
antwoord := • '; 

{* haal antwoord op in te geven door de gebruiker *} 
get_antwoord ( antwoord, t Gegevens verwijderen ( .lIN) ? : I, 25, 59 ): 

IF ( antwoord = 'J' ) 
THEN 

END: 

BEGIN 
{* verwijder de procedure en eventueel de deelcatego- *J 
(* rie en de categorie; aanroep uit UNIT Verwijd *1 

remove(l, verw-proc, cat_deel, categorie ): 
remove (2, verw-proc, cat_deel, categorie ); 

END: 



.t;NVi 
ENDi { of PROCEDURE verwijderen } 

{********************************************************************J 
{********************* EINDE LOKALE FUNKTIES ************************} 
(********************************************************************J 

{********************************************************************J 
1* sortering *1 
{********************************************************************J 
PROCEDURE sorteringi 

{****************************************************** 

Beschrijving sortern van de deelcategorieen op procedure
naam 

Parameters :-

*******************************************************************1 

VAR bib file bibliotheekbestandi 
bib_rec biblio_blok; 
hulp_ file bibliotheekbestand; 
hulp_rec biblio_blok; 
i INTEGER: {* tellervariabele 
stoppen BOOLEAN; 1* variabele, die aangeeft of 

{* deelcategorie leeg is 

hulp-proc string20: p: hulpvariabele voor proc. naam 

f* variabelen nodig voor de fun-
{* ties FINDFIRST en FINDNEXT 

dirinfo searchrec; 
path pathstri 
dir dirstri 
name namestr; 
ext en extstri 
bestand string8: {* naam van de deelcategorie 

BEGIN 

frame(2)i 
ClrScr; 
frame(6); 
TextColor(Red}; 

I* schrijf kop op het scherm 

centerC'EVEN GEDULD A.U.B.' ,I, 30 ); 
centerC'Gegevens worden gesorteerd',3, 30 ); 

(* zoek eerste deelcategorie 
FindFirst( DRIVE+'*.DCT', archive, dirinfo ); 

(* zolang er nog deelcategorieen zijn 
WHILE ( doserror = 0 ) DO 
BEGIN 

{* open een hulpfile 
{$I-} 
Assign( hulp_file, DRIVE+'SORT.DCT')i 
Reset( hulp_file ); 
{$I+} 
IF ( IOResult <> 0 ) 
THEN 

Rewrite( hulp_file ); 

* } 
* } 
* I 

* } 

*1 
* J 

* } 

* } 

* } 

*1 

* } 



(* splits gevonden naam in onderdelen 
FSplit( DRIVE+dirinfo.name+' .DCT', dir, name, exten ); 
bestand := name; 

stoppen := FALSE; 
{* doe zolang deelcategorie niet leeg is 

WHILE ( NOT stoppen ) DO 
BEGIN 

i := 0; 
hulp-proc := 'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'; 

Assign( bib_file, DRIVE+bestand+'.DCT'); 
Reset( bib_file )i 

* } 

* ] 

{* zoek proc. naam die alfabetisch eerste komt *} 
WHILE ( NOT EOF( bib_file) ) DO 
BEGIN 

Read( bib_file, bib_rec ); 
i := i + 1; 
IF ( bib_rec.proc_naam < hulp-proc 
THEN 

END; 

BEGIN 
hulp-proc := bib_rec.proc_naam; 
hulp_rec := bib_reci 

END; 

Closet bib_file ); 

IF ( i = 0 ) 
THEN 

BEGIN 
stoppen := TRUE; 
Erase( bib_file ); 

END 
ELSE 

BEGIN 
(* schrijf gevonden gegevens naar hulpfile 

Write( hulp_file, hulp_rec ); 
* } 

(* verwijder proceduregegevens uit deelcategorie *) 
{* call from UNIT Cont *} 

remove ( 1, hulp-proc , bestand, ' 1 ); 

END; 
END; 
Closet hulp_file ); 

{* geef deelcategorie gegevens terug *) 
Rename ( hulp_file, DRIVE+bestand+'.DCT'}i 

(* zoek volgende deelcategorie 
FindNext( dirinfo ); 

END; 
END; { of PROCEDURE sortering 

f********************************************************************1 
{* mutatie *} 
{********************************************************************1 
PROCEDURE mutatie( mut_soort : CHAR ); 

f******************************************************* 

Beschrijving : Het verwijderen, toevoegen en verwijderen van 
gegevens. 

* J 



Parameters 
mut_soort 

. -. 
in ) : geeft soort mutatie aan 

****************************************************************} 

VAR stoppen : BOOLEAN; 

BEGIN 
ClrScr; 
stoppen := FALSE; 

password( stoppen ); 
IF ( stoppen = FALSE 
THEN 

BEGIN 

1* geeft aan of mutatieproces beeindigd 
{* moet worden 

£* vraag wachtwoord 
{* call from UNIT Muthulp 

{* zet mutatie kop op het scherm 
1* call from UNIT Muthulp 

titelkop( mut_soort )i 
CASE mut_soort OF 

(* voeg gegevens toe 
'T' : toevoegen: 

{* wijzig gegevens 
'W' wijzigen; 

1* verwijder gegevens 
'V' : verwijderenj 

END; 
END: 

END; {of PROCEDURE mutatie J 

* } 
* } 

* } 
* } 

* } 
* } 

* } 

* } 

* J 

{*************************************************************************} 
BEGIN 

END. 



{ * * J 
{* Titel Het bibliotheekprogramma *J 
{ * Program UNIT TOOLS * J 
{* Versie 1.00 *} 
{* Datum maart 1991 *} 
{* Language Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *} 
{* Systeem IBM XT met EGA kaart *} 
{* Ontwerper G.J.A. Markslag *J 
{* Programmeur G.J.A. Markslag *t 
[* Informatie Technische Universiteit Eindhoven *} 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *J 
{* Vakgroep Productietecnologie en auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie *} 
{* Tel ! 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *1 
{* 040 - 474828 ( G.J.A. Markslag ) *1 
{* * 1 
{* *} 
{***********************************************************************} 

UNIT conti 

INTERFACE 

USES Crt, 
Dos, 
Typvar, 
Verwijd, 
Tools; 

(**********************************************************************) 
{********************** EXPORT FUNKTIES *****************************1 
{**********************************************************************} 

{**********************************************************************} 
{* foutmeld *} 
{**********************************************************************} 
PROCEDURE foutmeld( tekstl : string79; 

tekst2 ! string79 }; 

f************************************************ 

Beschrijving 

Parameters 
tekstl (in) 
tekst2 (in) 

Geeft m.b.v. de procedure lokale procedure melding 
en de parameters tekstl en tekst2 een melding op 
het scherm 

geeft deel van de melding weer 
geeft deel van de melding weer 

******************************************************************} 

(**********************************************************************) 
{* remove *} 
f**********************************************************************} 
PROCEDURE remover keuze INTEGER; 

proc string20j 
cat_deel : string8; 
cat ; string8 )i 

{*************************************************************** 

Beschrijving : Roept n.a.v. de parameter keuze een procedure aan, 



ale oIwe~ een proceoure, oee~cd~egorle OL cd~egorle 

verwijdert. 

Parameters 
keuze 
proc 

cat _deel 

cat 

in 
in 

in 

in 

geeft aan 'WATt verwijderd moet worden 
geeft de naam van de eventueel te verwijderen 
procedure aan 
geeft de naam van de eventueel te verwijderen 
deelcategorie aan 
geeft de naam van de eventueel te verwijderen 
categorie aan 

*****************************************************************) 

{**********************************************************************} 
{* cnt_invoer *} 
{**********************************************************************) 
PROCEDURE cnt_invoer{ VAR juiste_invoer 

proc 
cat 
cat_deel 

BOOLEAN; 
string20: 

: stringS; 
string8 )i 

{****************************************************** 

Beschrijving Controle op het daadwerkelijk aanwezig zijn van 
de ingegeven waarden ( procedurenaam, categorie en 
deelcategorie ), die nodig zijn bij het verwijderen 
en wijzigen van gegevens. 

Parameters 
juiste_invoer ( in geeft aan of de juiste waarden ingegeven zijn 
proc ( in geeft de ingegeven procedurenaam aan 
cat ( in geeft de ingegeven categorienaam aan 
cat_deel ( in . geeft de ingegeven deelcategorienaam aan . 
********************************************************************} 

{**********************************************************************J 
{ * cont-proc * } 
{**********************************************************************} 
PROCEDURE cont-proc{ VAR stoppen BOOLEAN; 

cat_deel string8: 
proc string20 )i 

{*************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
stoppen 

cat_deel 
proc 

Controleert of parameter 'proc' voorkomt in 
de deelcategorie 'cat_deel', die tevens als 
parameter meegegeven is. 

out) geeft aan of het mutatieproces beeindigd moet 
worden 

in ) ingegeven deelcategorienaam 
in ) . ingegeven procedurenaam . 

*******************************************************************} 



{**********************************************************************} 
{* cnt catdeel *} 
{**********************************************************************} 
PROCEDURE cnt_catdeel( cat_deel string8; 

cat string8: 
VAR stoppen BOOLEAN: 

ext_h string3; 
ext_s string3 }: 

{***************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
cat_deel 
cat 
ext_h 
ext_s 
stoppen 

Controleeert of de ingegeven deelcategorie exis
teert. ZO nee, wordt nagegaan of deze eventueel 
aangemaakt mag worden 

in ) 
in } 
in } 
in ) 
out) 

ingegeven deelcategorie 
ingegeven categorie 
extensie behorende bij de categorie 
extensie behorende bij de deelcategorie 
geeft aan of mutatieproces beeindigd moet 
worden 

*******************************************************************J 

1**********************************************************************} 
{* cnt cat *} 
{**********************************************************************J 
PROCEDURE cnt_cat< cat : stringS: 

cat_deel string8; 
. VAR stoppen BOOLEAN; 

bestand string8; 
tekst string79; 
ext_h string3i 
ext_s string3 ); 

{************************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
cat 
cat_deel 
bestand 
tekst 
ext_h 
ext_s 
stoppen 

in ) 
in } 
in ) 
in ) 
in ) 
in } 
out) 

Controleert of de ingegeven categorienaam bestaat. 
Zo nee, vindt controle plaats op het eventueel 
aanmaken van deze categorie 

ingegeven categorienaam 
: ingegeven deelcategorienaam 

geeft naam van het inhoudsbestand aan 
hulptekst voor het geven van een melding 
extensie van het inhoudsbestand 

: extensie van de categorie 
geeft aan of mutatieproces beeindigd moet 
worden 

*******************************************************************} 

{**********************************************************************) 
{* cnt_file * } 



PROCEDURE cnt_file ( VAR stoppen : BOOLEAN )i 

{************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
stoppen ( out 

. . 

Controleert of het bestand met de inhoudsopgave 
voorhanden is 

geeft aan of de inhoudsopgave WEL of NIET 
aanwezig is 

*******************************************************************} 

IMPLEMENTATION 

(**********************************************************************} 
{********************** LOKALE FUNKTIES *****************************} 
{**********************************************************************} 

{**********************************************************************1 
{* melding * } 
(**********************************************************************J 
PROCEDURE melding( tekstl string79; 

tekst2 : string79 )i 

{*************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
tekstl (in) 
tekst2 (in) 

Geeft melding op het scherm weer 

deel van de weer te geven melding 
: deel van de weer te geven melding 

********************************************************************1 

BEGIN 

frame(2); 
ClrScr: 
frame(6)i 
TextColor(Red); 

(* calls from UNIT Tools 

{* zet melding op het scherm 
{* call from UNIT Tools 

center ( tekstl, 1,30): 
center ( tekst2, 2,30); 
Sound (1000) ; 
Delay (1000) i 
Nosound; 

1* call from UNIT Tools 
frame(3); 
ClrScri 
TextColor{Black)i 

1* call from UNIT Tools 
centerC'Oruk op een toets voor vervolg', I, 50 ); 

{* wacht totdat op een toets gedrukt is 
REPEAT UNTIL Keypressedj 

1* call from UNIT Tools 
leeg_keyboardbufferi 

END; { of PROCEDURE melding } 

* } 

* 1 
* } 

* } 

* J 

* } 
*1 



{**********************************************************************1 
{* aanmaken *} 
{**********************************************************************1 
PROCEDURE aanmaken( VAR antwoord CHAR; 

bestand string8; 
tekst string79; 
ext : string3 }: 

f******************************************************** 

Beschrijving Geeft de melding, dat een bestand niet bestaat, waarna 
gevraagd wordt om dit bestand alsnog aan te maken 

Parameters 
antwoord 

bestand 
tekst 
ext 

out) 

( in ) 
( in ) 
( in ) 

geeft aan of bestand WEL of NIET aangemaakt moet 
worden 
geeft bestandsnaam aan 
hulptekst bij het geven van de melding 
extensie van het bestand 

*******************************************************************} 

BEGIN 

frame(2): 
ClrScr: 
frame(6): 

(* calls from UNIT Tools 

TextColor(Red); 

* J 

{* zet melding op het scherm, dat een bestand niet ge- *J 
{* vonden is *1 
(* calls from UNIT Tools *J 

center(tekst+' '+bestand+'.'+ext, 2, 30): 
center(' niet gevonden " 3, 30); 
Sound (1000) : 
Delay(SOO); 
NoSound; 

{* vraag of bestand aangemaakt moet worden en doe dit *J 
{* zolang geen 'J' of 'N' ingegeven is *1 

antwoord ;= ' ': 
WHILE ( ( antwoord <> 'J' ) AND antwoord <> 'N' ) ) DO 
BEGIN 

(* call from UNIT Tools 
frame(4)i 
ClrScr: 
GotoXY (1S , 1) : 
Write(tekst+' '+bestand+'.'+ext+' aanmaken? (J/N ) 
GotoXY (60,1) ; 
Readln(antwoord}: 
antwoord := Upcase( antwoord }: 

END: 

I ) ; 

(* zet datum en tijd op bet scberm: aanroep uit UNIT *1 
{* Tools *i 

datumtijd: 
END: { of PROCEDURE aanmaken 

(**********************************************************************J 
{* vrg_geg_cat *} 
{**********************************************************************1 
PROCEDURE vrg_geg_cat( VAR keuzel : CHAR; 

*} 



VAR omschrijving 
VAR titel 

tekstl 
tekst2 
bestand 
ext 

string79; 
string79; 
string79: 
string79; 
string8: 
string3 ); 

{****************************************************** 

Beschrijving : Het ingeven van waarden benodigd voor het opnemen 
van de categorie in de inhoudsopgave of de deel
categorie in een categorie 

in te geven keuze voor het menu 
Parameters 

keuzel 
omschrijving 
titel 

( out) 
( out) 
( out) 
( in ) 
( in ) 
( in ) 
( in ) 

in te geven omschrijving voor bestand in menu 
in te geven titel voor menu 
hulptekst bij het geven van een melding 
hulptekst bij het geven van een melding 

tekstl 
tekst2 
bestand 
ext 

naam van het bestand dat togevoegd moet worden 
extensie behorende bij bestand 

*******************************************************************} 

VAR gevonden BOOLEAN; {* geeft aan of keuze al voorkomt * } 
juiste keuze BOOLEAN: { * geeft of geldige keuze ingege- * } 

{ * yen is * J 
akkoord BOOLEAN; {* geeft aan of men akkoord gaat * } 

[* met de ingegeven gegevens * } 
filenaam inhoudsbestandi f* naam voor inhoudsbestand * } 
file_rec inhoud_blok: {* record voor inhoudsbestand * } 
antwoord CHAR; [ * geeft ingegeven antwoord weer * } 

BEGIN 
akkoord := FALSE; 

{* doe zolang gebruiker niet akkoord gaat met de inge- *} 
{* voerde gegevens *} 

WHILE ( akkoord = FALSE ) DO 
BEGIN 

{* call from UNIT Tools 
frame(2); 
ClrScr; 
TextColor(Blue)i 

{* schrijf tekst op het scherm 
1* call from UNIT Tools 

center(tekstl+' toevoegen aan '+tekst2, 3, 77}: 
GotoXY(5,6); 
Write('Keuze letter/cijfer voor menu '); 
GotoXY(5,7); 
Write('Omschrijving voor menu .); 
GotoXY(5,8); 
WriteC'Omschrijving voor titel '): 

juiste_keuze := FALSE: 
{* doe zolang geen juiste keuze ingevoerd is 

WHILE ( juiste_keuze = FALSE ) DO 
BEGIN 

GotoXY(37,6); 
Write(' '); 
GotoXY(37,6): 
keuzel := I. '; 

Write (keuzel) ; 
GotoXY(37,6); 

1* lees keuze 

*} 

*} 
* } 

* } 

* } 



KeaO.Ln\KeUZe.L}; 

gevonden := FALSE: 
Assign(filenaam, DRIVE+bestand+'.'+ext); 
Reset(filenaam); 

1* controleer of ingegeven keuze reeds voorkomt 
WHILE ( NOT EOF( filenaam ) ) DO 
BEGIN 

Read(filenaam, file rec); 
IF ( file_rec.keuze = keuzel 
THEN 

gevonden := TRUE; 
END: 
Close( filenaam ); 

IF ( gevonden = FALSE 
THEN 

juiste_keuze := TRUE 
ELSE 

BEGIN 
{* geef melding dat keuze reeds voorkomt 
{* call from UNIT Tools 

center('Ingegeven keuze bestaat al ! Geef nieuwe keuze' , 

END: 

END; 

center(' Druk op willekeurige toets 
Readln; 

{* call from UNIT Tools 
center ( , 
center (' 

END: 

GotoXY(37,7); 
{* lees omschrijving 

Readln(omschrijving); 
GotoXY(37,S); 

l* lees titel 
Readln (tite1) ; 

antwoord := ' '; 
{* doe zolang geen geldig antwoord gegeven is 

WHILE (antwoord <> 'J' ) AND ( antwoord <> 'N' ) ) DO 
BEGIN 

1* call from UNIT Tools 
frame{4); 
ClrScri 
GotoXY (25,1) ; 
Write('Akkoord (J/N) '); 
GotoXY (42, 1) ; 

{* lees antwoord 
Readln(antwoord); 
antwoord := Upcase( antwoord ); 

END; 
IF ( antwoord = 'J' 
THEN 

akkoord := TRUE: 

END; { of PROCEDURE vrg_geg_cat 

, 

* } 

* } 
* } 

10,77); 
12,77): 

* } 
10,77); 
12,77) ; 

*1 

* } 

* } 

*} 

*1 

{**********************************************************************} 
{ * voegtoe * I 
{**********************************************************************} 
PROCEDURE voegtoe( hoofdbestand : stringS; 



SUDDeSl:ana 
VAR stoppen 

ext 

Sl:r~ngoi 

: BOOLEAN: 
string3 )i 

{********************************************************* 

Beschrijving Controle of de categorie of deelcategorie nog 
toegevoegd mag worden ( max. = 14 ). 
Zo ja, worden de gegevens behorende bij het toe 
te voegen bestand gevraagd. 

Parameters 
stoppen 
hoofdbestand 

out) 
in ) 

geeft aan of bestand nog toegevoegd kan worden 
geeft de naam van de inhoudsopgave of catego
rie aan 

subbestand in geeft de naam van de categorie of deelcatego
rie aan 

ext in geeft extensie van bestand aan 

*******************************************************************J 

VAR filenaam inhoudsbestandj { * naam van inhoudsbestand 
file_rec inhoud_blok: { * record uit inhoudsbestand 
aantal INTEGER: {* geeft aantal records in be-

{ * stand aan 
keuze CHAR; { * in te geven keuze 
omschrijving string79: { * in te geven omschrijving 
titel string79: 1* in te geven 

BEGIN 
aantal := 0; 
Assign(filenaam, drive+hoofdbestand+'.'+ext); 
Reset(filenaam); 

titel 

{* bepaal aantal records in inhoudsopgave/categorie 
WHILE NOT EOF( filenaam ) DO 
BEGIN 

Reade filenaam, file_rec )i 
aantal := aantal + 1: 

END; 

IF ( aantal >= 14 ) 
THEN 

BEGIN 
{* maximaal aantal records is opgenomen 
{* call from UNIT Tools 

frame(6}; 
TextColor(Red); 

(* call from UNIT Tools 
center('Bestand '+hoofdbestand+' bevat', 2, 30 )i 
center('max. aantal categorieen', 3, 30 ); 
Sound (1000) ; 
Delay(500) ; 
NoSound; 
Stoppen := TRUE: 
Close( filenaam )i 

END 
ELSE 

BEGIN 
Close( filenaam ); 
IF ( ext <> 'CAT' ) 
THEN 

{* vraag gegevens op van toe te voegen categorie 
vrg_geg_cat( keuze, omschrijving, titel, 'Categorie', 

'de inhoudsopgave', hoofdbestand, ext) 
ELSE 

* } 
'* } 
* } 
* } 
* } 
* } 
* } 

* J 

* } 
* } 

* } 

* } 

33 



t~ vraag gegevens op van ~oe ~e voegen QeeLca~egor1e ~l 

vrg_geg_cat( keuze, omschrijving, titel, 'Deelcat.', 
'categorie '+hoofdbestand, hoofdbestand, ext ); 

{* voeg gegevens toe aan bestand *} 

END; 

Assign{filenaam, drive+hoofdbestand+'.'+ext)i 
Reset(filenaam)i 
Seek( filenaam, FileSize(filenaam»; 
file_rec.keuze := keuzei 
file_rec.beschrijving := omschrijving; 
file_rec.fil_naam := subbestandi 
file_rec.titel_omsch := titel; 
Write(filenaam, file_rec); 
Close( filenaam ): 

END; 

{ of PROCEDURE voegtoe 

{**********************************************************************} 
(* catdeel controle *} 
(**********************************************************************1 
PROCEDURE catdeel_controle< VAR gevonden : BOOLEAN; 

cat stringS: 
cat_deel stringS); 

{********************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
gevonden 
cat 
cat_deel 

Controleren of de gekozen naam voor de deelcategorie 
reeds voorkomt als categorienaam 

. . 
( out) 
( in ) : 
( in ) 

geeft aan of naam reeds voorkomt 
geeft ingegeven categorie aan 
geeft ingegeven deelcategorie aan 

*******************************************************************J 

VAR dirinfo . searchreci { * variabelen nodig voor de Pascal-. 
[ * funkties FINDFIRST, FINDNEXT en 
{* FSPLIT 

path pathstr; 
dir dirstr; 
name namestri 
ext extstr: 
inh_file inhoudsbestand; { * naam voor inhoudsbestand 
inh_rec inhoud_bloki {* record voor inhoudsbestand 

BEGIN 

FindFirst(drive+'*.CAT', archive, dirinfo ); 
{* doe zolang er nog bestanden met categorieen zijn 

WHILE ( ( gevonden = FALSE ) AND ( doserror = 0 ) ) DO 
BEGIN 

[* call from UNIT Tools 
Frame(2); 
ClrScr; 
FSplit( drive+dirinfo.name+'.CAT', dir, name, ext )i 

Assign(inh file, drive+name+'.CAT'); 
Reset( inh-file ): 

* } 
* J 
1: } 

* } 
* } 

* J 

*} 

{* controleer of naam reeds voorkomt *} 
WHILE ( ( NOT EOF( inh_file ) ) AND ( gevonden = FALSE) ) DO 
BEGIN 



KeaO( lnn_Il1e, lnn_reC J; 
IF ( inh_rec.fil_naam = cat_deel 
THEN 

BEGIN 
gevonden := TRUE; 

(* geef melding, dat naam reeds voorkomt *1 
melding('Deelcat. '+cat_deel+' komt " 

'v~~r in andere categorie'); 

{* verwijder eventueel de categorie; aanroep uit UNIT *1 
(* Muthulp *1 

cat_verwijder( cat ); 
END; 

END; 
Close( inh_file ); 
IF ( gevonden = FALSE 
THEN 

{* zoek volgende bestand met categorieen *1 
FindNext( dirinfo )i 

ENDi 
ENDi { of PROCEDURE cat_deelcontrole 

{**********************************************************************1 
{* cat controle *1 
{**********************************************************************1 
PROCEDURE cat_controle( VAR gevonden BOOLEAN; 

cat string8; 
cat_deel string8)i 

{***************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
gevonden 
cat 
cat_deel 

out) 
in ) 
in ) 

controle of de ingegeven categorienaam reeds voor
komt als deelcategorienaam 

geeft aan of naam reeds voorkomt 
geeft ingegeven categorie aan 
geeft ingegeven deelcategorie aan 

******************************************************************1 

{* variablen benodigd voor de *1 
1* PASCAL-funkties FSPLIT, FIND- *1 
1* NEXT en FINDFIRST *1 

VAR dirinfo 
path 

BEGIN 

dir 
name 
ext 
inh_file 
inh_rec 

searchreci 
: pathstri 

dirstri 
namestr; 
extstri 
inhoudsbestand; 
inhoud_blok; 

{* naam van inhoudsbestand 
{* record voor inhoudsbestand 

FindFirst(drive+'*.CAT', archive, dirinfo )i 
{* doe zolang er nog bestanden met categorieen zijn 

WHILE ( ( gevonden = FALSE ) AND ( doserror = 0 ) ) DO 
BEGIN 

(* call from UNIT Tools 
Frame(2)i 
ClrScri 

FSplit( drive+dirinfo.name+'.CAT', dir, name, ext ); 

* I 
* I 

* I 

* I 



Asslgnllnn_Il~e, Qrlve+name+·.CA~·I; 

Reset ( inh_file ); 

{* controleer of naam reeds voorkomt *1 
WHILE ( ( NOT EOF( inh_file ) ) AND ( gevonden = FALSE) ) DO 
BEGIN 

Read( inh_file, inh_rec )i 
IF ( inh_rec.fil_naam = cat 
THEN 

BEGIN 
gevonden := TRUE; 
melding('Categorie. '+cat+' komt " 

'voor in andere deelcat.'); 
END; 

END; 
Close( inh_file ): 
IF ( gevonden = FALSE 
THEN 

END: 

{* zoek volgende categorie 
FindNext( dirinfo ); 

END; {of PROCEDURE cat_controle 

1: } 

{**********************************************************************} 
{******************** EINDE LOKALE FUNKTIES *************************1 
{**********************************************************************} 

{**********************************************************************} 
{* remove *} 
{**********************************************************************} 
PROCEDURE remove( keuze INTEGER; 

proc string20: 
cat_deel string8; 
cat string8 ); 

BEGIN 
1* roep n.a.v. de keuze de juiste procedure aan 

CASE keuze OF 
{* calls from UNIT Verwijd 

I : proc_verwijder(proc, cat_deel ): 
2 cat_deel_verwijderC cat_deel, cat ): 
3 : cat_verwijder( cat ): 

END: 
END; {of PROCEDURE remove } 

* } 
* } 

{**********************************************************************1 
{* foutmeld * J 
{**********************************************************************i 
PROCEDURE foutmeld( tekstl : string79; 

tekst2 : string79 ); 

BEGIN 
melding( tekstl, tekst2 )i 

END: { of PROCEDURE foutmeld 



{**********************************************************************1 
{* cnt_invoer * I 
(**********************************************************************1 
PROCEDURE cnt_invoer( VAR juiste_invoer BOOLEAN: 

VAR inh file -bib file -
bib_rec 

gevonden 

BEGIN 
{$I-} 

. . 

proc string20; 
cat string8; 
cat_deel string8 ): 

inhoudsbestand; {* naam voor inhoudsbestand 
bibliotheekbestand: {* naam voor bibliotheekbe-

{ * stand 
biblio_blok: {* record voor bibliotheek-

{* bestand 
BOOLEAN; {* geeft aan of 'proc' voor-

(* komt 

Assign ( inh_file, drive+'INHOUD.INH'); 
Reset ( inh_file )j 
{$I+} 
IF IOResult <> 0 
THEN 

BEGIN 

* } 
* } 
* } 
* I 
* } 
* } 
* ) 

{* de inhoudsopgave bestaat niet *1 
melding('De inhoudsopgave', 'niet gevonden'): 
juiste_invoer := FALSE: 

END 
ELSE 

BEGIN 
Close( inh_file ): 
{$I-} 
Assign( inh_file, drive+cat+'.CAT'); 
Reset ( inh file ): 
{$I+} -
IF IOResult <> 0 
THEN 

BEGIN 
{* de ingegeven categorie bestaat niet *1 

melding('Categorie '+cat, 'niet gevonden'): 
juiste_invoer := FALSE: 

END 
ELSE 

BEGIN 
Close (inh file); 
($I-l -
Assign ( bib_file, drive+cat_deel+'.DCT'); 
Reset(bib file); 
{$I+} -
IF IOResult <> 0 
THEN 

BEGIN 
(* de ingegeven deelcategorie bestaat niet *1 

melding('Deelcategorie '+cat_deel, 'niet gevonden')j 
juiste_invoer := FALSE; 

END 
ELSE 

BEGIN 
gevonden := FALSE: 
Seek( bib_file, 0 ); 

{* controleer of 'proc' voorkomt in de deelcat. *} 
WHILE ( ( NOT EOF( bib_file) ) AND ( gevonden = FALSE ) ) DO 

'3; 



BI:;;GIN 
Read( bib_file, bib_rec ); 
IF ( bib_rec.proc_naam = proc 
THEN 

END; 

BEGIN 
gevonden := TRUE: 
juiste_invoer := TRUE; 

END: 

Close( bib_file )i 
IF { gevonden = FALSE 
THEN 

BEGIN 
{* de procedure is niet in de deelcat. opgenomen *1 

melding('Procedure '+proc, 'niet gevonden'}: 
juiste_invoer := FALSE: 

END: 
END: 

END; 
END; 

ENDi {of PROCEDURE cnt_invoer 

{**********************************************************************1 
{ * cont-proc * } 
{**********************************************************************1 
PROCEDURE cont-proc( VAR stoppen BOOLEAN: 

cat_deel : string8; 
proc string20 ); 

VAR gevonden : 

bib_file 
bib_rec 

BOOLEAN: 

bibliotheekbestand; 
biblio_blok: 

£* geeft aan of de procedure op- *} 
l* genomen is in de deelcategorie *1 
{* naam voor bibliotheekbestand *1 
(* record voor bibliotheekbestand *1 

BEGIN 
gevonden := FALSE; 
Assign{bib file, drive+cat deel+'.DCT'); 
Reset{ bib:file ); -

l* controleer of procedure voorkomt in deelcategorie *1 
WHILE (NOT EOF( bib_file) ) AND ( gevonden = FALSE) ) DO 
BEGIN 

Read( bib_file, bib_rec ): 
IF ( bib_rec.proc_naam = proc ) 
THEN 

BEGIN 
gevonden := TRUE; 
stoppen := TRUE: 

{* call from UNIT Tools *1 
frame(6}: 
TextColor(Red)i 

(* geef melding procedure reeds opgenomen 
l* call from UNIT Tools 

centerC'Procedure '+proc,1,30): 
center('reeds opgenomen in',2,30); 
center('Deelcat. '+cat deel+'.DCT',3,30); 
Sound(lOOO}; -
Delay(2000); 
NoSound: 

END; 
END; 
Close( bib_file ); 

* J 
*1 



END: l or PROC~DURE cont-proc 

{**********************************************************************} 
{* cnt_catdeel * J 
{***************************************************'**********'*'*'*******1 
PROCEDURE cnt_catdeel( cat_deel string8: 

cat : string8; 
VAR stoppen BOOLEAN: 

ext_h string3; 
ext_s string3 ): 

VAR filenaam inhoudsbestand; f* naam voor inhoudsbestand 
filerec inhoud_blok; {* record voor inhoudsbestand 
file_naam bibliotheekbestand: { * naam voor bibliotheekbe-

{ * stand 
file_rec biblio_bloki [* record v~~r bibliotheekbe-

{* stand 
gevonden BOOLEAN: {* geeft aan of deelcat. naam 

{ :/I; reeds voorkomt 
antwoord CHAR; { * geeft aan of bestand aan-

1* gemaakt moet worden 
i INTEGER; { * tellervariable 
ext string3: { * hulpvar. voor extensie 
dirinfo searchreci { * hulpvar. voor PASCAL-funk-

{'* ties 
BEGIN 

[ * call from UNIT Tools 
frame(2}: 
ClrScr; 
gevonden := FALSE; 

ext : = 'INH' i 
i : = 1 i 

{* controleer of naam voorkomt als categorienaam 
WHILE { ( i <= 2 ) AND ( stoppen = FALSE ) } DO 
BEGIN 

FindFirst( DRIVE+cat deel+'.'+ext, archive, dirinfo ); 
IF ( doserror = 0 ) -
THEN 

BEGIN 

* } 
1; } 

* } 
* } 
* } 
'* } 
* J 
:/I; } 

* } 
* J 
* } 
* } 
* } 
* } 

'* } 

'* } 

(* naam komt reeds voor *J 
melding('Bestand '+cat_deel, 'bestaat al !!! '); 
gevonden := TRUE; 
stoppen := TRUE: 

{* verwijder eventueel de bijbehorende categorie *} 
{* call from UNIT Verwijd '*} 

END; 

cat_verwijder( cat); 
END: 

i := i + I: 
ext := 'CAT'; 

IF ( gevonden = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
Assign( filenaam, drive+cat+'.'+ext h); 
Reset( filenaam ): -

{* onderzoek of deelcat bestaat '* J 



END: 

WtiiLti l NUT tiUr'l tlienaaml 1 DU 
BEGIN 

END: 

Read( filenaam, filerec ); 
IF ( filerec.fil_naam = cat_deel 
THEN 

gevonden := TRUE: 

Closet filenaam ): 

IF ( gevonden = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
catdeel_controle( gevonden, cat, cat_deel ); 
IF ( gevonden = TRUE ) 
THEN 

stoppen := TRUE; 
END; 

IF ( gevonden = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
antwoord := ' '; 

(* vraag gebruiker of bestand aangemaakt moet worden *1 
aanmaken( antwoord, cat_deel, 'Deelcategorie', ext_s ); 
IF ( antwoord = 'J' ) 
THEN 

BEGIN 
{* voeg bestand toe *} 

voegtoe(cat, cat_deel, stoppen, ext_h ); 
IF ( stoppen = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
1* maak deelcategorie aan *J 

{$I-} 
Assign( file_naam, drive+cat_deel+'.'+ext_s); 
Reset(file naam); 
($I+I -
IF IOResult <> 0 
THEN 

Rewrite(file naam)i 
Closet file_naam ); 

END 
END 

ELSE 
BEGIN 

END: 

stoppen := TRUE; 
{* verwijder eventueel de categorie 
{* call from UNIT Verwijd 

cat_verwijder( cat )i 
END; 

END: {of PROCEDURE cnt_catdeel 

* } 
* } 

{**********************************************************************} 
{* cnt cat * J 
{**********************************************************************} 
PROCEDURE cnt_cate cat stringS: 

cat_deel : string8; 



VAR filenaam 
file_rec 
gevonden 
antwoord 

ext 
i 
dirinfo 

BEGIN 

VAK sr;oppen 
bestand 
tekst 
ext_h 
ext_s 

inhoudsbestand: 
inhoud_bloki 
BOOLEAN; 

: CHARi 

string3: 
INTEGER; 

: searchrec: 

gevonden := FALSE; 

ext : = 'INH' i 
i : = 1 i 

JjUULt:iANj 

string8; 
string79; 
string3; 
string3 }; 

{* naam voor inhoudsbestand 
{* record voor inhoudsbestand 
{* geeft aan of cat. voorkomt 
{* geeft aan of bestand aangemaakt 
("* moet worden 
{"* hulp extensie 
{* tellervariabele 
{* pascal variabele 

"* f 
"* I 
* } 
* I 
* } 
* } 
* } 
* } 

{"* onderzoek of categorienaam reeds als deelcategorienaam *} 
{* voorkomt *} 

WHILE ( ( i <= 2 ) AND ( stoppen = FALSE ) ) DO 
BEGIN 

END; 

FindFirst( DRIVE+cat+'. '+ext, archive, dirinfo ); 
IF ( doserror = 0 ) 
THEN 

BEGIN 

END; 

{* categorie naam komt voor 
melding('Bestand '+cat, 'bestaat al 111 '); 
gevonden := TRUE; 
stoppen := TRUE; 

i := i + 1; 
ext := 'DCT'; 

IF ( gevonden = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 

END; 

(* onderzoek of bestand bestaat 
AssignC filenaam, drive+bestand+'.'+ext_h); 
Resete filenaam )i 
WHILE ( NOT EOF( filenaam) ) DO 
BEGIN 

END; 

Read( filenaam, file rec ); 
IF ( file_rec.fil_naam = cat 
THEN 

gevonden := TRUE; 

Close{ filenaam ); 

IF ( gevonden = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
cat_controle( gevonden, cat, cat_deel ); 
IF ( gevonden = TRUE ) 
THEN 

stoppen := TRUEi 
END; 

IF ( gevonden = FALSE ) 
THEN 

* } 

:I: } 



BEGIN 
antwoord := ' '; 

(* vraag aan gebruiker of bestand aangemaakt moet worden *J 
aanmaken( antwoord, cat, tekst, ext_s ); 
IF ( antwoord = 'J' ) 
THEN 

BEGIN 
(* voeg bestand toe *J 

voegtoe( bestand, cat, stoppen, ext_h ); 
IF ( stoppen = FALSE ) 
THEN 

BEGIN 
{$I-} 
Assign( filenaam, drive+eat+'.'+ext_s); 
Reset(filenaam); 
{$I+} 
IF IOResult <> 0 
THEN 

BEGIN 
Rewrite(filenaam); 

{* voeg gegevens van cat. toe aan inhouds- *J 
{* bestand *J 

END 
ELSE 

END 

WITH file_ree DO 
BEGIN 

keuze := 'S'; 
besehrijving := 'Terug naar vorig menu'; 
fil_naam := cat; 
titel_omseh := "i 
Write(filenaam, file_ree); 

END; 
Close(filenaam); 

END 

stoppen := TRUE; 
END; 

END; { of PROCEDURE ent_eat 

{**********************************************************************1 
{* ent file *J 
{**********************************************************************J 
PROCEDURE ent_file ( VAR stoppen : BOOLEAN ): 

VAR file_naam inhoudsbestand; {* naam voor inhoudsbestand * J 
file_ree inhoud_blok; { * record voor inhoudsbestand * } 
antwoord CHAR; {* geeft aan of de inhoudsop- * } 

{ * gave aangemaakt moet worden* } 
dirinfo searehree; 1* paseal- variabele 

BEGIN 

(* ga na of het bestand met de inhoudsopgave voorkomt 
FindFirst(DRIVE+'INHOUD.INH', archive, dirinfo ): 

IF ( doserror <> 0 ) 
THEN 

{* bestand met de inhoudsopgave komt niet voor 
BEGIN 

antwoord : = • t; 
{* vraag of het bestand aangemaakt moet worden 

aanmaken( antwoord, 'INHOUD', 'Bestand', 'INH ' }: 
IF ( antwoord = 'J' ) 
THEN 

* } 

* J 

* } 

* J 



IJ LJV..L 1111 

{$I-J 
{* maak bestand met inhoudsopgave aan *} 

Assign( file_naam, DRIVE+'INHOUD.INH'); 
Reset( file_naam }; 
($I+) 
IF ( IOResult <> 0 ) 
THEN 

Rewrite(file_naam}i 

WITH file_ree DO 
BEGIN 

{* plaats default record in bestand met inhoudsopgave *J 
keuze := 'S'; 
besehrijving := 'Terug naar hoofdmenu'j 
fil_naam := 'KKKKKKKK': 
titel_omseh := 'Inhoudsopgave': 
Write (file_naam, file_ree); 

END: 
Closet file_naam ): 

END 
ELSE 

stoppen := TRUE; 
END; 

END; { of PROCEDURE ent_file 

{*******************************************************************J 

END. 

it' 



tX~~~X~X~XXXXX~~XX~~XKXX~X~X~~~~~~XXKXX~~~~~X~~~~~~~~~~X~~~~~~~~~~~~~~~~J 

{* *} 
{* Titel Het bibliotheekprogramma *} 
{* Program UNIT VERWIJD *} 
{* Versie 1.00 *} 
{* Datum maart 1991 *} 
l* Language Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) *} 
[* Systeem IBM XT met EGA kaart *} 
{* Ontwerper: G.J.A. Markslag *1 
{* Programmeur G.J.A. Markslag *} 
f* Informatie Technische Universiteit Eindhoven *) 
{* Faculteit der Werktuigbouwkunde *1 
{* Vakgroep Productietecnologie en auto- *} 
{* matisering *} 
{* Laboratorium voor Omvormtechnologie *} 
[* Tel 040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers *) 
{* 040 - 474828 ( G.J.A. Markslag ) *} 
( * * } 
{* * } 
(***********************************************************************1 

UNIT verwijd; 

INTERFACE 

USES Crt, 
Typvar, 
Tools; 

{***********************************************************************} 
1************************** EXPORT FUNKTIES *************************J 
{***********************************************************************} 

{***********************************************************************J 
{* proc_verwijder *} 
(***********************************************************************) 
PROCEDURE proc_verwijder( proc : string20; 

cat_deel : string8 ); 

{******************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
proc 

: Het verwijderen van gegevens van een procedure 

in 

in 

procedurenaam, waarvan gegevens verwijderd 
moe ten worden 

deelcategorie, waarin zich de procedure 
bevindt 

*******************************************************************} 

{***********************************************************************1 
{* cat_verwijder *} 
{***********************************************************************} 
PROCEDURE cat_verwijder{ cat : string8 ); 

{************************************************************** 

Beschrijving : Het verwijderen van een categorie, indien deze 
geen deelcategorieen meer bezit 



Parameters 
cat (in : Te verwijderen categorie 

********************************************************************J 

f***********************************************************************) 
{* cat_deel_verwijder *} 
(***********************************************************************) 
PROCEDURE cat_deel_verwijder( cat_deel string8: 

cat : string8 }; 

{*************************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
cat_deel 
cat 

in 
in 

Het verwijderen van een deelcategorie, indien 
deze geen procedures meer bezit en het eventueel 
verwijderen van de categorie 

Te verwijderen deelcategorie 
Te verwijderen categorie 

********************************************************************} 

IMPLEMENTATION 

{***********************************************************************} 
{* proc_verwijder *} 
[*************~*********************************************************} 
PROCEDURE proc_verwijder( proc string20; 

cat_deel string8 ): 

VAR bib_file bibliotheekbestand; {* filenaam voor bibliotheek- * } 
{* bestand * } 

hulp_file bibliotheekbestand; {* hulpvariabel voor biblio- * } 
1* theekbestand * } 

bib_rec : biblio_bloki {* variabele voor record uit * } 
{* bibliotheekbestand *} 

verwijderd BOOLEAN: { * variabele, die aangeeft of * I 
{ * procedure/funktie verwijderd * } 
{* is * I 

BEGIN 

{* open het bestand met de gegevens behorende bij *} 
{* deelcategorie *1 

Assign ( bib_file, drive+cat_deel+'.DCT ' ): 
Reset ( bib_file ): 

{* open een hulpbestand *} 
[$1-) 
Assign( hulp_file, drive+'HULP.DCT ' ): 
Resete hulp_file ); 
{$I+} 
IF IOResult <> 0 
THEN 

Rewrite( hulp_file ); 

verwijderd := FALSE: 
{* doe zolang te verwijderen procedure niet gevonden*} 
{* is *} 

WHILE ( NOT EOF( bib_file) ) DO 



{* lees record uit bestand *} 
Read( bib_file, bib_rec }i 

{* als ingelezen procedurenaam = te verwijderen proc*l 
IF ( ( bib_rec.proc_naam = proc ) AND ( verwijderd = FALSE) ) 
THEN 

BEGIN 
verwijderd := TRUE: 

END 
ELSE 

{* schrijf gegevens weg naar hulpbestand *} 
Write( hulp_file, bib_rec }: 

END; 

Close( bib_file )i 
Erase( bib_file ); 
Close( hulp_file ); 

{* geef hulpbestand originele naam terug 
Rename ( hulp_file, drive+cat_deel+'.DCT')i 

END; { of PROCEDURE proc_verwijder } 

* } 

{***********************************************************************1 
{* cat_verwijder *J 
{***********************************************************************} 
PROCEDURE cat_verwijder( cat stringS ); 

VAR inh_file 
inh_rec 

inhoudsbestand; 
inhoud_blok; 

inhoudsbestand; 
INTEGER; 

{* filenaam voor inhoudsbestand *} 
{* record met gegevens voor inhouds- *} 
{* bestand *} 
f* hulpvariable voor inhoudsbestand *} 
f* tellervariabele *J 

BEGIN 
i* open de categorie 

Assign( inh_file, drive+cat+'.CAT'); 
Reset( inh_file ); 
i := 0; 

{* tel het aantal record in de categorie 
WHILE ( NOT EOF( inh_file ) ) DO 
BEGIN 

Read( inh file, inh rec ); 
i := i + I; -

END; 
Closet inh_file ); 

IF ( i = 1 ) 
THEN 

BEGIN 

{* als aantal records is I 

{* verwijder de categorie 
Erase( inh_file); 

{* verwijder de categorie uit de inhoudsopgave 
Assign( inh_file, drive+'INHOUD.INH'}; 
Reset( inh file ); 
{$I-} -
Assign( hulp_file, drive+'HULP2.INH 1

); 

Reset{ hulp_file ); 
{$I+} 
IF IOResult <> 0 
THEN 

Rewrite( hulp_file ); 

* } 

* } 

* } 

* } 



WHILE ( NOT EOF( inh_file ) ) DO 
BEGIN 

Read(inh_file, inh_rec): 
IF ( inh_rec.fil_naam <> cat) 
THEN 

Write( hulp_file, inh_rec )i 
END: 
Closet inh_file ): 
Erase( inh_file ): 
Closet hulp_file ): 
Rename ( hulp_file, drive+'INHOUD.INH'); 

END; 
END; { of PROCEDURE cat_verwijder } 

{***********************************************************************J 
(* cat_deel_verwijder *J 
(***********************************************************************1 
PROCEDURE cat_deel_verwijderC cat_deel : stringS: 

cat stringS ); 

VAR bib_file bibliotheekbestand: {* filenaam voor bibliotheek-
{* bestand 

hulp_ file . inhoudsbestand: {* hulpvariabele voor biblio-. 
{* theekbestand 

bib_rec biblio_blok; {* record met gegevens uit 
f* bibliotheekbestand 

inh_file inhoudsbestand; {* filenaam voor inhoudsbe-

inh_rec 

i 

BEGIN 

frame(2); 
ClrScr: 

{* 

(* 
inhoud_blok; {* 

{ * 
INTEGER; {* 

call from UNIT Tools 

Assign( bib_file, drive+cat_deel+'.DCT'): 
Reset(bib_file)i 
i := 0; 

bestand 
record met gegevens 
inhoudsbestand 
tellervariabele 

{* tel aantal records in de deelcategorie 
WHILE ( NOT EOF( bib_file) ) DO 
BEGIN 

~ead(.bib_file, bib_rec ); 
1 := 1 + Ii 

END: 
Close( bib_file ): 

IF ( i = 0 ) 
THEN 

BEGIN 

{* als aantal records = 0 

(* verwijder de deelcategorie 
Erase( bib_file ): 

uit 

* } 
* J 
* } 
* } 
* } 
* } 
* } 
* } 
* } 
* } 
* } 

* } 

* } 

* } 

*} 

{* verwijder de deelcategorie uit bijbehorende cat. *J 
Assign( inh file, drive+cat+'.CAT'): 
Reset ( inh file )i 
{$I-J 
Assign( hulp_file, drive+'HULPl.CAT'): 
Reset( hulp_file): 
{$I+] 
IF IOResult <> 0 



THEN 
Rewrite ( hulp_file )i 

WHILE ( NOT EOF( inh_file ) ) DO 
BEGIN 

Read( inh_file, inh_rec ); 
IF ( inh_rec.fil_naam <> cat_deel 
THEN 

write (hulp_file, inh_rec); 
END; 

Close( inh_file ); 
Erase( inh_file ); 
Close( hulp_file ); 
Rename ( hulp_file, drive+cat+'.CAT'); 

{* verwijder de categorie eventueel uit de in- *} 
{* houdsopgave *} 

cat_verwijder( cat ); 

END; 
END; ( of PROCEDURE cat_deel_verwijder ) 

{*************************************************************************} 
BEGIN 
END. 



1***********************************************************************J 
{* 
1* 
{* 
1* 
1* 
{ * 
{ * 
{ * 
{ * 
( * 
[ * 
{* 
(* 
{* 
{ * 
{* 
{ * 
{* 

Tite1 
Program 
Versie 
Datum 
Language 
Systeem 
Ontwerper 
Programmeur 
Informatie 

Tel 

Het bib1iotheekprogramma 
UNIT MUTHULP 
1.00 

: maart 1991 
Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) 
IBM XT met EGA kaart 
G.J.A. Markslag 
G.J.A. Markslag 
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Productietecnologie en auto-

matisering 
Laboratorium voor Omvormtechno1ogie 
040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers 
040 - 474828 ( G.J.A. Marks1ag ) 

* } 
* } 
* } 
* } 
* } 
* J 
* } 
* I 
* 1 
* I 
* } 
* J 
* I 
* } 
* J 
* } 
* } 
* } 

{***********************************************************************} 

UNIT muthu1p; 

INTERFACE 

USES Crt, 
Typvar, 
Tools; 

{***********************************************************************} 
{************************* EXPORT FUNKTIES ***************************1 
{***********************************************************************} 

{***********************************************************************} 
{* password *1 
1***********************************************************************} 
PROCEDURE password( VAR stoppen : BOOLEAN ); 

{****************************************************** 

Beschrijving 

Parameters 
stoppen out ) 

Het in1ezen van een password door de gebruiker en 
contro1eren of dit juist is 

variabe1e, die aangeeft of juiste password 
ingegeyen is 

********************************************************************1 

1***********************************************************************1 
{* titelkop *1 
{***********************************************************************1 
PROCEDURE tite1kop{ mut : CHAR )i 

{******************************************************* 

Beschrijving 

Parameters 
mut {in 

zet een tite1 op het scherm m.b.v. parameter mut 

geeft het soort mutatie aan 

********************************************************************1 



f***********************************************************************1 
{* schermopmaak *} 
{***********************************************************************1 
PROCEDURE schermopmaak; 

{*********************************************************** 

Beschrijving : Zet een bepaald layout op het scherm 

**********************************************************************J 

{***********************************************************************} 
{* schrijf_waarden *} 
{***********************************************************************) 
PROCEDURE schrijf_waarden ( VAR bib_rec : biblio_blok ): 

{************************************************************* 

Beschrijving 

Parameters 
bib_rec 

: Vermelden van de gegevens opgenomen in bib_rec 
op het scherm 

in ) : record met gegevens 

*********************************************************************} 

IMPLEMENTATION 

{***********************************************************************J 
{* password *1 
{***********************************************************************J 
PROCEDURE password( VAR stoppen : BOOLEAN ): 

CONST PASWORD = 'LABO': 

VAR 

BEGIN 

toets 
woord 

: CHARi 
string8; 

e* password dat toegang verleent 

1* karaketer, dat ingetypt wordt 
{* woord, dat vergeleken wordt met password 

*1 

*1 
* } 

{* schrijf kop op het scherm; call form UNIT Tools *} 
frame (1) ; 
TextColor(Red}; 

{* calls from UNIT Tools 
center('W A C H TWO 0 R D', 1, 77): 
frame(2}; 
frame (3) ; 
center('Geef het wachtwoord: 1, 51 ): 

toets := 
woord := 

t • , 
t , • , 

{* intypen van het wachtwoord 
REPEAT 

toets := readkey; 
IF UpCase( toets 
THEN 

in [' A ' .. ' Z ' ] 

woord := woord + UpCase( toets ); 

* } 

* } 



UNTIL toets = char(13); 

1* als password <> ingegeven woord 
IF ( woord <> PASWORD ) 
THEN 

END; 

BEGIN 
{* geef foutmelding 
l* call from UNIT Tools 

frame(6)i 
TextColor( Blue ): 
Wr i te ( Chr ( 7 ) ): 

(* call form UNIT Tools 
center('Wachtwoord is fout!! I, 2, 30 ); 
Delay(750): 
stoppen := TRUE; 

END: 

* } 

* } 
* } 

*1 

{***********************************************************************} 
1* titelkop *} 
1***********************************************************************J 
PROCEDURE titelkop( mut : CHAR )i 

VAR titel: string79: 1* variable voor titeltekst 

BEGIN 
{* bepaal welke tekst vermeld moet worden 

CASE mut OF 
'T' titel := 'Toevoegen'; 
'W • titel := 'Wijzigen'; 
I V' titel . -.- 'Verwijderen': 

END; 

l* schrijf titel op het scherm 
titel:= 'BIBLIOTHEEK MUTATIE • + titel: 

frame (1) ; 
TextColor(Red); 

(* call from UNIT Tools 

{* call from UNIT Tools 
center(titel, 1, 77)i 

END: { of PROCEDURE titelkop J 

* } 

* } 

* } 

* ) 

* J 

{***********************************************************************} 
{* schermopmaak *} 
{***********************************************************************} 
PROCEDURE schermopmaak: 

VAR x 
y 
i 

BEGIN 

INTEGER; 
INTEGER; 
INTEGER; 

frame(2); 
TextColor(Blue); 

{* x-coordinaat 
1* y-coordinaat 
{* tellervariabele 

1* call from UNIT Tools 

1* zet layout op het scherm 
GotoXY(5,2); 
GotoXY(50,2); 
GotoXY(5,3); 
GotoXY(5,4); 

Writeln('Procedure/Functie '); 
Writeln('Unit naam : '}; 
Writeln('Functie omschrijving '); 
Writeln(' '); 

*} 
* J 
* J 

* } 

* } 



GotoXY(5,5); 

GotoXY(2,6); 
GotoXY (18,6) ; 
GotoXY(45,6); 
GotoXY(60,6); 

Writeln(' '); 

Writeln('Cat. : '); 
Writeln('Cat. deel : '); 
Wri teln ( 'Deel map , ) ; 
Writeln('Blz. map: '); 

GotoXY(2,7); Writeln('Input parameters: '); 
GotoXY(2,12); Writeln('Output parameters: '); 
x : = 2; 
y : = 8; 
TextColor(Red); 
FOR i := 1 TO AANTAL_PARAM DO 
BEGIN 

GotoXY(x,y); Writeln(i:2,': '); 
GotoXY(x,y+5); Writeln(i:2,': '); 
x := x + 18; 
IF (i MOD 4 = 0 ) 
THEN 

BEGIN 
Y := Y + 1; 
x := 2; 

END; 
END; 

END; { of PROCEDURE sehermopmaak } 

{***********************************************************************} 
{* sehrijf waarden *} 
{***********************************************************************} 
PROCEDURE sehrijf_waarden( VAR bib_ree : biblio_blok ); 

VAR i 
x 
y 

BEGIN 

INTEGER; 
INTEGER; 
INTEGER; 

{* tellervariabele 
{* x-eoordinaat 
{* y-eoordinaat 

* } 
* } 
* } 

{* sehrijf gegevens, die opgenomen Zl]n in *J 

WITH bib_ree DO 
BEGIN 

GotoXY(28, 2); 
GotoXY(62, 2); 
GotoXY(28, 3): 
GotoXY(28, 4); 
GotoXY(28, 5); 
GotoXY ( 8, 6); 
GotoXY(30, 6); 
GotoXY(56, 6); 
GotoXY(7l, 6); 

x : = 5; 
y := 8; 

{* inputparameter 'bib_ree' op het seherm *} 

Write(proe_naam); 
Write(naam_unit); 
Write(fune[l]); 
Write(fune[2]); 
Write(fune[3]) ; 
Write(eat) ; 
Write (eat_deel) ; 
Write(deel_map); 
Write (bIz_map) ; 

FOR i := 1 TO AANTAL_PARAM DO 
BEGIN 

GotoXY (x I y); 
Write(inputparam[i]); 
x := x + 18; 
IF ( i mod 4 = 0 ) 
THEN 

BEGIN 
Y := Y + 1; 
x : = 5; 

END; 



l::JNUi 

x : = 5; 
y := 13; 
FOR i := 1 TO AANTAL_PARAM DO 
BEGIN 

GotoXY(x, y); 
Write(outputparam[i]); 
x := x + 18; 
IF ( i mod 4 = 0 ) 
THEN 

BEGIN 
y := y + 1; 
x : = 5; 

END; 
END; 

END; 
END; { of PROCEDURE schrijfwaarden } 

{*************************************************************************} 
BEGIN 

END. 

5: 



{* 
{ * 
[ * 
{* 
{* 
{* 
{* 
{* 
f* 
{* 
{ * 
{ * 
{ * 
( * 
{* 
{ * 
{ * 
{ * 

Titel 
Program 
Versie 
Datum 
Language 
Systeem 
Ontwerper 
Programmeur 
Informatie 

Tel 

Het bibliotheekprogramma 
UNIT TYPVAR 
1.00 

: maart 1991 
Turbo-Pascal versie 5.5 ( Borland) 
IBM XT met EGA kaart 
G.J.A. Markslag 
G.J.A. Markslag 
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Productietecnologie en auto-

matisering 
Laboratorium voor Omvormtechnologie 
040 - 474521 ( Ir. L.J.A. Houtackers 
040 - 474828 ( G.J.A. Markslag ) 

* } 
* } 
* } 
'* } 
* } 
* } 
* } 
* } 
* J 
* } 
* } 
'* } 
* } 
* } 
* I 
* } 
* } 
* } 

{********************************'***************************************} 

UNIT Typvar; 

INTERFACE 

USES Crt, 
Tools; 

{* Constante definities * } 
CONST AANTAL_PARAM = 15; 

TYPE 

DRIVE = 'C:\TP\GEERT\'; 

{* Type declaraties * J 
string79 = 
string49 = 
string20 = 
string15 = 
stringlO = 
stringS = 
string3 = 
stringl = 

{ * 
{* 

biblio_blok = 
proc_naam 
cat 
cat_deel 
dee I_map 
bIz_map 

func 

inputparam 

outputparam 

STRING[79]: 
STRING[49]: 
STRING[20]i 
STRING[15]: 
STRING[lO]i 
STRING[8]: 
STRING[3]; 
STRING[l]; 

record type voor het opslaan van gegevens van *} 
procedures/funkties * } 
RECORD . . string20i (* procedure/funktie naam * } 

stringS; f* categorie naam *J 
string8; 1* deelcategorie naam *J 
string3; {* deel map met gegevens * } 
string3; {* bIz van de map * } 

1* funktiebeschrijving van de *1 
{* procedure/finktie *} 

ARRAY[1 .• 3] OF string49; 
{* inputparameters *J 

ARRAY[l .. AANTAL_PARAM] OF string15; 
{* outputparameters *1 

ARRAY[l .• AANTAL_PARAM] OF string15; 

string8; 

{* naam van de UNIT, waarin *} 
{* procedure/funktie opgeno- *1 
{* men is *1 

~I 



bibliotheekbestand = FILE OF biblio_blok; 

(* record type met gegevens benodigd voor het *} 
{* vraag en aanbod mechanisme bij het raadplegen *1 
{* van gegevens *l 

inhoud_blok = RECORD 

keuze 
beschrijving 

END; 

CHAR; 
string79; 

string8; 

string79; 

(* keuze-karakter uit een menu 
1* beschrijving behorend bij de 
{* keuze-letter 
{* file-naam behorende bij de 
{* keuze-letter 
{* titel-omschrijving 

inhoudsbestand = FILE OF inhoud_blok: 

* } 
* } 
* } 
* J 
* } 
* } 

IMPLEMENTATION 

{**********************************************************************} 
BEGIN 
END. 
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