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VOORWOORD 

Deze notitie in de Manrop-serie is bedoeld als verslaglegging van 
een gedeelte van een op 'Komputergebruik in de ruimtelijke planning' 
gerichte kursus. Deze kursus heeft in de periode 1983-1984 drie 
keer plaats gevonden. 
Bij de deelnemers bleek behoefte aan geschreven materiaal ter 
begeleiding van en als verslagwerk aansluitend aan de kursus 
bijeenkomsten. 

In deze Manrop-aflevering is de gedoceerde stof van een drietal 
bijeenkomsten opgenomen. De kursus telde in haar programma 
gemiddeld tien bijeenkomsten. Manrop-nr.58 kan in dat verband 
opgevat worden als de tekst van de eerste twee bijeenkomsten. 
De tekstuele verslaglegging van de gedeelten met betrekking tot 
de applikatie van het model Plotterdam zijn in de Manrop-serie 
ruimschoots aan bod gekomen. In Manrop 58 wordt daarvan overigens 
een schematisch overzicht gegeven. 
Resten nog gedeelten die o.a. aandacht schonken aan mikro
automatisering en het gebruik van de mikro- c.q. personal 
komputer. 

Gerard van der Meulen 
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1. INLEIDING 

In de ruimtelljke planning wordt in toenemende mate van 

komputers gebruik gemaakt. Thans betreft dit nog vooral 

mainframes, doch de opmars van de mikrokomputer is manifest. 

De relatie tussen komputer en ruimtelijke planning (van der 

Meulen 1984) is duidelijk en de software vormt als het ware 

de brug tussen beide. 

Software betekent programmeren. De gebruiker kan dat zelf 

doen of 'laat' dat doen en maakt dan zelf van zgn. pakketten 

gebruik. Overigens vormt zelf-programmeren in werkelijkheid 

vaak een overgang omdat ook de programmeurs (die niet in 

machinetaal programmeren) van systeem-software gebruik maken 

en dat zijn in feite ook pakketten. 

Programmeren is het begrijpen van een probleem, het herkennen 

van de struktuur van een oplossing voor dat probleem en het 

daarvan a£geleid opstellen van een reeks opdrachten die voor 

die oplossing zorgdraagt (hoofdstuk 2). 

Komputer-pakketten kunnen naast 

'lokale-' als standaard-pakketten 

systeem-software zowel 

zijn; ook 'utilities' 

kunnen onder de komputer-pakketten gerekend worden. Systeem

software en utilities worden in het algemeen door de 

komputerfabriek met de machine meegeleverd; een deel van de 

utilities wordt bij mainframes door de beheerder van dat 

mainframe aangeleverd om allerlei aktiviteiten tussen de 

komputer en zijn direkte omgeving (printer, opslaggeheugens) 

te vereenvoudigen. 

De invoer van gegevens en de uitvoer van resultaten is bij 

pakket- gebruik uiteraard volgens een vaste struktuur 
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geregeld. De meest gebruikte pakketten in de ruimtelijke 

planning (en sociale wetenschappen) zijn de statistische 

pakketten, zoals BASIS/BASIS die (standaard) bij een 

Burroughs komputer (Burroughs 1975) geleverd wordt, het 

voora! voor de biologie en geneeskunde ontwikkelde BMDP

pakket (Brown 1977) en het meer algemeen gebruikte SPSS-

pakket (Nie a.o. 1975). Als lokaal, THE-Rekencentrum, 

statistisch pakket van procedures kunnen wij wijzen op de 

zgn. PP-serie (zie RC-Informatie). 

Voorts kunnen nog de interaktieve statistische pakketten 

genoemd worden, zoals het GLIM-systeem (Baker and NeIder 

1978) ten behoeve van lineaire programmering, CONSTAT ten 

behoeve van CONversationele STATistiek via een vraag- en 

antwoordspel, en het SPSS-X-pakket. 

Voor het gebruik van statistische programmatuur op de 

komputer van het THE-Rekencentrum verwijzen wij naar de RC

Informatie AG-17 (november 1983). 

Van de BASIS/BASIS- en SPSS-pakketten zijn voorbeelden van 

verwerking (op de Burroughs 7700 van het THE-Rekencentrum) 

opgenomen (hoofdstuk 4), terwiji de daaraan voorafgaande 

voorbereiding van invoergegevens, i.e. data, uitgebreid aan 

de orde komt (hoofdstuk 3). 

Aangezien het werken met ponskaarten verouderd raakt en zelfs 

aan het verdwijnen is, 1s speciale aandacht aan het 

interakt1ef werken gewenst. Gelet op de besch1kbaarhe1d op 

het THE-Rekencentrum van een Burroughs-komputer implioeert 

dat het gebru1k van het zgn. CANDE- systeem (hoofdstuk 5). 

Aan de hand van BASIS/BASIS- en SPSS-appl1katies volgen 
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voorbeelden van het interaktief starten van een (batch) job 

(hoofdstuk 6). 

Programmeert men zelf en wil men zijn programma door een 

komputer uitgevoerd hebben dan moet het programma in een voor 

de komputer begrijpelijke 'taal' omgezet worden. Doet men dat 

niet in een maehinetaal dan is het gebruik van een 

komputertaal nodig. Wij zullen hier ingaan op twee 

(kompileerbare) hogere komputertalen, te weten: FORTRAN 

(hoofdstukken 7, 8 en 9) en PASCAL (hoofdstukken 10 en 11). 

Voor Fortran is gekozen vanwege het internationaal wijd 

verbreide gebruik van deze taal in wetenschappelijke 

programmatuur van afzondelijke gebruikers als in allerlei 

pakketten. Dat daarnaast aandacht geschonken wordt aan Pascal 

heeft op zijn minst twee oorzaken, te weten het feit dat 

Pascal (evenals zijn voorganger Algol) een typische 

(wetenscschappelijke) programmeertaal voor het onderwijs is 

en de uitgebreide implementatie van deze taal op met name 

mikrokomputers, i.e. personal komputers, apparaten die een 

zeer goede aanschafs- en gebruiks-prognose kennen. 

Programmeren in een komputertaal leidt, hoe oplettend men ook 

te werk gaat, haast onvermijdelijk tot het maken van fouten; 

er zal kort ingegaan worden op de soorten fouten die zoal 

gemaakt kunnen worden (hoofdstuk 12). 

Vervolgens wordt stilgestan bij het fenomeen 

gebruiksvriendelijkheid van de hardware en van de software 

(hoofdstuk 13). 

Met enkele evaluerende opmerkingen en konklusies wordt deze 

notitie afgesloten (hoofdstuk 14). 
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2. PROGRAMMEREN 

"A computer is a thing that 

does what you tell it to do" 

(Ryman 1973, p. 9) 

"'Wetenschappelijke onderzoekers gebruiken de computer vaak 

als een 'black box': ze stoppen er gegevens in en er komen 

automatisch gegevens uit. Meestal staan ze er niet bij stil 

dat er in dat traject tussen input en output van alles mis 

kan gaan. Dat ligt dan niet zozeer aan de computer zel£ (de 

hardware), als weI aan de gekozen programmatuur: de software. 

Ret maken van programma's is waarschijnlijk het moeilijkste 

onderdeel van de automatisering" (Van der Vorst 1982, p. 1). 

Daar staat als het ware haaks op dat programmeren lang is 

voorgesteld als iets dat iedereen in een paar weken leren 

kan. Dat is strikt onjuist. WeI kan men in een dergelijk 

tijdsbestek een programmeertaal (enigszins) leren kennen en 

leren gebruiken. 

Programmeren is het schrijven van een programma, met als doel 

(bijvoorbeeld) een machine een bepaalde omschreven reeks van 

aktiviteiten in een aangegeven volgorde te laten verrichten. 

Er is dus sprake van een programma dat een (serie) 

handelingsvoorschrift(en) of algorithme(n) bevat. De inhoud 

van deze algorithmen vraagt om strenge logika en strikte 

afspraken. Er mogen geen misverstanden bestaan over de 

strekking c.q. intentie van de handelingsvoorschriften. 

Programmeren heeft in principe niets te maken met een 

programmeertaal. Ret is een manier van denken. van het op 
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logische wijze en in korrekte volgorde op een rijtje zetten 

van elementaire handelingsvoorschriften en het daarbij op de 

juiste wijze hanteren van afspraken en konventies. 

Een voorbeeld: 

6 * 3 : 3 = 6 

(6 * 3) 3 = 6 

terwijl 

6 : 3 * 3 = 2/3 of .67 

(6 : 3) * 3 = 6 

Een programmeerbare machine kan een komputer zijn doch dat 

hoeft niet; denk maar aan het bekende voorbeeld van het 

draaiorgel. Ze hebben gemeenschappelijk dat het machines 

(automaten) zijn die een specifieke taak kunnen verrichten. 

In dit geval resp. rekenen en muziekmaken. Wat voor 

berekeningen resp. melodietjes eruit komen hangt af van het 

programma dat de machine in kwestie bestuurt (1). 

Hoe ziet programmeren er uit? We zullen dat uitleggen aan de 

hand van een tweetal voorbeelden. 

Voorbeeld 1: een optelsom. 

Men moet zich dan afvragen wanneer een optelsom gemaakt wordt 

wat men dan eigenlijk aan het doen is. 

Een gebruikelijke voorstelling van zaken is dan dat: 

1. een getal (ergens vandaan) gelezen wordt; 

2. dat getal in een geheugen wordt opgeslagen c.q. toegekend 

wordt aan een identifier, een variabele, die aan het 
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programma en ergo in geval van een komputerprogramma bij de 

komputerprocessor bekend is; 

3. een volgend (tweede) getal gelezen wordt; 

4. dit getal wordt door optelling, een eveneens aan de 

komputer van te voren bekend gemaakte funktie. in het 

geheugen aan de onder 2. genoemde identifier (op dezelfde 

geheugenplaats) toegekend; 

. 5. de 'inhoud', i.e. de som wordt naar buiten gebracht door 

de waarde van de som op de een of andere manier of ergens 

naar toe te schrijven. 

De kernwoorden in deze werkwijze zijn: 

1. lezen, 

2. optellen en 

3. schrijven; 

4. geheugenplaats of registeradres en 

5. identifier of variabele. 

De eerste drie kernwoorden betr-eft 'statements'" of 

instrukties. De beide laatste kernwoorden regelen de plaats 

en de naam van die plaats waar een gegeven gedurende de 

bewerking bewaard wordt. 

Een nadere uitwerking van het voorbeeld: 

Voor "'optellen' kunnen een of meer andere en/of meerdere van 

dezelfde funkties ingevuld worden, zoals aftrekken, delen, 

vermenigvuldigen en kwadrateren. Er kunnen meerdere en 

meerdere verschillende geheugenplaatsen gebruikt worden. De 

soort geheugenplaats komt tot uitdrukking in de typering van 

de variabele c.q. de naamgeving van de geheugenplaats; deze 

kunnen bijvoorbeeld van een van de volgende typen zijn: 
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integer, real. integer array, real array, string of string 

array. 

'Lezen', vaak! 'READ'. kan van verschillende media. zgn. 

input devices, gebeuren (zie het hoofdstuk over hardware in 

Van der Meulen 1984). Lezen moet gezien worden als het 

elektronisch. optisch en soms magnetisch aftasten. Dat lezen 

dient zeer 'gedisciplineerd' te gebeuren. Men spreekt van 

'free format' wanneer behalve wat de volgorde betreft geen 

bindende afspraken gelden over de plaats waar en hoe data op 

het input medium staan. Zijn die afspraken wel bindend dan 

wordt van 'fixed format' of 'geformatteerd' gesproken. 

'Schrijven', vaak: 'WRITE' en soms: 'PRINT', kan naar 

verschillende media, zgn. output devices. gebeuren. Wat 

geschreven wordt, kan direkt (scherm, printpapier) of 

indirekt (ponsband, ponskaart, tape, disk, floppy) met mens

ogen. visueel dus, waargenomen worden. 

'LEZEN en SCHRIJVEN' zijn aan de machine bekend gemaakte 

(vaak uitgebreide. in machinekode geschreven) 

systeemprogramma's (systeem software). In feite stuurt de 

komputer in die gevallen randapparatuur dat in staat is deze 

funkties te verzorgen. 

Voorbeeld 2: een afstandsberekening. 

Dit voorbeeld ligt ingewikkelder dan het eerste voorbeeld. 

Dit geldt niet zozeer voor het opschrijven van een aantal 

algorithmische bewerkingsstappen, maar voor het doorzien van 

de oplossing van het probleem. Men moet namelijk eerst 

volledig begrijpen wat afstand is en vooral hoe die berekend 

wordt. Doch het een hangt met het ander samen: het ee.n is een 
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kwestie van definieren, het ander hoe dat opgelost kan worden 

c.q. in elkaar zit). 

Stapsgewij s: 

1. afstand is de kortste verbinding tussen twee punten; 

2. een punt heeft koordinaten: op zijn minst in het 

tweedimensionale vIak een X- en Y-koord1naat; 

3. uit de wiskunde 'weten we' dat de Stelling van Pythagoras 

ons ten voordeel in deze kan zijn: het kwadraat van de ene 

rechthoekszijde 

rechthoekszijde 

zijde; 

plus het kwadraat van de andere 

is gelijk aan het kwadraat van de schuine 

4. het begripsprobleem is daarmee opgelost; 

5. de berekening ziet er dan als voIgt uit: 

(X1-X2)**2 + (Y1-Y2)**2 = afstand**2 

6. welnu: 

a. lees Xl, Xl, Yl, Y2 in; 

b. voer de berekening uit; trek de wortel; en, 

c. schrijf de afstandswaarde uit. 

Een programma kent dus een struktuur. Er zijn stukjes 

programma met een eigen identiteit te onderscheiden. 

Gestruktureerd programmeren betekent in dit verband dan ook 

dat een op te lossen probleem in mootjes gehakt wordt, voor 

ieder mootje een programma geschreven wordt waarna aIle 

mootjes op de juiste wijze achter elkaar geplaatst worden 

zodat ze een geheel vormen. 

De struktuur van een programma wordt weI met een recept voor 

koken of bakken vergeleken. Ook een recept: 
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1. heeft een naam (programmanaam); 

2. kent ingredienten (programma-deklaraties); 

3. geeft een serie handelingsvoorschriften omtrent afwegen, 

bewerkingen, toevoegingen en gereedzetten (programma 

statements van hoofdprogramma en subprogramma's: procedures 

of subroutines); 

4. regelt het maateriaal waarin het half-fabrikat gedaan moet 

worden, zoals pan of bakblik (input: files en devices) en wat 

er gedaan moet worden, bijvoorbeeld op fornuis of in de oven 

zetten (gereedzetten en lezen of kopieren van een 

opslagmedium) ; 

5. verzorgt hetgeen gedaan moet worden op het moment waarop 

het eindprodukt klaar is • zoals van het fornuis nemen of uit 

de oven halen en uit de pan of vorm doen (aanzetten en 

verwerken van printer-, plot- en/of beeldschermoutput); 

6. verwerkt het half-fabrikaat tot eind-produkt door het 

fornuis of de oven aan te zetten (programma-exekutie). 

Zoals uit het schema op de volgende pagina blijkt, volgt na 

het aanreiken van (1) het probleem dat opgelost dient te 

worden een fase waarin (2) struktuur aangebracht dient te 

worden. Dit houdt in dat de programmeur tracht met behulp van 

een (serie) algorithme(n) een oplossing voor het probleem 

vast te leggen. 

De strukturering van het algorithme wordt vaak weergegeven 

met behulp van een stroomdiagram of 'flow-chart'. Een flow

chart is het geheel van logische aaneenschakelingen van de 

opeenvolgende systeem- of 
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(l) PROBLEEM 

J 
(2)STUKTURERING 

OPLOSSING programma 

ALGORfTHME 

J 
(3) KOMPUTERTAAL 

KOMPUTERPROGRAMMA 

"SOURCE" 

J 
(4) KOMPILER 

~ 
KOMPUTERPROGRAMMA 

(5)MACHINEKODES 
"OBJECT" 

J 

~ (6)EXEKUTIE -C2~~ 
Schemo: Struktureri ng von progfammeer-opdracht 
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programma-onderdelen. De flow-chart is bedoeld om: 

1. de oplossing van het probleem te formaliseren; 

2. de oplossing van het programma en de manier van kodering 

aan te geven; 

3. de benodigde invoer- en uitvoer van data resp. resultaten 

te regelen; en, 

4. als dokumentatie van het programma als eindprodukt, in het 

bijzonder op een later tijdstip, te dienen. 

Een voorbeeld van zo'n flow-chart staat in het navolgende 

schema weergegeven. 

11 
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J-----IIN'v'OERFILE~---_l 

BESLISSING 

BEREKENING 

U[1VOERDOKUMENT 

SUB
PROGRAMMA 

NEEN 

.......... -..--~ 

LIJST 

AFRONDING 
BESLISSING 

DOKUMENT 

JA 

:'cnemo! Stroamdiagram of Flawc:hart:een vaarbeeld 

STOP/m-lDE 
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Voor het ontwerpen van een flow-chart zijn minstens twee 

hulpmiddelen van belang, te weten: 

1. een sjabloon waarin de benodigde figuurtj es , i.e. 

symbolen, zijn opgenomen; en, 

2. een lijst van, bij voorkeur gestandaardiseerde, 

toelichtingen bij die (en eventueel andere) symbolen, die bij 

automatische informatieverwerking in dergelijke schema's 

gebruikt worden. Ret Nederlands normaliatie-instituut heeft 

een dergelijke lijst opgesteld; deze is als bijlage van die 

hoofdstuk opgnomen. 

Wil men zijn programma via een komputer verwerken, dan zal 

dat nadat het algorithme is opgesteld, in een komputertaal 

(her-)schreven moeten worden (3). Vervolgens kan dit 

komputer

komputertaal 

programma 

behorende 

machinekodes (5). 

in de 

kompiler 

komputer door 

(4) vertaald 

de bij 

worden 

die 

in 

Zodra de "'source' (de tekst van het door de gebruiker 

geschreven komputerprogramma) in 'object'-vorm (in 

machinekode omgezette komputerprogramma) is omgezet, kan het 

programma door de komputer verwerkt c.q. geexekuteerd (6) 

worden. 

"Automatiseringsprojekten lopen bijna altijd uit de hand. Ze 

kosten meer tijd en geld dan was begroot, maar leveren minder 

op. Oat komt meestal niet door gebreken van de apparatuur, 

maar door de kwaliteit van de computerprogramma's, waarmee 

wordt gewerkt: de "'software'" (Tolsma 1982, p. 1). Die 

situatie wordt aangeduid als "'softwarecrisis'. Als oorzaken 

worden genoemd: 
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1. de komplexiteit van het programmeren; 

2. het gebrek aan standaardisatie; 

3. het onvoldoende beheersen van het programmeren; 

4. de onduidelijke opdrachten die aan programmeurs worden 

gegeven; 

5. de slechte wiskundige basis die aan het programmeer-vak 

gelegd is; 

6. de slechte wiskundige ondergrond van de programmeurs; 

7. het niet of onvoldoende kapabel zijn van een deel der 

programmeurs; 

8. de architektuur van de hardware is onvoldoende c.q. niet 

op het 

Neuman 

oplossen van 

problematiek: 

programmeerproblemen 

de flessehals voor 

transportering van komputerwoorden); 

afgestemd (Von 

de input/output 

9. het onbegrip bij opdrachtgevers en management: zij 

verwachten er gouden bergen van; en, 

10. de komputerfabr1eken op hun beurt beloofden en beloven 

eveneens gouden bergen. 

Opleiding en onderzoek met betrekking tot apparatuur en 

gebruik in brede zin (dus ook ten aanzien van de management 

georienteerde inzetbaarheid) kunnen die softwarecrisis 

waarschijnlijk een flink stuk in betekenis helpen inboeten. 

14 
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BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK 2 
1. DoeI 

Due norm ,eeft symbolen voor schema's voor automatische informatleverwerking. 

2. Toepassingspbied 

Schema's voor automatlsc:he Informatleverwerklng worden gebrulkt voor: 

15 

l. het angeven van de gebrulkte Informatiedragers. hun gang door de verschillende hulpmlddelen met de 
darop toegepaste bewerklngen, alsmede de nleuw ,eproduceerde informatledragers (systeem-stroom. 
schema's); 

b~ het min of meer in detail aangeven van de wlj%e waarop en de volgorde waarin Informatie moet worden 
verwerkt om de gewenste ultkomsten te verkrlJgen (programma-stroomschema). 

Oeze norm Is niet bedoeld voor bepalende. omschrjjvende of toelichtende lnformatle, die In of btj een symbool 
wordt geschreven. 

De symbolen xljn in overeenstemmlng met die van Draft ISO-P.ec:ommendatlon, nr. 1299. voorbereld door 
ISO{rC 97 - Computers and information Processing (:z:Ie opm. 1). 

3. Aanwijzingen voor het gebrulk 

a) De algemeen gangbare stroomrlchtlng Is 
- van links naar rechts 
- van boven nar beneden 

Ais de rlchtlng van de hlerboven angegeven richtlng afwlJkt. moeten piJlen worden gebruikt om de 
stroomrlchting un te geven. 

Ook Indlen de duidelljkheld dardoor wordt vergroot. verdient het anbeveling piJlen te gebrulken om 
de streomrichting un te geven. 

b) StroomliJnen kunnen elkar krulsen; dtt betekent dat xlJ logisch niet samenhangen. 

c) Twee of meer Inkomende stroomlljnen kunnen samenvloelen tot een ultgaande stroomliJn. 

d) In de norm xiJn geen blndende anwljxlngen veor de verhoudlng van hoogte en breedte van de symbolen 
gegeven; bij de toepasslng van de symbolen dlent men een dusdanlge verhoudlng van hoogte en breedte 
an te bouden dat het symbool onmiddellljk herkenbar Is. 

4. Symbolen voor stroomschem", 

1. honde"ng. proees (process) 

2. 

Algemeen symbool voor een handellng of groep handelingen. b.y. het 
ultvoeren van een cmschrever'l handeling of groep handelingen, leidende 
tot: 
- een verandering in waarde. vorm of plats van Informatle, of 
- de bepal1ng van de keuxe van de te volgen stroomrlchting. 

belliss;ng (decision) 
8esllsslngshandeling. warmee we. dt bepaald welke van een antal alter
natieve wegen moet worden gevolgd. 

3. voorbereidende handellng (preparation) 
Het modlficeren van een instructle of groep van instructles waardoor het 
verloop van een programma wlj:z:igt b.v.: 
- bet zetten van een wissel. 
- het modificeren van een Index register. 
- het Initialiseren van een routine. 

Automatische informatieverwerking 
Symbolen voor schema's 

<> 

NEN 3283 
d~1967 
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4- yooromschreven proces (predefined process) 

II II een met name genoemd proces, bestaande ult een of meer handellngen of 
programmastappen die elders :djn vastgelegd, b.v. subroutine. 

S. menselljke handel'ng (manual operation) 

\ / . Zuiver mensel/jke handelingen waarblJ geen gebrulk wordt gemaakt van 
mechanische hulpmlddelen. b.v. het IIchten van kaarten. 

6. hulpbewerklng (auxiliary operation) D EeR op zlchzelf stunde handellng. uitgevoerd met een apparatuur die nJet 
direct wordt bestuurd door de centrale verwerklngseenheld. 

7. somenvoegen (merge) 

V Het in elkaar voegen van twee of meer rljen Informatie-eenheden tot 
een enkele rlj. 

S. unsp/ftsen (extract) 

6 Het volgens bepaalde criteria scheid en van een r1J Informatle-eenheden 
in twee of meer rlJ en. 

9. somenvoegen met se'ectle (collate) Z Samenvoegen met geliJktljdlge ultsplitslng d.w.%. het vormen van twee of 
meer rljen informatle-eenheden ult twee of meer andere rljen. 

10. sorteren (sort) ~ Het ordenen van een serie Informatte-eenheden in een spedale volgorde. 

11. d/recte communlcat'e von mens noor machine (manual Input) 

II Het tljdens de verwerking met de hand Invoeren van informatle b.v. 
door het bedienen van schakelaars. toetsenberden. drukknoppen. 

12. 'nvoer/ultvoer (input/output) 

~ Algemeen symbool voor Invoer/ultvoerhandelingen. 

13. gekoppeld geheugen (online storage) 

CI Algemeen symbool voor een handellng waarblJ gebrulk wordt gemaakt 
van een gekoppeld geheugen. b.v. magneetband. magneettrommel. mag-
neetschlJ! en%.. 

14. niet-pkoppe/d geheugen (ofWne storage) 

I y De afgezonderde opslag van Informatie. ongeacht de drager waarop de 
Informatle Is vastgelegd. 

15. document (document) D I Overdracht van informatle waarblj de drager een document Is. 
~ •• _____ 4 __ --

I 
16. ponskoort (punched card) 

L I Overdraeht van Informatle waarbiJ de drager een ponskaart. met Inbecrlp 
i van aile spedale vorman ervan. is. 

17. ponskaQrtertpolcJcet (deck of cards) B Pakket ponskaarten. 

18. koartenbestand (file of cards) d Systematlsche vemmeling van informatle, vast,elegd In ponskaarten. I 

19. ponsbond (punched cape) 

t::J Vutleuin, of overdraeht van Informatle waarblJ de dracer een POM-
band Is. 
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20. magneetband (magnetic: tape) Q Vastle"lng of overdrac:ht van Informatle waarblj de drager een mag-
neetband Is. 

21. magneettrommel (magnetic: drum) CD Vastle"lng of overdrac:ht van Informatle waarb1l de drager een mag-
neettrommel Is. 

22. magneetschtjf (magnetiC: disk) 

~ Vastle"lng of overdraeht van Informatle waarblJ de drager een mag-
neetsehlJf Is. 

- ~, ------- . -... --.~", 
23. kernengeheugen (core) [J Vastle"lng of overdracht van informatle waarblj de drager een kernen-

geheugen Is. 

24. d'recte eommun/catie van machine naar mens (display) 

I Overdracht van Informatle waarblJ de Informatie gedurende het proces 0 direct toegankelijk wordt voor de mens met behulp van gekoppelde 
slgnaallampen. beeldbulzen. schrljfmaehlnes. grafiekenschrljvers enz. 

25. verblnd'ngslijn (flow line). zie 3.a 
Verbinding tussen twee opeenvolgende handelingen. 

Krulslng van IIjnen (crossing). zie 3.b + 
samenvloellng van IIjnen Ounctlon). zie 3.c 

~ l-
26. parallelle modes (parallel mode) 

Begin of elnde van twee of meer simultaan verlopende operatles. 

Voorbeelden: 
Overgang serie- nur Overgang parallel-
parallelverwerklng nur serleverwerklng 

I I I I f 
I I f I -I 

27. ! telecommunlcatie-verblndlng (communication link) 
Overdracht van Informatie waarblJ gebruik wordt gemukt van een tele- --s--
communicatieverblndlng. 

28. connector (connector) 

0 Het afbreken van een IIjn die onder verwlJzing naar een andere connector 
met corresponderende unduldlng elders wordt yoortgezet. 

29. afslultlng. !,nderbreking (terminal Interrupt) 

( ) Afsluiting van een stroomscheina of van een handelingenreeks in een 
stroomschema. b.y. beglnpunt. elndpunt. pauze. ultstel of onderbreklng. 

30. verldar,ng (comment. annotation) ---{ Verklarende tekst d.w.%. het toevoegen van opmerldngen of u1t1e& ter 
verduldeltJklng. 
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Due norm is opgesteld door commissie 53 (Automatisehe informatieverwerklnl) na voorberelding door 
subcommiuie 53/1 (Stroomsehema'.). . 

5. Ovenicht van de meest gebrulkte symbolen 

. Symbolen voor systeem stroomschema', Symbolen voor systeem stroomschema's 

Informatiesymbolen: 

0 
Verbindingslijnen: 

Algemeen symbool 
stroomlijn 

$pecffieke symbolen' 

Document D telecommunlcatie-verblndlng --s:--
Hulpsymbolen: 

ponskaart CJ connector 0 
kurten bastand 0 verklarlng ---{ 
ponsband c:::J 
magneetband Q Symbolen voor programma stroomschema's 

magneettrommel (] 
Handelingsymbolen: 

Aigemeen symbool I I 
magneetschljf ~ vooromschreven proces II II 
directe communicatle van machine CJ invoerjultvoer 0 nur mens 

Handelingsymbolen : voorbereldende handeling 0 
Aigemeen symbool 0 
Spec1fieke symbolen: Logische symbolen: 

samenvoegen V beslluln, <> 
ultsplitsen D parallelle modes -
samenvoegen met selectle Z Hulpsymbolen: 

sorteren ?7 connector 0 
dlrecte communlcatie van mens nur r:::J afslultln,. onderbreklng c==) 
machine 

mensellJke handellng 0 verklarlng ---{ 

Opmerldnpn 

1. De:ze norm komt overeen met .. n Craft ISO Recommendation nr. 1299 • Flowchart symbols for Infol'lNldon processl",. YIlI de 
Intemauonal Organization for Standardization (ISO). 

2. Aan clue norm zljn t_ normontwerpen voorUcepan. Ontwerp 3283 d.d. junl1963 en OntWerp NEN 3283. 2e cI,r;uk. cI.d. april 
1965. T.o.v. het 2e ont_rp zljn in de deflnh:leve norm wljzlg!npn unpbracht In de symbolen .,onderb ... kln, "rnenaehjke 
handelln," (voom .. n "ha.nclhandeUnc" pl'lUl'l'ld) en .. directe communlc:atie machine/mens". zulks ter wille YIlI de Intematlonaie 
overeenstemm1nc· 

3. Gazien het Intematlonale pbndk en verkeer zljn achur de Nederlandse termen de EnceEse tulSen hukjes r.oepvoegd. 
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3. DATA-VERWERKING T.B.V. STATISTISCHE PROGRAMMA-PAKKETTEN 

Na de inventarisatie van gegevens 'in het veld' moeten de 

data systematisch en vol gens een vaste struktuur worden 

vastgelegd. Ingepast binnen het stadium van de huidige 

technologische ontwikkelingen worden die data uiteindelijk 

opgeslagen op een of andere geheugen-eenheid, waarbij gedacht 

kan worden aan (een ponskaart en) een magnetische tape. De 

verwerking van gegevens op een dergelijke wijze vereist extra 

aandacht aan systematiek en struktuur van data-opslag met 

name vanwege de latere analyses die op die data uitgevoerd 

zullen worden. 

Een belangrijk intermediair tussen enerzijds vraagstelling of 

inventar1satie-onderdeel en anderzijds data-opslag in cijfer

kodes, is het kodeboek. Het kodeboek bevat nameIijk een 

uitwerking per variabele (geoperationaliseerde vraagstelling) 

naar mogelijke kategorieen; aan elke kategorie is een 

gef1xeerd getal toegekend op grond waarvan de betreffende 

kategorie herkend kan worden in de getallen-reeks van de 

variabele in kwestie. 

Een kodeboek bevat daarnaast nog een ander uiterst belangrljk 

element. Het gaat hier om de plaats waar de variabele 

'ergens' in het databestand is opgeslagen. De plaats van een 

variabele in een databestand wordt bepaald door: 

1. het record of de kaart, 

dit Is tevens een volgnummer per waarnemings-eenheid doch dat 

nummer moet op de kaart zelf verwerkt worden aangezien elke 

kaart in principe eender is; en, 

2. de positie in het record, 

19 
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dit is de plaats of de kolom op de kaart. 

Wanneer een ponskaart (deze representeert een record) vol is, 

wordt doorgegaan op een volgende ponskaart, en zo voort. Na 

ponsing van het databestand wordt wanneer van ponskaarten 

gebruik gemaakt wordt, een set ponskaarten verkregen die 

zoveel kaarten telt als het aantal waarnemings-objekten maal 

het aantal benodigde records per waarnemingseenheid. 

Op de volgende pagina's is een voorbeeld van een kodeboek 

opgenomen. De inhoud van het kodeboek heeft betrekking op 

personen, zij vormen dus de waarnemingsobjekten. Van die 

personen zijn enkele gegevens vastgelegd (zie bijlage ). De 

gekozen var1abelen zijn wlllekeurig gekozen, doch 

demonstreren in voldoende mate het belang van een strikte 

werkwijze bij het opslaan van gegevens in een gegevensbestand 

en dus bij het koderen van data. 

20 
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KODEBOEK (1984): 
-----------------------------------------------------------------
record positie(s) variabele omschrijving kode frekwent1es 
(kaart) abs. rel. 
-----------------------------------------------------------------

1 1- 3 

1 4 

'1 5 

1 6- 7 

of: 

1 20-21 

1 8 

1 9 

1 10 

of: 

1 11-14 

1 15 

1 16 

nummer waar-
nemingsobjekt 

sexe 

leeftijd 

geboortejaar 

burgelijke 
staat 

opleidings-
niveau 

afstand tot 
winkel in m' 

afstand tot 
winkel 

woonadres 
sedert 
geboorte 1 

woonadres 
sedert 
geboorte 2 

001 001 

999 999 

man 0 
vrouw 1 

88 jaar 88 
42 jaar 42 
onbekend 00 

1900 00 
1888 88 
onb eke nd 84 

ongehuwd 1 
gehuwd 2 
onbekend 9 

lager 1 
middelbaar Z 
hoger 3 
onbekend 9 

0- 500 1 
500-1000 2 

1000-1500 3 
1500 en meer 4 
onbekend 

100 m' 
7777 m' 

9 

0100 
7777 

(meer dan) 
9999 m' 9999 

in gebied 1 
buiten gebiedZ 

n.v.t.! 
onbekend 9 

in gebied 1 
buiten gebiedZ 

n.v.t.! 
onbekend 9 

21 
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record pos1tie(s) variabele 
(kaart) 

omschrijving kode 

1 17 woonadres in gebied 1 
sedert buiten gebied2 
geboorte 3 n.v.t.1 

onbekend 9 

1 18 woonadres in gebied 1 
sedert buiten gebied2 
geboorte 4 n.v.t./ 

onbekend 9 
of: 

1 25 woonadres in gebied 1 
sedert buiten gebied2 
geboorte: n.v.t.! 
derde voor onbekend 9 
laatstgenoemde 

1 24 woonadres in gebied 1 
sedert buiten gebied2 
geboorte: n.v.t.1 
tweede voor onbekend 9 
1 aatstgenoemde 

1 23 woonadres in gebied 1 
sedert buiten gebied2 
geboorte: n.v.t./ 
eerste voor onbekend 9 
laatstgenoemde 

1 22 woonadres in gebied 1 
sedert buiten gebied2 
geboorte: n.v.t./ 
laatst- onbekend 9 
genoemde 

1 19 9 

1 26 

1 27 naam van A A 
objekt 

Z Z 

frekwenties 
abs. re!. 

22 
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Enkele aantekeningen bij dit kodeboek ter toelichting: 

1. leeftijd!geboortejaar. 

Afhankelijk van de probleemstelling kan het nodig zijn om of 

leeftljd of geboortejaar als in het kodeboek op te nemen 

variabele te kiezen. 

Bijvoorbeeld kan uit de probleemstelling de vraagstelling 

voortvloeien hoe oud de waarnemingsobjekten gemiddeld zijn. 

In dat geval moet aangeraden worden de variabele leeftljd te 

kiezen (posities 6-7). 

2. afstand tot winkel. 

Ook hier ligt een keuze voor, namelijk tussen afstand in 

meters of afstand uitgedrukt in afstandsklassen. 

Dit kan verduidelijkt worden aan de hand van de volgende 

vraagstellingen. Stel voor dat de maximale afstand tussen de 

woning van een waarnemingseenheid en een winkel normatief 

1000 meter bedraagt. Hoeveel procent van de objekten verkeert 

dan in een minder gunstige of ongunstige situatie? In dit 

geval is een geklassificeerde oplossing (positie 10) 

toereikend. Dit kan niet gezegd worden bij de volgende vraag: 

Hoeveel meter bedraagt de gemiddelde afstand tussen woning en 

winkel voor de objekten? Zulks geldt overeenkomstig voor de 

volgende vraag: Op hoeveel afstand wonen driekwart van de 

objekten ten opzlchte van een winkel? In beide gevallen 

kunnen aIleen nuttige resultaten verkregen worden wanneer de 

afstanden vastgelegd zijn in hoeveelheden meters (posities 

11-14). 

23 
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3. woonadressen vana£ geboorte, adressen 1, 2. 3 en 4. 

Moeilijker en wezenlijker zijn de problemen bij kodering van 

de hier genoemde adressen. 

Op verschillende manieren kunnen ongelijksoortige en/of 

ongelijkwaardige metingen in een variabele opgenomen zijn, 

met aIle konsekwenties vandien. Bij dit voorbeeld wordt er 

impliciet van uit gegaan dat een objekt maximaal drie vorige 

adressen en een huidig adres heeft. 

Bij de vraag: in welke mate woonden objekten op hun laatste 

adres buiten het woongebied, levert de in het kodeboek eerst 

genoemde kodeeroplossing ernstige problemen. Daar staat 

tegenover dat in geval van de vraag: in welke mate woonden 

objekten tijdens hun geboorte binnen het gebied, de als 

tweede genoemde oplossing ernstige problemen oplevert. 

N.B. in het hier opgenomen kodeboek is ter ondervanging van 

deze problematiek gezorgd voor dubbele koderingen, doch een 

dergelijke oplossing is in de 'praktijk' zelden te 

realiseren. 

Om voor het hiervoor geschetste dilemma een oplossing aan te 

reiken, kan bijvoorbeeld de volgende werkwijze gevolgd 

worden: 

1. in omstandigheden waarbij extra programmatuur geschreven 

kan worden is enig uitstel van een beslissing voor welke 

oplossing men kiest, te gedogen, mits de data in ruwe vorm in 

het gegevensbestand worden opgeslagen. DOCR DAT IS 

ONDERZOEKSMETRODOLOGISCR EEN MINIMUMOPLOSSING; 

2. bij het ontbreken van een mogelijkheid om (later) 

24 
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programma's te schrijven (lets dat bij pakketten-gebruikers 

meestal de situatie is) dient beslist vooraf het gehele 

verwerkings- of draaischema (gebaseerd op theorie,etc.) 

opgesteld te zijn. Uit dat schema moet blijken welke analyses 

nodig zijn en welke analyseresultaten daar utt moeten voort 

komen. Een en ander zal uitgewerkt moeten worden tot op het 

operationele niveau van de variabelen zoals die in het 

gegevensbestand zijn opgenomen. ONDERZOEKSMETHODOLOGISCH IS 

DIT DE ENIG KORREKTE WERKWIJZE; en, 

3. onderzoekstechnisch kan het soms tevens wenselijk zijn ook 

ruwe gegevens te bewaren die niet direkt afgestemd zijn op 

het draaischema; deze gegevens zijn dan bijvoorbeeld bedoeld 

voor sekundaire analyse-ronden. 

Voor het koderen van gegevens is het gewenst acht te slaan op 

een aantal aanwijzingen, te weten: 

1. zie telkenmale in het kodeboek alvorens een gegeven in 

kode om te zetten; 

2. kijk naar plaats (kaart en beginpositie) en de positie(s) 

waaraan de variabele (het gegeven) is toegewezen; 

3. kijk naar de kategorle van de varlabele plus diens kode; 

4. vul op de juiste plaats op kodeerpapier de juiste kode in; 

de juiste kode 1n; 

5. begin niet aan een volgende waarnemingseenheid alvorens de 

'vorige' geheel is afgewerkt; 

6. schrijf op kodeerpapler beslist met potlood (er zal 

opmerkelijk veel gegumd worden: ervaring!); 

7. sla voor de overzichtelijkheid op kodeerpapier 1 regel 

25 
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tussen de records of kaarten (= een regel op het 

kodeerpapier) over, alsmede 2 regels tussen twee 

waarnemingsobjekten. 

In de bijlagen bij dit hoofdstuk is een uitgewerkt voorbeeld 

opgenomen. Bijlage 3.2 bevat een gegevensopname; bijlage 3.3 

geeft het gekodeerde en in een geheugenfile geplaatste 

databestand weer. 

26 
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BIJLAGE 3.1 

GEGEVENS: 

naam abc d e f g h i j kIm n 0 p 

sexe m m m m m m m v v v v v v v v v 

geboren (19 •• ) 40 46 48 44 36 41 53 52 48 46 41 35 42 41 45 46 

gehuwd/ongehuwd gog 0 g goo 0 g g g gog 0 

opleidlng 

(1.o/m.o/h.o) 

afstand winkel 

(in 100 m') 

woonadressen 

sedert geboorte 

(in,buiten,nvt.): 

adres 1 

adres 2 

adres 3 

adres 4 

m 1 m m h hIm m 1 m h h h m 1 

1 9 12 7 14 14 8 6 4 14 16 9 9 8 12 4 

i i i b b i b i b b i i i b b i 

i i i i b i b b n i b i n b n b 

n b i b i i b n n n i b n b n i 

n n n b i i i n n n n n n i n n 
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BIJLAGE 3.2 

FILE: DATABESTAND: 

001 04422101001199 401199 A 

002 03811209001129 462119 B 

003 03622312001119 481119 C 

004 04012207002122 442212 D 

005 04823314002211 361122 E 

006 04323314001111 411111 F 

007 03111208002221 531222 G 

008 13212206001299 522199 H 

009 13612104002999 482999 I 

010 13821314002199 461299 J 

011 14322416001219 411219 K 

012 14923209001129 352119 L 

013 14223209001999 421999 M 

014 14313208002221 411222 N 

015 13922312002999 452999 0 

016 13811104001219 461219 P 

-------------------------------------------------------------------

29 
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4. APPLIKATIES M.B.V. ENKELE STATISTISCHE PAKKETTEN 

De statistische programmatuur die in de vorm van pakketten op 

een komputer ter beschikking staat, hangt enerzijds samen met 

het type komputer en de hoedanigheid van zijn beheerder; 

anderzijds kan de vraag naar specifieke programmatuur de 

beschikbaarheid van bepaalde pakketten verklaren. 

Op het THE-Rekencentrum zijn beschikbaar het pakket 

BASIS/BASIS (Burroughs Advanced Statistical Inquiry System) 

van Burroughs en de pakketten SPSS (Statistical Package of 

the Social Sciences; Nie a.o. 1975) en BMDP-77 (BioMeDical 

computer Programs; Brown 1977). 

Deze pakketten zijn deels op specifieke vakgebieden gericht: 

SPSS op de sociale wetenschappen, BMDP op de biologische en 

medische wetenschappen. Deels bevatten ze dezelfde programma 

onderdelen, bijvoorbeeld: kruistabellen. In sommige gevallen 

bevatten ze 'exklusieve' programma's, bijvoorbeeld: AID, 

automatic interaction detection of kontrastgroepenanalyse 

komt aileen in BASIS/BASIS voor. 

Om van de in die pakketten beschikbare statistische analyse 

programma's een beeld te krijgen, voIgt voor de drie genoemde 

pakketten een globaal inhoudsoverzicht. 
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onderdeel BASIS/BASIS SPSS BMDP 
----------------------------------------------------------------
rechte tellingen STAT, UNIVAR CONDESCRIPTIVE ID, 2D en 5D 

UNIVAR 
kruistabellen XCLASS CROSSTABS 4F 
regressie en 

korrelatie MULTR REGRESSION 8D (R) 
t-test TTEST T-TEST 3D, 9D 
kontrastgroepen AID 
verdelingsvrije 

toets QTEST, WILCOX 3S 
aanpassingstoets CRISQR 9D, 4F 
variantieanalyse ANOVAN ANOVA, ONEWAY (V) 
multipele regres-

sie en CORREL, MULTR, PARTIAL CORR, (R) 
korrelatie POLY, STEPR REGRESSION 

principale kompo-
nenten analyse FACTOR FACTOR 4M, SM, 9M, 4R. 

faktor analyse FACTOR 4M, SM, 9M, 4R 
kanonieke korre-

latie CANCOR CANCORR 6M 
diskriminanten 

analyse MDISC DISCRIMINANT 7M 
kluster analyse 1M, 2M, LM,3V 

Ret gebruik van statistische pakketten is relatief eenvoudig, 

doch noodzaakt het hanteren van het bijbehor.end manual. 

Pakketgebruik betreft namelijk geen programmeerwerk doch het 

volgens konventies op de juiste wijze op een rijtje zetten 

van instrukties annex korrekte invullingen. Enkele 

voorbeelden mogen dit demonstreren. 
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BASIS/BASIS-voorbeeld: 

USER=411 ; 

datadefin1t1e: 
DATA LAND; 
FILE FIL(2); 

0/ 1, 5) "LOTS IZE " . , 

(1/ 7, 8) "LANDPRICE If; 
(1/16» 1) "REALESTFUNCT"; 
END; 

proceduredefinities: 
PROCEDURE TABOl; 
USE UNIVAR; 
INPUT LIST Vl ••• V3; 
END; 

PROCEDURE TAB02; 
USE XCLASS; 
INPUT GROUP (VI,V2,Tl); 
TI=l; 
END; 

procedure exekuties: 

naar een zodanig genummerde disk
file) 

32 

(naam van de variabelen reeks) 
(filespecifikatie met tussen haakjes 
het aantal records=2 per waarne
mingseenheid) 

(maximaal 12 karakters tussen dubbele 
quootjes als variabelenaam; tussen 
de haken staat de velden-beschrij
ving in het record: de eerste '1' 
is het record, de tweede '1' is de 
beginpositie van het veld en de 
'5' geeft het aantal posties c.q. 
de getalsgrootte van de variabele) 

(deze procedure geeft opdracht om 
van drie variabelen uit de data
definitie rechte tellingen te 
te maken) 

(deze procedure geeft opdracht om 
tussen de eerste en de tweede 
variabele een kruistabel te maken 
zonder weging=I) 

EXECUTE PROCEDURE TABOl WITH DATA LAND; 
EXECUTE PROCEDURE TAB02 WITH DATA LAND; 

QUIT; 
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SPSS-voorbeeld: 

1 
RUN NAME 

datadefinities: 
VARIABLE LIST 

INPUT MEDIUM 

17 
SPSSPROEF 

VI TO V3 
of: 
LOTSIZE, PRICE, 
CARD 

of: 
OTHER 
of: 

FUNCTION 
(data sluiten op programma aan 
achter: 'Read input data') 

(bijvoorbeeld: pack) 

(magnetische tape) 
N OF CASES 

INPUT FORMAT 

TAPE 
10 (10 waarnemlngseenheden worden 

utt de datafile gelezen) 
FIXED(F5.0,lX,F8.0,lX,Fl.0) 

procedure definities en exekuties: 
FREQUENCIES VI TO V3 
OPTIONS 6 
CONDESCRIPTIVE VI TO V3 
STATISTICS ALL 

FINISH 

eventueel: 
READ INPUT DATA 
datafile 

of: 
1, 2, 5 

(drie gehele getallen, gescheiden 
door spaties, die resp. 5, 8 en I 
cijfers groot zijn) 
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BMDP-voorbeeld: 

1 
/PROBLEM 

13 
TITLE IS 'BMDPPROEF'. 

datadefinitie: 
I INPUT VARIABLES IS 3. 

FORMAT IS '(F5.0,lX,F8.0,lX,Fl.O)' 
CASES ARE 10. 
UNIT IS 8. (diskfile) 

IVARIABLE NAMES ARE LOTSIZE, LANDPRICE, FUNCTION. 
lEND 

programma exekutie: 
In de RUN-opdracht wordt het statistische analyseprogramma 
meegegeven (? RUN BMDP/ID ON APPL, d.w.z. rechte tellingen 
uit het BMDP-pakket dat op het pack applikaties=APPL staat). 
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Voor een nadere uitwerking van deze pakketten verwijzen we 

kortheidshalve naar de betreffende manuals. In AG-17 van de 

RC-Informaties staat de verwerkingswijze op de Burroughs 

komputer 

doordat 

toegelicht. Deze 

ook voorbeelden 

informatie is tevens belangrijk 

van het gebruik van de T~-

Rekencentrum library van statistische procedures worden 

gegeven. Die procedures worden elk op zich uitgebreid in de 

PP.4-serie van de RC-Informatie beschreven en ruimschoots van 

toelichtingen voorzien. 
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5. INTERAKTIEF WERKEN: RET SYSTEEM CANOE 

Cande, in feite 'System/Cande' is bedoeld voor een eenvoudige 

verwerking van programma's en/of data via terminals. Cande is 

een systeem dat hoort bij verschillende versies van de 

komputers van Burroughs. De term CANOE staat voor 'Command 

AND Edit'). 

De funkties van Cande omvatten (Cuijpers 1982, p. 1): 

1. het maken en samenstellen van files; 

2. het bijwerken en wijzigen (-editen) van files; 

3. het invoeren en uitvoeren van files via terminals; 

4. het vertalen en verwerken van programma's; en, 

5. het werken met interaktieve programma's. 

Een belangrijk ondersche1d bij het werken met Cande is: 

1. werkfiles; en, 

2. (permanente) geheugenfiles. 

Ook de Cande-kommando's kunnen naar dit onder scheid 

opgesplitst worden; sommige van die kommando's zijn op beide 

soorten files van toepassing. 

Kommando's zijn onder andere voor: 

workfiles memory files beide soorten files 

---------------------------------------------------------------
sa(ve) 

ma(ke) 

g(et) e(xecute) of run 

c(ompile) 

rem(ove) 
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Toegang tot het {komputer-)systeem onder Cande (dit wordt 

inloggen genoemd) wordt (afgezien van autorisatie via een 

gebruikersnummer) verkregen wanneer men over "connecting 

time" beschikt. 

Met behulp van de term ~BYE' kan het Cande-systeem verlaten 

worden: dit wordt uitloggen genoemd. 

Aangeraden wordt om na inloggen in het systeem een zgn. 

diskpack family-specifikatie op te geven waar files 

opgeslagen dan wel vandaan gehaald kunnen worden. 

Werkfile. 

Een werkfile of 'workfile~ is een niet-permanente file, 

waarvan er slechts een tegelijk aktueel kan zijn. 

De file kan van verschillende typen zijn (hetzelfde geldt 

voor permanente geheugenfiles), te weten: 

1. datafile (deze file bevat data; naast gewone dataf11es 

bestaan er ook sequence-datafiles); 

2. sourcefile (deze file bevat programmatekst die in een 

bepaalde als type aan die file bekendgemaakte programmeertaal 

geschreven is); 

3. object-file (een gekompileerde versie van een source

file); en, 

4. job-file (een file met een batch/jobstart tekst). 

De file is opgebouwd utt records, regels voorzien van een 

regelnummer, i.e. sequentienummer. Per regel kunnen 80 

karakters geplaatst worden. N.B. van deze 80 karakters zijn 

er maximaal 72 voor programmatekst! 
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Dergelijke files worden onder Cande gekreeerd door de 

opdracht: 

- Make <filename> (dit betreft een datafile); of, 

- Make <filenaam> Algol (dit betreft een algol source file). 

Vervolgens wordt met de opdracht 

Seq 

een automatische regelnummering vanaf 100 en telkens met 100 

verhoogd bij een volgende regel, verzorgd. Door Seq 10+10 als 

kommando te geven begint die automatische nummering van de 

regels met 10 en wordt vervolgens telkens met eenheden van 10 

verhoogd. Voegt men achter de sequence specifikatie ':unp', 

hetgeen een afkorting van unpaged is, d~~ wordt niet met 

voorgestruktureerde beeldscherm-pagina's gewerkt. 

Na invulling (=intypen vanaf het toetsenbord van de terminal) 

met "tekst lf kan de regel (of kunnen regels) naar het 

komputer-geheugen worden doorgezonden. 

Ook kan zander die automatische regelnummering gewerkt 

worden, doch dan moet men zelf een regelnummer apgeven 

alvorens de tltekst ll in te vullen. 

Bij gebruik van het regel- of sequentie-nummerkommando maet 

met een lege regel geeindigd worden om die sequentie te 

beeindigen. Werkt men zonder sequentie dan is dat niet nodig. 

Door het L(ist)-kommando kan de werkfile op de terminal 

'afgedrukt'" worden en kan de uiteindelijke IItekst" nog eens 

goed bekeken worden; foutjes zitten in kleine hoekjes en zijn 

vlug gemaakt. 

Is de warkfile (ogenschijnlijk) korrekt ingevuld dan kan met 

het Sa(ve)-kommando de workfile veilig gesteld worden en 
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(dus) op een achtergrond (diskpack) 

worden. Opgemerkt dient te worden 

geheugen opgeslagen 

dat workfiles in het 

huidige Cande-systeem door 

voorbaat veilig gesteld zijn. 

'recovery'-faciliteiten bij 

Is de workfile een programmafile dan kan tenslotte vertaald 

(gekompileerd) en/of verwerkt (uitgevoerd of geexekuteerd) 

worden. Bij kompilatie wordt de syntaktische inhoud van de 

"tekstlt bekeken en eventueel verschijnen foutmeldingen op de 

terminal. Want 80ms "komt (dan) de teleurstelling: de machine 

is niet vergevingsgezind ten opzichte van fouten" 

(Jungschleger 1983, p. 23). 

Indien het programma fouten bevat dan biedt Cande editing

kommando's. Onder andere zijn dan van belang: 

het f(ix)-kommando waarmee bepaalde "tekst"-gedeelten 

vervangen kunnen worden; 

- per regelnummer kan een oorspronkelijke regel overschreven 

worden; 

- move-kommando om (programma) regels in de werkfile te 

verschuiven; 

- del(ete)-kommando om een aantal file-regels te verwijderen; 

en, 

- rep(lace)-kommando voor het vervangen van bepaalde "tekst"

gedeelten door een gedeelte van of door de gehele file heen, 

te verzorgen. 

Deze (en andere) kommando's worden uitgebreid beschreven in 

het Burrough's Cande-Manual (Burroughs 1980) en in een meer 

kompaktere vorm in een publikatie van het Rekencentrum THE 
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(Cuijpers 1982). Deze laatste geeft tevens een uitgewerkt 

voorbeeld (pp. 14 e.v.). 

Zodra de werkfile foutloos is begint de exekutie of run

opdracht en wordt het programma verwerkt. Eventueel worden 

gedurende die exekutle gegevens via de terminal opgevraagd en 

ingetypt. Wil men een programma gedurende de exekutie 

onderbreken dan kan dat door een '?DS'-operatie. 

Tenslotte kent Cande een bijzonder handige gebruikers 

referentiekaart waarop de belangrijkste kommando's met hun 

afkortingen vermeld staan. Tevens staat aangegeven welke 

parameters aan die kommando's moeten c.q. kunnen worden 

meegegeven (Burroughs 1982). 
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6. INTERAKTIEF OPSTARTEN VAN EEN JOB 

Voor beschrijvingen van jobstarts verwijzen we in verband met 

de beschikbaarheid van een Burroughs komputer in het THE

Rekencentrum naar Cuijpers (1982, p. 17), waar tevens een 

voorbeeld vermeld staat. 

Het algemene principe van de jobstart is het maken van een 

'workflow', een reeks stuuropdrachten aan de komputer met 

zijn randapparatuur. met programmatekst, die als batchversie 

in een of andere queue v~~r verwerking aan het systeem via 

interaktieve kommunikatie (vanaf een terminal due) wardt 

aangeboden. 

Dit is met name van belang wanneer in een multi-user systeem 

het aantal processor-sekonden dat via terminal-interaktieve 

apparatuur gebonden is aan een zeker, relatief laag, maximaal 

aantal processor(reken)sekondes, etc. 

Aansluitend voIgt een jobstart van een BASIS/BASIS programma, 

gevolgd door de datafile en afgesloten door de printer

uitvoer met resultaten. N.B. slechta een gedeelte van de voor 

verwerking opgedragen kruistabellen is opgenomen. 

De datafile is het resultaat van een inventarisatie over de 

rekonstruktiemogelijkheid en -prijs van een deel (45-tal) van 

de woonpanden in een woonwijk in Breda. Een (model) 

inventarisatie formulier is als bijlage opgenomen, alsmede 

het gehanteerde kodeboek. Een analyse-beschrijving van de 

resultaten is hier achterwege gelaten. 

Voor de start van de job is nodig dat men via een terminal de 

volgende opdracht intypt: 
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START AKADEMIE/84 ?-1 
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~KADfHIE/S4 ON USER3 (n4/1o/~4) 

100 
Z(\" 
300 
1000 
500 
&00 
7()1) 

800 
900 

11)on 
1100 
1200 
131)" 
11000 
1500 
1(1)1\ 

1700 
1800 
19t'1) 
2000 
2100 
Z200 
2300 
21000 
25011 
2£000 
2700 
28(11\ 
1900 
3000 
311)/\ 
5200 
3300 
340" 
55lH) 
l&OO 
57M 
3800 
3900 
4000 
4100 
" 21\11 
10300 
441'10 
1051)" 
41)00 
47t;''' 
4800 
4900 
51)1)1) 

5100 
5200 
,31)0 
5400 

BEGIN JJ8 dREDA/WDNINGdESTAHD/QUEUE 
QUEUE=3 
fAMILY DIS~:OI~K OTHERWISE ~PPl 
COpy 8~EDA/WOHINGBESfA~D AS BWQ fROM US~Rll{PACK) 
EXECUTE aAS[S/8ASIS ON APPL 

I DATA U!)ER 
US£R=419; 
OUA BREI): 
fiLE BWQ(l); 
(23#Z) ·BDUWJAA~ .. EO 84; 
(25.1) ·LIGENOO~ • GE ZJ 
CZ6,1) -EIGENAAR .. GE 4; 
(Zl,l) -r~IN .. GE Z' 
(26.1) ·80UWL~GEN .. GE 4; 
(30,1) ·fUHDf~INb - GE 3; 
(31.1) "B!.IIlENIIUlIR .. GE H 
C 32.1) "8INNE~IIUIJR .. GE 3; 
(3l,l) wGAS .. GE 2; 
(34.1) "ELEKTRA .. GE 31 
(35.11 "ELEKTR.GrfOEP" Eil fJJ 
(36,1) wA4RDING "GE Z; 
(37#1) ·W~rERLEluING· GE 2; 
(36.1) ·KlaLERl~G • GE 2; 
(39,1) -A4NTWASTAFEl- Eg 9; 
(4".1) -8'3 .. GE Z; 
(41.1) -GDUCHE .. GE ZJ 
(42.1) -BERGING - GE 2; 
(43.2) ·O~PB£RG[HG11\- Eil " OR &£ 99; 
(4&.1) "~ENTIlATl£ .. GE 3; 
(41.1) -fERlltHTLNG .. GE 3; 
(46.1) '"LAWAA[ .. GE 2; 
(49.1) ·STANK .. GE Z' 
(50.1) ·WATEROVEKL45- GE Z; 
(52.Z) "NEGBEGAN£GRO· E~ 99; 
C5~.2) "HEGVERDrLpr~· £~ 99; 
(5&.2) ·HEGAlG£M~EN .. Eil 99; 
(&~.2) -HERsrELPKIJS-; 
END; 
PROCEDUIH: Udl\t; 
USE UNIUru 
INPUT LIST YOI • .. VZ8J 
END; 
EXECUTE PROC£DUR~ IABOI WITH DATA BRED; 
PROCEDURE 14a021 
USE leClASS; 
INPUT GRaUPS(VOl.~Z8.Tl).(~OZ.V2a.Tl).(V03.V28.Tl),(V04.VZ8.Tl), 
(vn5.VZ6.Tl).(V~&.V2e.Tl).CVOT.V28.Tl)#(V~8.~28.Tl).(V~9.V28.Tl). 
(VI0.V2e.rl).(~11.i28.Tl).(Y12.V28.Tl).(Vl1.VZ8.Tl).(iI4.VZ8.Tl). 

(V15.V2B.Tl).(Vlo.'28.Tl).(VlT.v~a.Tl).(Vla.VZ8.Tl).{V 19.VZ8.T!>; 
f1=t; 
ENOi 
EXECUTE ~~aCEOUR~ TAb~ZWITH D~TA BRED; 
QUlTi 
I END Jlld 
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? fA~ILV DISK=DIS~ OTHERWISE ~PPL 
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? DoHA USEq 
? FN f) Jail 
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":2e,:14 90J 76~6 A~ED./wONJ~GBESTANn/QuEUE. 
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Ifsr~:41~; 

NO LJq~~~y r,J';"CTl.;o~ FIll)";) ')~' '~IS~ 
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rJATA lol(JJ:'t); 

F1Lf 4'., ( , ) ; 
f ?'t,2) U~CUJJA"'t .. 
(?:;, n I-t r I ~ r: ,." t\f,"j .. 
C(~,n u~ I (, EN~ A w .. 
! , , , I ) "11)1 :r.1 .. 
1;>",1) "~{lHOA.jl ",rJi";J .. 
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, J ~ r , I" 1 ~ ~ ? ; 

1'.'"'' T l 1 S TV" 1 ••• 1/' ~ ; 
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NU~'4~~ ~~ ~O~~)kS • 

;;r. ,~,;, ; 

" r 2 ; 
r.;r 4 ; 

<,t ? : 
r;;; I.; 
~ f 7 • , , 
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., r ,; 
r;r: 2 • , 
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' . .1 
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JOll r~'f=- ...... . 
PR')r, "<f ~ T 4" '1 
f.).~ fA !If f.,. '>"f I) 

ANAlV~'''~ lI'lIVft~ 

I\'r~ "<T~ 1 

I/"LlIF '"~Tr~LrF'I'/r, 

,;,' ': I ~ V I\, T, .t-,<:: 4<: "~.I\(I, t.~ p~or"S'ltf). 

JJ+JLt-t.:l'I'': '~'H",jlSTAHl 'lAO 

H"f) "H r"'fJ PH ~ Rrt. r,HQ FR"O IIfl filEQ FRfQ 

'J I l.ljl)i' 1 • • ~>l2 S G.SR'i 39 
11 4S 1 • t ,'\: n ;-.(>1'\ 6 0.4'<'2 1 
2J ~ .• l - ~'. fJOG 1 0.071 0 
4) 

" . ' , U. f;:f\.j 1 0.011 0 

\ ) J '4- " ~ ~ ') J jo,J= ~, IU) J .,= B "!lJ "I-
~l t \ \: 1 •.• 'J .'I~ '1~IH,. It -1 • ." 7" "fUll " "".~Z~1 "e.,. " 
~ i)< V "q" ~~~II ~ 1".4Q·~ ~f.)f.\I = 1."0:2 <;/HV ,. 

o R~JECTEf). ~UM WEtGHTS= 

OOUCHE 

'IFl fIIfQ FREel IIEt FREQ 

l'.9Z9 10 0.2.U 
0.1)71 32 0.762 
G.ODO (I o.oeo 
r •• fjO~ 0 O.OC!! 

4i' .I)J Na 42 
0.0714 MEAff " 0.7619 
!J.Ur e7 SOEV .. fl.4~11 
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PAGE 3 

~ASIS 7.07 
05/111('14 

IlE RG lI\IG 

fREQ REl FREQ 

l!! 0.700 
1l 0.300 

0 0.000 
0 0.000 

"OJ N" 40 
I'IEIIN " 0.1000 
SOEV " 0.4641 

§ 
~ 

VI 

'" 

.j::

'" 



JO" t)~f= •••••• 
I>~OC Drr: TUl11 
DATA Ilrr.. '~~~I') 

IV/ALY~IC;" IINII/AII 
D-r" ~~r= 1 I)., It f; 1),,-\ T J I) \,~ : 45 Of AD, 45 I>ROCE'lHO, 

V ~lIJ'· 1)~)P'-t; 1t;, Mr.l t " ... TIt .• \TI£ VERLtC .. TI>fG lAw''''t 

f ~f 'I 1/ (I. f 1/ ~., F'!tfJ IIEL "REO fl!EIJ RH fl!Elt fll£Q 

<I) 
\.I. J':.J 7' '.J.6J(! t; ().128 24 

1l 1. ",HI 1 f, 0.401) ~o 0.769 9 
n .'. t ,", } 

, 1).OCt} " 1).103 0 

~DJ III = l 'J '1'" 4(1 '1j)J ~" 39 IIlJ ..,. 

"fA" 1.1. ~J\'v ~'r: \1\1 ';.4110(- "!\:I\h ::: 1).974f_ "'EA~ ,. 
t;o,v ::: i. .1.1':"') ~~)f 1/ = 1'.491,1 S DF.II .. (·.4l!6~ SI)EV .. 

o REJECTED. SU~ WFIGHTS= 

SUliK 

RfL fIIE9 fRU REl FRfQ 

C.727 211 0.8"'! 
0.273 'I 0.152 
0.000 0 o.uoo 

H .OJ N= 33 
o.nn MEAN " 0.1'11'.; 
0..4'123 !lDEV '" 0.3641 

45 

PAGE 4 

8ASIS 7.07 
05/18/@4 

wa TERovellUIS 

FREQ ItEl F REQ 

17 0.415 
24 0.585 

0 0.000 

AOJ ,,- 41 
IIIEAIt ,. 0.5854 
SoFV ,. 0.4981'1 

::3:: 

~ 
"d 

\Jl 
\0 

\Jl 
o 



J u" r F r" .. " .... 
"poe "J:~= f~n:..l 

I)~ fA !HF= 411 f. I) 
~ N A I. v ~ IS'" lIN I \I ~ II 
I)~n SfT" I O"Sf:I(\IATlj'llS: 45 IIE_O, o PROnSSI'D, o "EJECTED. 

\IAll/~ ~c~~l;f,,,t'H ,-,'<I' 'h';\lf~"IE"ll\j '1Fr,~1 t;F"'''f~ IIEPSTFlPPI JS 

F Q~ " .HI f lie I} f ,fF'} q~l fRf.q FIIEq IIEl fllFQ fRfQ !let fpfQ 

J) 1 u.i .. 2, J 0.000 0 O.OuO 0 0.000 
11 , ,J. '." 7 I f).024 , o.on 2 0.044 
l' 4 J. r,~') " 0.09'.> 10 0.222 6 0.133 
~ ) ? "'.u4' ") fl. 'J4 R 5 C.11t '''1 0.400 
4 ) 4 tJ • \J ~:) '> 0.119 ~ O.l1~ '2 0.267 
<j) 11. ' ,'.1 ) 4 O.fJ9~ 4 0.0,.9 4 O.CA9 
6) ., 

'J. ( 44 ~ 0.071 0 0.000 J 0.1167 
1) 4 (:. I .. ' 'lQ h 0.143 1 0.Ol2 0 0.000 
"I l 0,1'44 , \J.1l71 0 0.000 0 0.000 
'I) ., 'J. 111 4 0.095 ? 0.044 I) O.t:lOO 

1 'n 4 U. '1'1'1 t IJ.u24 , O.Oll 0 0.000 
10 Q ol. ~('",Ir. (. ~.lliJO ~ 0.067 0 0.000 
12 ) 7 u • ..'4 (. 3 ('.(;71 2 0.044 0 0.000 
n, I) j~.\' 'Ii"' ') ~.lJ4 ~ ? ".044 0 O.OIJO 
14) c \J.l44 

, Ii.O?4 ? 0.044 0 0.000 
1,,) 1 1. I ,j':' t U.n4 1 0.022 0 C.OOO 
17 ) 1 J.vll. 1 IJ • v 21, 0 O.OOll U (l.OOO 
1 ~) 

'"" 
~:.,-!~.~, , c,.074 ~ 0.067 0 0.1'00 

" IlJ "'= 4" 1\ 'I J ,,= 1,2 AI)J .,,. 4'i ADJ Nt 4'1 
"E~I\O 7. At.T;" ;"'U\~l 1.1, 2R6 MEA~ ,. 6.7556 "'fAN • 3.1,222 
~fn\l '" 4.1~'<l ~I)F\I 4.n71l SIIEV " 5. nIH SI)EV .. 1.1772 

PAGe s 

a-sIS 7.07 
O'i/t8/~4 

SUM IoIEIGI'TS= 45 

~ o 
>t! 

1.11 
\0 

1.11 -
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p~n[FDU~E TAR1~; 

IJ~~ 'HLAS": 
I I, P IlT G ~,)tII'~ C V:>1 , \/2 'i, T1 ) , (VII 2, v? ... , T 1) , ( v,)3, 112 ~, 11 1, ( "04, II Z 11,,11 ) , 
[V~~,V?g,T,),(V~~,V2~,T1),(U~9,IIZ~,T1),(VC8,V'R,Tt),(VC9,V?P,T1), 
( V 1.:, II 2 F, T1 ) , ( " 11 , II 2 ~, 11 ) , ( II 1 , , liZ q, 11 ) , (II' :5, II 211, T1 ) , (II 14 ,V? 13, T 1) , 
(Jl~,v?~,Tl),(V1~,Vc~,T1),(V'7,V2~,T,),{V1~,V2R,T'),(V19,V2R,T1); 
11:; 1; 
E "I); 

~U~~lR "F F.R~I. = 
DEFI~ITlryM ~l"o~D TE~~O~A~!L'; 

E~I'CIlTi' P~"C'S!),J!lE T",,)21>11 Tiel 'AT:. liqED; 
EOI' E_tO~~TE~E~ -- ,_PUT a_TA rlL~ 
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Jo.t "Lr= 
pqOC DFf: 
011111 !"jfF .. 
I\~AlV'i I ~= 
DIIT4 ~rf" 

........ 
T ""ul 

'1/;'1;1) 

HU'~S 
t OI'5tQI/~ f I'\M~: 4'; READ, 45 PROtE'ISED, ORE JI' CTE". 

tlA rt" ••• * ? - WAY t~O~5-Cl4SSIFICI\TION 

("UIltT 

I/Alllf~ 0, 
F~CTo" 

, 
fl~I(Tu 

t, 

7 

[(HAt 

I/AtUr.S Of F II 0 'H1 1 -- ~fRSTElPRIJS 

? 4 

~ '7 5 

f, 7 

'/ I 
, l 

.. 1 ~ 17 

(HI-!-'~II~!I~ 

'1~~IFIC~~cr L~I/ll " 

D I"J 

r;.'!/llI1'IlS C ", 
Cq~Tl~~(~r' C~FfFI(r~~T 

t,,~r~PD~Mr PAIQ'i :s 

DI~{?p~'~r P~)~'i " 

LA~~n~ (_~'~ •• TN1() 
LI\~n~4 (~5'~~fTNICl 

lA'.""" (q""<:T'!)C) 

kpt~'ALtS Tll, q 

wf';DALI S TJlIJ '. (&OJ) 
([",,,Att S tAIJ 

r,4ff'~A 

go~r.~ p (A~"4FT~lr) 
SO.fP~ n (A~f~·~TUf() 
'U.f~~ 0 (SY~~.f~lC) 

" 

" 
,. 

'" 

') 

4 

0 

(' 

4 

(, TOTAL 

3 1.7 

(l 1S 

I) , 
:s ,<, 

13.If,AA7 WIT" 
n.lI45~ 

10 DEGRE~S Of FREFOO. 

0.')4092 
Il.H?49 
J.47<;77 

".6 
no; 

,.11111 
1'1.0'\71"4 
~'.O~667 

-0.00;'160 
-').f)?H4 
_ll.'JI!14 , 

-(1.1509U 

-u.07909 
-0.1" 11 
-1).09ZI,) 

tl~KTQA D£PENDE~T 

~EP~TFlPRIJS ~EPE~~F.NT 

ELFI(TRA DfPENnENt 
~F.~STrlPRIJS DEPENDENT 

SUII! WEIGHTS- 45 

PAGE 10 

lUSts 7.07 
0'S118'~4 

i 
~ 

V1 
\0 

V1 
Vol 
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QUiT: 

TOT~L ~c. £RROR~ 

S T~ PT 
STOP 
PROCESS 
ItO 

11:26 A" 

11:21 A!II 
~.1S "I'" 
0.37 "I'll 
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Hetzelfde voorbeeld als hiervoor met het BASIS/BASIS pakket 

verwerkt is, is eveneens via een jobstart met het SPSS-pakket 

uitgevoerd. Zowel de tekst van de jobstart als de 

printeruitvoer zijn hierna opgenomen. N.B. gelet op wijze van 

uitvoer van het SPSS programma zijn niet aIle rechte 

tellingen van de printeruitvoer weergegeven. 

De startopdracht Iuidt nu: 

START AKADEMIE/84/SP ?-! 

_'f'. 
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AKADENl[/8"SP ~N USE1J (~4/16/8') 

... """ 

100 
('1)0 

lOa 
1000 
5('\1) 

600 
1(l0 

800 
900 

lnon 
1100 
lZ00 
Bon 
"'00 
1';1.\1\ 
1600 
1100 

BEG IN JJ8 "REDVWOfU NGdE S UHO/IJUEUEfSP 
QUEUE= J 
FAMILY !HS«sDISK 1fHERHfSE APPl 
RUN SPSS O~ AP~L 

riLE rILE8(K1Na=PACK.PACKNAKE=US£Rll~rlrlr.=8REOA/WONI~GOESrAND~ 
r tUrrrE=n 

I OAU rOCR 
r It£ NAME 
Y AR III OLE Ll sr 
INPUf HEOIUM 
N: Of CASES 
INPUT ro.cUT 

FRE QUENtlES 
SU fiSHes 
FlUSH 
I £NO JOd 

O~[OA/NO'lNG8ESTAND 
n HJ 'Z5 
OIHER 
,.~ 

r'XED(ZZX~rz.o~~rl.OrlX.llrl.OrfZ.0~lX.5fl.0.1X* 
rz.~.lx.rl.o.lx.FZ.O.lx.r2.0) 

GENERAL-,t TO '28 
ALL 

.7> 
" 

\ 

I, 

8145 AM FRIDAY. KAY 18. 1984 

00000100 
ooooozoo 
OOOOOJOO 
01)(I'In401) 
00000500 
00000600 
nl)t)O{lrnll 

00000800 
'")00091)0 
00001000 
00001100 
!).,Il01Z00 
OOOOllOO 
OOOOHOO 
""OO150~ 
00001600 
,,1'I00171J1'I 

.""'" 

.. 

!' 

~ 
W o 
'"d 

VI 
ID 

VI 
(1\ 
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u00C01GC 
IJ('U002iJC 
GOrCll.l30(1 
UCOD(41)O 
U~(00~O(; 
0090\')6(10 
(JOOOQ70t 
(;0[91700 

fLO II 

? 8EGI_ J)q GREO./wO.I~lqEsr4~~'QUEUE/SP 
? QUCUE=3 
? F~~rlV JISr=OI~K ~TH~Q~lSE ~PPl 
, RUN SP,; dH ~PPL 

57 

S T " T E ~ E ~ T S 

? FilE Fr~E~(~I·IO=P'CK.PAtKNA~E=USE~1',TITle=(EX9TKl)BREOA/WONIHGaeSTANO, 
Flt..ETvPE=7) 

? nAU rf):q 
? END Joa 

J 0 'I 

"''''I' ,~, 19S4 
, 1 :?7: 2Q .. OJ 7651 ~'<;:'I)/,/wl'lJ.,r,~ESrAriD/Q1'EUE/So. 

J)~ [NT~qED Sf.reM: ~A' 18, 1'~4 11:12:52 FROM ~Fl 34.180 



SPSS RATt" SYSTE-

SPSS fOR qU~QOU&HS LARlE SY3TfMS. VEq.IO~ ". PELEASE 1.'# FEH~UAR' 1, 19QZ 

CIIIHI~ljT I)OCIJ"'EliT~Hl)t.I FOR THE SPSS I'lATCH sysre'" 
ORDER FROM ~Cr.R.W-HIlL: $PSS, ''''1I fn. (PPINCIPlIl TEXT) ORDER fRO'"' SPSS HIt.: 

SP5S upn~IE 1-9 (USC W/5PSS,ZND FOR REL. 7, B. 9) 
5D SS rOCKET ~UlI)E, 'ElE~SE 9 
51'S') l"1T~ODlIcroq, (.lttl!': IJII')tC STATISTICS ANII OPERATIONS 
S"~S PRI~F.~ (1RIEF INTRO TO ~PSS) 

DEf~UlT SPACE ALLOCATION •• AlUlW"; FOR •• 50 TR'~~FOR"'ATIONS 
WORKSPACE '7S00 WOQDS 
TRIINSPIICe lSO~ WORDS 

1 FILF. NA"''' 
? VHJAI'lLE LIST 
~ INPUT "'[:'OW'" 
4 '4 n CASF.S 
5 'liPur f(IQ",{,T 

'" 

410 qECOOE VALUES • LAG VARIA8LES 
6~O IF'CO~PUTE OPERATIONS 

B~E~A/WO"INGnESTAN~ 

VI TO v2S 
orlt"" 
4'> 
frXEI)('?X.f2.~,4fl.0,1X,13Fl.0,f2.0,1K,5F1.0,lX, 
f~.~,1.,F2.0,lx,f~.O,lx,F2.0) 

0')/1!1/1\4 PAGE 

SPSS STATISTICAL Al&ORlrHNS 
KEYWORtlS: THE SPSS INC. NEWSLETTER 

ACtO~'r'~ '0 'J~P r~p~r FOR""', v~~IA~lES ~RE TO 9E REAl) AS FOLLO~S 

I/IIQlA'Jl( f (lIP'" T ~HOIl1) COlIH"IS 

111 f '. '1 ,~- 24 
>12 F 1. 0 ~')- 7.'; 
I/~ ~ 1. 0 ~"'- ?6 
1/4 F 1. 'J Z7- 27 
1/5 f 1. 0 l>\- 2~ 

1/6 Ft. 0 ~O- ~O 
tI7 1. :"I ~1- ~1 
1//1 1. (l Jl- H 
~y Fl. fJ ~>;- "q 

\/1 (I fl. (I H- v-
1/ 1 1 f 1. 'J ~')- '0; 
111<' f 1. (I "56- ~ ... 

V13 ~ 1. f1 37- H 
1114 fl. I) ~'I- 3'1 
\/lS F 1. ~ '9- H 
1116 F 1. fj 4fJ- 40 
1/17 f 1. ') 41- 41 
\/'11 Fl. 0 42- 42 
\/19 f l. I) 4')- 44 
\/;>0 fl. tl 46- 46 
1121 fl. (I 47- 41 

§ 
>d 

\.J1 
\0 

\.J1 
<XI 



SPSS BATC~ SYSTEM 0')/18/84 

ACCOflDPIG TO "'UII t'4t>UT fQIU4Af, Y~H-"'LES UE TO 8E READ U fOLLOWS 

VUlAfllF. h''''''AT IHrOI!O COlU .... S 

'In 1. 0 1 4l!- 4'l 
112'5 F 1. {} 1 49- 49 
1174 f 1. (I 1 <;0- 50 
'115 f '1. 0 , 52- B 
0.6 " .,. 0 1 ss- S6 
1/27 f 7. 0 f 58- 59 
V28 f 2. 0 1 61- ,,~ 

THE INPUT .OPMAT PI!OYIOES FvP 21 V4RI4~lES. 2R WIll fiE flE_O 
IT PROVIDES fOR 1 RECO~OS ('(AP'05") PER (ASf. A .. AKIMU" Of 

7 FREQUENClf~ 
~ STATISTIC' 

GE"lERAl=Vl TO VlR 
ALL 

62 tCOLU"NS' ARE usel ON A RECOR~. 

GIVEN WORKSP~CE ALLOWS fOR ~~!)f) IIALIIES .rHI ~100 l.RELS PER V~RIA8LE fOR 'FREQUENCIES' 

PAGE 2 

~ 
~ 
'"'d 

\.J1 
\.0 

\.J1 
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SPSS QATCH S1SfE~ 

fILE liKE!)" (CR€ATIO~ ~AT~ % 1,/1A/~4) /WIl!ll!1C,·lEHA!l1) 

V1 

RELATIVE ADJIJ'iTED 

4.9'inlUTE fREQ FREQ 

CATEGORY LASEl COt-F FIII'O (PCO (PCT) 

:1. 3 6.7 6.1 

... , 10.1 6.1 '-. 

ilL. H 'I1Jo.7 '16.7 

TflTl,l 45 100.0 100.0 

MEAM 72.9B $TV HI! 4.254 "'EI)JA~ 

MODE 84.000 STI> no-V ~R.5V. VAil [A!lCE 

KURTOSIS 5.1l6 SI( C"'~[ 5S -2.2"S3 IU!lGE 

"'IMIMU" 0.000 MlX[MIJ'" q 4. 0:10 

VALID nHS 45 "155 PIG C4\S~'i fl 

CU'" 
fREQ 
(peT) 

6.7 

13.3 

100.0 

113.846 
fl14.291 

84.000 

05118184 PAGE 1 

~ 
"U 

VI 
\0 

(1\ 
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SPSS fl4l~H ~YSTf~ 

fIll: flREOA (COFAfltJ'I 'll\H J~f''1/~4) 

V2 

t A TF. GOII Y LAqF.l 

MEA~ 

"'OOf 
KURTOSIS 
fill N 1""'''1 

VAllI> CASES 

~. ,,~ 

0.000 
-1.l\9~ 

O.CJC 

45 

A.l~OLUH 

t Ol r ~oEq 

" , . 19 

1- <l 

,., 111 

T"T f,l 4<' 

HI) HI? 0.">40; 
S T ~ 1)( V 4.P7 
'II( ;::,~~(~S 0.402 
'lAY r ""'" 9.11'10 

"'l$~IfH'; CASf'; (I 

Iwn'llI'fG'lE'>TIII\II) 

PHUIVE Af)JUSHf) 
fR£Q FREQ 
'I>eo (Pcn 

4~. 2 42.2 

P.II 17.1'1 

4Q.0 40.0 

tOo.o 100.0 

"IEoI",,! 
\110 q III 'fCl! 
~A~GE 

CU"I 
fllEQ 
(PeT ) 

42.1. 

60.0 

100.0 

0.93" 
111.722 
9.000 

iJ5IU1I1'I4 PAGE 4 
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SPSS B~TC~ svStE~ 

FILE R~fl)~ (Cl1f.IITlO'" 'Ar~ 15ft H 'I') 

V'I 

all,)OLUfE 
CIIHGOIIV L4F1El f !),," ~qFQ 

1 • 111 

.. ') , .. 
<) • :n 

TOTl.l 4'; 

IItE_" 4.1144 !' Tt. [PI! O. ') Pof, 
MOllE II.GuO STi. IlC iI ~. 943 
KI1IHOS IS -2.C5~ ~t( ['~"f ';s 0.121 
MPH "'UfO 1.11JrJ ... X 1"11" \I. '11(1 

VAlID C ~lIE~ , .. "IS'>I'Ir. C.~F'; f1 

''''1)1''1 "I(J'lESf i\1/~ 

PEUTlIIE I\I)JUSHI) 
filE!) Fq'fQ 

("cn (pCT ) 

4?l 42.2 

11.1 11.1 

4".7 46.7 

101.!) 11)0.0 

"'f?IAP4 
\//\l!tAl'4tE 
11'1"'11' 

05118/1:14 

CU'" 
FPEQ 
( PtT) 

42.2 

n. S 

100.0 

2.200 
15.54~ 
1'.000 

"_GE 5 

0'1 
N 

:x 

~ 
"'d 

\J1 
\t) 



SPSS R~TCH sY~rE~ 

FILE RREI'I~ (CII€ATIO~ DI\H lSI! HI\4) 

114 

AH'l(\l\IH 
CATEGORY lll'lH cor· ~ flHQ 

( .. 17 

, . ?? 

9. " 
Til TIll 45 

MUN 1."~9 qv HP 0.4':(: 
IIIOOE 1.0ulI Htl n{-II "1.9)1 
I(UIIT0515 l.lIS' l':I(E"''''[!:<; 2.111 
1111,. I MU"I O.OuO I'I.)( 1 "lL'" Q.JIlI1 

VAllI) CASES 4S M[ :;<:{:IG C~$~S 0 

!wIl'l1 NG'l{£STI;Nf) 

RElIITJII£ .I)JU'lTED 
FQ£Q fREQ 
(pcn (PCT) 

31.1'1 31.8 

1,'!.9 41'1.9 

11. ~ 11.3 

11}1).O 100.0 

111£1)[_" 
IIAQ ["'ICE 
IlANGe 

CU'" 
FIIEQ 
(Pcn 

37.8 

81S.7 

100.0 

0.750 
1J.628 
9.000 

05/1!J!g4 PAGE 6 

~ 
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VI 
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SPSS nATCH SY~TEM 

filE !'IKED' (CqfATJP~ ~ArF = )S/1~/~4) 

\15 

C "'EGURV LAI~fl 

ME"" 
MODE 
!CUlllOS IS 
MINl"U'" 

VM_ID CASES 

7.? ,'I 
3.uiJO 

15.259 
~.Ol)O 

4'i 

I\nSOLUTE 
CO[of fl'!F.Q 

l. H 

3. '50 

? 2 

TOTAL 4'; 

ST!, H:R O.?'l1 
Sfl> IHV 1. '59( 
SI(E"'t4[SS 3.763 
MAX I "'l'''' \I. (11(1 

Mt S511ir, CAS",> r. 

IW()lftIfG~r:SHND 

PEUTlIIE A!)JUSHD 
F'~EQ "" E g (pen (PCT) 

l'-l. Q 28.9 

M.T 66.7 

4.1, 4.4 

1'lO.O 100.0 

"'EO! AN 
VAIH~IfCf. 

"""SI: 

CUIII 
FREQ 
(peT) 

28.9 

95.6 

100.0 

2 .1\17 
1.931 
7.000 

05111\1114 PAGE ~ 7 
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SPSS RATeh SYSJE~ 

fiLE dRlD. ((!!fATrO" Oi\fF 

Vlll 

CAtfGOI! ¥ LAi1fL 

"'fAll 
IIIOI)E 
KOIITOSIS 
MIN J '110" 

H .1tl 
3<;.000 

('.4Xll 
1J.I]J~ 

c tH, F 

1'1. 

2,). 

25. 

2-:'. 

'U. 

'5. 
~r.. 

4Lt. 

t,:. 
Ii'). 

'is. 

"'[,) . 
('5 • 

rOT I,l 

STI) FPR 
ST') IH V 

<;I(E"'''lSS 
"'~;(I"U" 

)<;11 'H!l4) 

I\A'>tlLUre 
F RI"Q 

t 

'2 

1 

" 
11 

S 

7 

~ 

7. 

45 

1.7'>1 
11. 74~ 
0.042 

.. 5.0 1n 

"All 0 C II:; E ~ 4'> "'I :;<:.II.G C4 5"S ft 

I WOt4 PIG" I'; 'IT At41) 

RELI\TIVE _DJUSfEIl 
fllEQ flfEIl 
(Pcn (PCT) 

4.4 4.4 

4.4 4.4 

6.1 6.7 

~.2 2.2 

n.l n.~ 

1'1 •• I, '4.4 

2.2 2.2 

11.1 11.1 

1'i.6 "'.6 
6.7 6.7 

;? ~ 2.2 

4.4 4.4 

2.2 'l.t 

10n.o 100.0 

'11£ "II III 
VARI."C£ 
RAM .. !, 

CUM 
FlieQ 
( PCT) 

4.4 

11.9 

15.6 

17 .8 

31.1 

55.6 

51.11 

68.9 

84.4 

91.1 

93.3 

97.11 

100.0 

H.545 
B8.01D 

5'l.OOO 

051 ts/134 PAGE 30 
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MANROP 59 

Ret voorbeeld dat in hoofdstuk 3 gebruikt is, 1s nogmaals 

gehanteerd voor een tweede voorbeeld van een SPSS-jobstart. 

Rierna is thans alleen de tekst van de jobstart opgenomen. 

Opgemerkt zij dat in dit voorbeeld de datainvoer niet via een 

extern te lezen file aan het programma wordt aangereikt, doch 

als invoerpakketje (overeenkomstig de verouderde batch-aanpak 

via ponskaarten) in de jobstart vermeld is. Ret zal duidelijk 

zijn dat dit als werkwijze alleen aantrekkelijk is wanneer 

het om zeer kleine databestanden gaat. 

67 



~ORKFrL£: WERKSTU~/~CMc'SPSS (~~/17/~') 

luO 
lOO 
300 
400 
'>00 
I',C I) 
11)0 
R"O 
9UO 

1000 
l1CO 
1200 
1300 
14~1(\ 

1')1)0 
HOC 
1700 
1 ~OO 
19JO 
lUOI) 
<'100 
UryO 
noo 
.,4UO 
251)0 
7.6(10 
7.700 
21'~1] 

1900 
31)0(1 
11no 
1200 
noo 
341)0 

? q£GIN JOl 4CMKIl 
? I)UI:UE"i' 
? US£R~E~~TKL/p~17'~ 
? fA~tL' OI5 •• U~F~" lTHE~~I'F ~tSI 
~ RUN SPSS ON A~PL 

? I)jlTA IOCR 

RUN N'~t _C~~/7. 
VARI.tlL€ LIST v1 TO 1f4 
INPUT 'IIt/lII/1II ~F."(IT£ 

N Of CASES SI~ 
INPUT FOQMAT rIXlD(F4.~,Fl.Q,r2.0,1(Fl,~),'4.0,4(Fl.0),IK,f2.0, 

4(Ft.ry),tX,'H 1.1) 
fREQUE~CII:S ijENtRAl VI TO VI. 
STATISTICS ~ll 
R(A() INPur l)_lA 
eel C4'l21JI0CI1~9 4r119~ A 
OCl OS~111n90011'9 4fi!IIQ q 
OD~ n56ll~12001119 481"1 t 
(,Ot, !)401U(l7 1107.171 H,~l17 I) 

COS 04~l'~140C7211 ~6"2? E 
Obh 04~l~J"~01111 411111 f 
007 OSI11l0~OO2~ll ,)!lZU r, 
OO~ IS?ll1Q6~D'~~Q 57!191 q 
009 13~12'040r7~19 4~299~ , 
f)10 1 ~'1l1 H4002,'19 "d?9'1 J 
{Ill 1~3l241~OCI21~ 411l1~ ~ 

012 14Q232J90Cl1l0 '~~lt1 L 
015 '4?l5Za9001 Q Q9 '21999 ~ 
014 1451~7~~00227.1 ",Zl? ~ 
DIS 15Ql23120DZJ~9 45299 q 0 
014 tJ~ll104dd1219 4617.11 D 

FfNI~H 

1E~D JO:J 

5:07 p~ THURS()AV, ~AY 17, 1984 

OQ000100 
('('1000200 
00000300 
00000400 
.,0000'i00 
000001,00 
00000700 
t't'1'I00800 
00000900 
00001000 
00001100 
00001200 
0000000 
00001400 
00001500 
()OOOHOO 
00001700 
OOOOHIOO 
00001900 
1)0(>02000 
oonoz,oo 
OOf}02200 
00001300 
OOOOZ400 
00002500 
00(102600 
oooonoo 
OOn02~00 
0000Z900 
00003000 
00003100 
0000'1200 
n0003 '100 
00003400 

~ 
~ 
"U 

\.It 
\0 

a-
00 
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BIJLAGE 6.1 

Spoorstraat 13. 
Voorlopige konklusie kwaliteitsopname 
woning. 

70 

architeam 

Janua r i 1979 

ingenieuraburo voor architektuur en stedebouw 

8egane grond. 

De vloeren, wanden en plafonds ZIJn redelijk tot goed van kwaliteit en vrijweJ 
sCheurvrij. De voordeur is scheluw en de brievenbus voldoet niet 
aan de eisen. Deur· vervangen indien renovatie niet mogelijk is. 
De buitenkozijnen renoveren of vervangen naargelang de toestand waarin zij 
verkeren. De ramen vervangen. 
Vee! binnen deuren zijn scheluw en zullen vervangen dienen te worden. 
De staat van het schilderwerk is matig. 

Verdieping 1. 

Vloeren wanden en plafonds zlJn redelijk van kwaliteit. 
De trapleuning moet hersteld worden. 
De bultenkozijnen en ramen zijn slecht en dienen te worden vervangen. 
De keuken is summier ingericht. 

Verdieping 2. 

De trapleuning zit los. 
De wand is gescheurd en de afwerking ~Iecht. 
De daklichtomtimmering is zeer slecht. 
De keukeninrichting is naar de huidige maatstaven nlet meer te aanvaarden. 
De bwitenkozijnen dienen vervangen te worden. 

Algemeec. 

De konstructie is vrij goed. 
Het buitentimmerwerk is matig tot slecht. 
De electrische installatie is beperkt. 
De keukeninsta;llati·es dienen vervangen te worden. 
Vee! binnendeuren dienen vervangen te worden. 

Konklusle. 

Dlt pand i. zeer goed te renoveren~ 
Vervanging timmerwerken en uitbreiding instal1aties zal met de verdere nood
zakelijke werken een bedrag vergen van + f 25.000,- exclusief BTW. 

Breda. 30 januari 1979. 
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(jPNAMESTAAT WONINGVi::R'RBTBHING SlIOORRUURT-WEST BREDA. 

Adrea 
Bouvjaar 
Eigendom 
Tuin 
nouvlagen 

:.A" / S 10 

Bewoner 

Fundering 
Muren 
buiten 
binnen 

Gas 
Electra 
Groepen 
Aarding 
Water 
Riolering 
Wasta!els 
Bad 
Douche 

Berging 

Ventilatie 

-~~ 
; ja/nee 

: goed/matig/slecht 

goed/matig/slecht 
goed/matig/sleeht 

I ~~n~ 2-
ja/neen , 

~ ja/naln 
aantal 
ja/neen 
ja/neen 

ja/neen m2 

goed/matig/slecht 

Verlichting goed/matig/slecht 

Lawaai 
Sta.nk 
Wateroverlast 

71 

plaats !oto 
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BIJLAGE 6.2 

dREDA/WONING3ESTAND/K3DEBDEK DN USER1l ('4/16/84) 

luO 
2 f'Ir\ 
300 
400 
50') 
600 
700 
800 
900 

1(101) 
11(1(' 
1200 
1300 
14(H' 
1500 
1600 
17{H\ 

1800 
19 ('", 
2000 
2100 
2201" 
2300 
2350 
,500 
2550 
26r''' 
2700 
2g00 
29"" 
3001) 

31" " 
3201) 
3300 
341)" 
3500 
3600 
37"" 
i800 
3900 

4 "<.''' 
4100 
4200 
it 3(\" 
4400 
4500 
4600 
4700 
48"" 
4850 
4900 
495" 
~OOO 

5100 
52(1" 
~3f)1) 

540'" 

* 
-~~~~-----~---~---------------------------~-------------------~-, KAART PJSITI£ i~KIA3ELE~ OMSCHRIJ\' INS KOOE 
---------------------------------------------------------------~. 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1-5 aBJtKrNUMME~ 

6 
7-15 ST~AAT~AAH 

21 SU31..ETTEN 

22 
23-24 aD'J"JAAR 

27 TUrj~ 

(01)01 
99999 

:iPCOR STRAA. T 
A 
Z 

1900 
1960 
O~aEKENO 

l\EE N 
JJ\ 
3i~a !:KE:.o 
P~RTIKULl::R 

.:iEi-IEENTt 
~ON I f\G80UWIIE R 
.J"JdEi(END 
~EEN 
JII 

00001 
99999 

5?Dr'JRST~4A 
4 

00 
30 
R4 
o 
1 
? 
1 
2 
3 
'i 
o 
1 

z 

~-----~~------------------------------------~-------------------
o H S C H R I J" I;~ G KIJDE 

--~----------------------------------------------~---- ----------
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

28 

29 
3" 

31 

32 

34 

AA~I AL SJU~LAGEN 

rUNuc:;-tING 

"AS 

ELE"\IQA 

1 
2 
3 
O\B£!{[:--JD 

SLECHT 
"4A T IG 
GaED 
ON9EKE"JD 
SLECH T 
'MTIG 
GIJED 
l) :\lSE K£}J 0 
SLECHT 
:1ATIG 
GOEO 

~I::T AANWCZIG 
AA"l~EZIG 
O~:3EKENn 

SLE CHT 
!~A rIG 
GOEJ 

1 
2 
3 
9 

f\ 

1 
2 
9 
o 
1 
2 
9 
I) 

1 
2 
9 
o 
1 
9 
o 
1 
2 

----------------------------------------------------------------
KA~PT PDSITIE VA~I~JELE~ OU5CHRIJVI~G 

------------------------------------------------------------~---
1 2(1 

1 29 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
9 



MANROP 59 73 

5500 
560" 
5700 
58GO 
5901'\ 
6000 
6100 
62':.10 
6300 
G40~ 

b51)1'1 
6600 
blOD 
6Sr:" 
690t) 
I nlJ '1 
7100 
1200 
13(1 'l 
7400 
1500 
1(01) 
1700 
1800 
1900 
80eO 
81/)1'\ 
d200 
6300 
84('11'1 
6500 
66"" 
0700 
B800 
89(1'" 
9000 
YIOO 
92{.H' 
9300 
940'" 
9500 
9600 
970'" 
9801) 
9900 

1 ('nl'll\ 

10100 
10200 
10300 
10400 
105'=''' 
10600 
10700 
les,," 
1 0900 
11000 
1111'1('1 
112(1) 
11300 
114(," 

1 30 

1 31 f{URft~ OUITE~ 

1 32 

1 33 G!i.S 

1 34 £LE"\IRA 

SlECHT 
MATtG 
GOED 
ON9EKEND 
SlECHT 
MATIG 
GOEO 
ON9EK(ND 
SLECHT 
~~.I\ T I G 
GOED 
'0'0£1\£'40 
NIST A4NWEZIC 
AA N ~EZ IG 
O~~3,KE NO 
SLECHT 
HATIG 
COED 

o 
1 
2 
9 
o 
1 
2 
q 

o 
1 
2 
9 
1'\ 

1 
9 
1"\ 

1 
2 

---------------------------------------------------------------
O"4SCHRIJ~I~G KJDE 

------------------------------------------------------ ------~--
1 35 A A N I !I.l G ~ 0 E " [;~ 

1 35 

1 37 WA Tt.R 

1 ~I'JLEfiING 

1 AA~I~L WASTAFELS 

1 BAD 

GE L'J 
1 
2 
OJ'J3EKENO 
\tEEN 
JA 
O;ll!3£KE~1D 

~IEr 114M~EZIG 
AAN~EZIG 

NEEN 
JA 
ON3EKENO 
GEEN 
1 
? 

3 
D~B£KEND 

NEEN 
JA 

o 
1 
2 
9 
o 
1 
9 
fl 
1 
9 
t'l 

1 
9 
o 
1 
2 
3 
9 
I) 

1 
9 

-----~----~-------------------.--------------~------------~----
"AA~T ?05ITIt. VAr(IA3£L£ C'1SCH'U JiI :~J 
---------------------_._---------------------------------------
1 41 D;:JUCHE 

1 

1 

1 46 '1E'HILATIE 

1 

),IEEN 
J~ 

Q"JB£K£NO 
NE~ N 
J4 
GN9EKE1.JD 
001 M 

G;'4'3t:KE~O 

SLECHT 
.. !~ T IG 
GOED 
Nv r-07iBEKE'JiJ 
SLECHT 
MATIG 

o 
1 
9 
{) 

1 
9 

001 
998 
99~ 
o 
1 
2 
9 

" 1 
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11500 
11£)0('1 
11700 
11600 
119(''% 
1 lOOO 
12100 
1~200 
12300 
124(1" 
12500 
12£)(.'0 
12700 
1l8()O 
1290" 
1 JOOO 
13100 
132(10 
13300 
11400 
13500 
13&C'0 
13700 
13600 
13901'1 
14000 
14100 

GiJEO 2 
NY'r-aNBE!<t:'J;) 9 

1 48 L A 'riA ~ I NEEN 0 
JA 1 
:J1~9EK( NO 9 

--~---~-------------------------------------------------------~-
KAART p~SrTr£ OH~CHR[J~ING OMSCHRIJVrNG KOO£ 
------------------------------------.---------------------------
1 49 S T ~,~ K ~~EE ~~ n 

JA 1 
aNB[ KPID 9 

1 5" WA Tt.;WVE~L.\ST ~J I::E a " 
JA 1 
OilBEKE~O 9 

1 51 
1 52-53 AA 'H .\L ! .. EG\ TI EvE 01 01 

ilP i~t. ~ l\ If" GE N 98 98 
dE GAo ~l( ti~iJ~O ONBEKEND 99 

1 54-55 AA~IAL '~EG A nEVE 01 01 
OP~'kiH\ W:iE'. ge 98 
1£~LJIEPINGE~ lJN3EKE"lD 99 

1 5&-51 AANI~L '-IEG4rIEVZ 01 ':.'1 
iJ P Ml "- K I :w G £ '1 96 18 
AL Gt. M( E~~ OXBEKEND 99 

1 5B-59 
1 60-r>5 GEI':JA A }:DE KOSTE~ 000001 OOOOOl 

I~ I.iUlDE·~S EX Bni 999999 999999 
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7. FORTRAN EN EEN BURROUGHS KOMPUTER 

Fortran komt in verschillende kompiler-vers1es op de 

Burroughs voor, met name: FORTRAN IV en FORTRAN 77. Daarbij 

is sprake van zowel uitbreidingen als beperkingen (Van der 

Woude 1981, pp. 3-5) ten opz1chte van hun standaard. het 

zgn.ANSI FORTRAN (zie Van der Meulen 1984). Deze standaard 

staat beknopt beschreven in BI-7 (RC-Informatie). 

In geval van een Burroughs uit de 6000 en 7000 series bestaan 

er enkele handboeken of manuals waarin kompiler. syntax en 

foutmeldingen vermeld staan (Burroughs 1978; Burroughs 1981). 

Ook verkorte informatie-notities van het THE-Rekencentrum 

z1jn voor hand en (Van der Woude 1981). 

Wanneer we ons beperken tot interaktief programmeren, 

kompileren en verwerken van Fortran-files dan is het Cande

systeem relevant. Bij het kreeren van de werkfile moet nu het 

kommando 

MAKE <f11enaam) FORTRAN gegeven worden waardoor een fortran 

kompileerbare file ontstaat. Er dient op gewezen te worden 

dat het hier een FORTRAN IV-achtige (Burroughs) kompiler 

betreft; maakt men van Fortran 77 gebruik dan wordt begonnen 

met het kommando: 

MAKE <f 11 enaam> 

en nadat de werkfile gereed is, voIgt het kommando: 

COMPILE <filenaam> WITH FORTRAN77. 
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Een schematisch programma voorbeeld: 

seq lOO+50(of seq lOO+50:unp) 
C- EVENTUELE BATCH/WFL 
C- RECORD C.Q. PONSKAART BEELD GEWIJZE LAY-OUT VAN PROGRAMMA; 
C- BIJ ~SET FREE' HOEFT NIET MET EERSTE POSITIES IN RET KAARTBEELD 
C- REKENING GEHOUDEN TE WORDEN 
c-

$ RESET FREE 
C-
C-
C-
C- BEDOELD VOOR PROCEDURE BIBLIOTHEKEN 
c-

$ SET INSTALLATION 
C-
C- BEDOELD VOOR HET OVERNEMEN VAN SOURCE TEKST 
C-

$ INCLUDE <filenaam> <regelnummer begin- regelnummer eind> 
C-
C- FILE DEKLARATIE 
c-
FILE 4(KIND=READER, TITLE =INVOER) 
FILE 5(KIND=REMOTE, TITLE =SCHERMLEES) 
FILE 6(KIND-REMOTE, TITLE -SCHERMSCHRIJF) 
FILE 7 (KIND=PRINTER) 

C-
C- ANDERE DEKLARATIES OF TYPE STATEMENTS 
C-

c-
C- SCHRUVEN 
C-

c-
C- LEZEN 
C-
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c-
c- FORMATTERINGEN VAN GELABELDE LEES- EN SCHRIJFOPDRACHTEN 
C-

C-
C- BEREKENINGEN 
C-

C-
C- AANROEP SUBROUTINES 
C-

C-
C- BEEINDIGING HOOFDPROGRAMMA 
C-
STOP 
END 

C-
C- SUBROUTINES EN FUNKTIES 
C-

C-
C- SUBROUTINE NAAM EN HEADING 
C-
SUBROUTINE (naam)«heading: parameters» 

• 

C-
C- BEEINDIGING SUBROUTINE 
C-
RETURN 
END 

77 



MANROP 59 

c-
c- VOLGENDE SUBROUTINE NAAM EN HEADING 
C-
SUBROUTINE (naam)«heading: parameters» 

c-
C- BEEINDIGING SUBROUTINE 
C-
RETURN 
END 

• 

c-
C- FUNKTIE NAAM EN HEADING 
C-
.FUNCTION (naam)«heading: parameters» 

c-
C- BEEINDIGING FUNKTIE 
C-
RETURN 
END 
C-
C- VOLGENDE FUNKTIE NAAM EN HEADING 
C-
FUNCTION (naam)«heading: parameters» 

c-
C- BEEINDIGING FUNKTIE 
C-
RETURN 
END 

C-
C- PROGRAMMA IS KOMPLEET 
C-
(LEGE REGEL) 
C-
C- BATCH/WFL: ? DATA INVOER 
C-
C-
C- EVENTUELE ANDERE BATCH/WFL 
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Er wordt van een kaartbeeld, d.i. een record ter grootte van 

de intussen verouderde 80 koloms ponskaart, gebruik gemaakt. 

Tevens kan wat de lay-out betreft gebruik gemaakt worden van 

de oorspronkelijke kaartbeeld-indeling voor Fortran (II, IV 

en 77). In het voorbeeld wordt daarom geen vrije lay-out 

toegestaan: $ RESET FREE (N.B. het dollarteken dient in de 

eerste positie van het record geplaatst te worden). 

De 80 kolommen worden (verplicht) in vier velden 

onderverdeeld: Zie tabel volgende pagina. 

'Vroeger' werden dit de regels voor het ponsen van een 

Fortran- programma genoemd. Er geldt dus dat elk veld een 

specifiek type informatie voor 

programma-lay-out bevat. 

programma-verwerking en 



MANROP 59 

veld kolommen beschlkbaar voor aantekeningen 

1 1-5 

1 1 

1 1-2 

2 6 

3 7-72 

4 73-80 

het nummeren van 
labels 

C 
(bij Burroughs 
Cande-systeem:) 
C-

a. normaal blanko 

a. nummers (labels) moeten 
een getal van type 
integer zijn 

b. lege ruimten of spaties hebben 
geen betekenis 

c. labels kunnen rechts of links 
aansluiten 

d. bedoeld voor verhoging ver
werkingssnelheid en program
meersnelheid; in het algemeen 
ten behoeve van efficiency 

een kaartbeeld dat met een 'c' 
of 'C-' begint geeft aan dat het 
record, kolommen 2-72 of 3-72, 
voor kommentaar-tekst gebruikt 
wordt, hetgeen impliceert dat de 
kompiler de tekst voor verwerking 
ignoreert 

b. aangeven van het standaard zijn maximaal 19 
voortzetten extra regels als voortzetting 
van de statement van een statement toegestaan 
van de vorige 
programmaregel 

een (en noolt meer 
dan een) statement 

extra (vaak getals
gewijze, in volg
orde staande) 
informatie 

spaties (meer dan een) ten 
behoeve van programma lay-out 
worden door de kompiler geigno
reerd 

de kompiler ignoreert deze 
kolommen 

---------------------------------------------------------------------
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8. SYNOPSIS VAN DE FORTRAN IV STANDAARD 

De synopsis ziet er op basis van de ANSI-Standaard als voIgt 

uit (zie volgend hoofdstuk voor een nadere uitwerking): 

1. Konstanten(of 'getallen') 

a. integer konstanten 

b. real konstanten 

I. niet-exponentiele konstanten 

II. exponentiele konstanten 

c. dubbele precisie konstanten 

d. komplexe konstanten 

e. logische konstanten 

f. overige typen konstanten 

I. Hollerith konstanten 

II. tekst konstanten 

2. variabelen 

a. integer variabelen 

b. reele ('real' of 'floating point') variabelen 

c. dubbele precisie variabelen 

d. komplexe variabelen 

e. logische variabelen 

f. overige typen variabelen 

3. expressies 

a. wiskundige expressies 

b. logische expressies 

.• konstruktie regels 

4. toekennings ('assignment') instrukties 
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a. wiskundige toekennings-instrukties 

b. logische toekennings-instrukties 

:. konstruktie-regels 

5. funkties 

a. instruktie funkties 

b. standaard intrinsieke funkties 

c. externe funkties 

d. gebruikers gedefinieerde funkties 

6. van indexen voorziene variabelen 

7. deklaraties of type instrukties 

a. geheel getal type ('integer') 

b. reeel getal type ('real') 

c. dubbel precisie type 

d. komplexe type 

e. logische type 

8. dimensie instruktie 

a. type instruktie 

b. dimensie instruktie 

c. gemeenschappelijk geheugen ('common') instruktie 

9. equivalentie instruktie 

10. data instruktie 

11. kontrole instrukties 

a. niet-gekonditioneerde GOTO instruktie 

b. berekende GOTO instruktie 

c. toegekende GOTO instruktie 
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.• konstruktie-regels 

12. toekennings instruktie 

13. logische IF instruktie 

14. wiskundige IF instruktie 

15. DO instruktie 

16. CONTINUE instruktie 

17. PAUSE instruktie 

18. STOP instruktie 

19. RETURN instruktie 

20. END instruktie 

21. invoer en uitvoer instrukties 

('read/write' instrukties) 

a. geformatteerd lezen en schrijven 

b. ongeformatteerd lezen en schrijven 

.• konstruktie-regels 

22. REWIND instruktie 

23. BACKSPACE instruktie 

24. ENDFILE instruktie 

25. formatterings-instrukties 

(niet verwerkbare formatteringen) 

a. I-vorm 
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b. F-vorm 

c. E-vorm 

d. D-vorm 

e. G-vorm 

f. L-vorm 

g. A-vorm 

h. H-vorm 

1. X-vorm 

j. herha1ing 

k. record afs1uiters ('field separators') 

1. haakjes 

m. schalings faktoren 

n. variabele formatteringen 

26. gebru1kers gedefinieerde funkt1es 

a. funktie instrukties 

b. subroutine instrukties 

c. CALL instruktie 

27. EXTERNAL instruktie 

28. BLOCK DATA instruktie 

29. Comment instruktie. 

Nu voIgt een nadere uitwerking van deze synopsis; de 

hierboven gehanteerde vo1gorde zal daarbij slechts tendele 

gehanteerd worden. Voor zover nuttig en nodig zullen per 

onderdeel voorbeeiden toegevoegd worden. 
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9. FORTRAN IV: EEN NAOERE UITWERKING 

Een Fortran programma bestaat uit regels, lijnen, kaarten of 

records (zie hoofdstuk 7) die op zich weer opgebouwd zijn 

uit: 

1. label veld 

2. lijn voortzetting veld 

3. programma opdracht veld 

4. dokumentatie veld 

De karakters die Fortran kent zijn: 

1. <letters>: A ••••• Z 

2. <cijfers>: 0 ..••. 9 

kolom: 

1- 5 

6 

7-72 

73-80 

3. <speciale karakters>: =,+,-,/ ,(,),., $ 

Qua strukturering bestaat een Fortran programma uit een 

hoofd-programma en een sub-programma. In schema is dit als 

voIgt weer te geven: 

program uni t :: • 

-c: main-program 

sub-program 
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Ret hoofd-programma bestaat uit een programma-'body' 

afgesloten door een END regel. In schema: 

main-program : : * 

< prngram body > _ < END-line >_ 

Een sub-programma op zijn beurt begint met een kop-gedeelte 

of 'heading', gevolgd door een programma-body en afgesloten 

door een END regel. In schema: 

sub-program I::· 
< heading >_< program body >_< END-line>_ 

Een heading komt bij de sub-programma's voor. Dit zijn de 

'subroutine', 'funktion' en 'block data' programmadelen. In 

schema: 

heading 1::-

-E: 
. < 

svbroutine statement 

func;ti on statement 

blockdata statement 
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Een programma-body bevat zowel deklaraties, 

formattering als kommentaar. In schema: 

program body I: : & 

< 

< 

< 

< 

specificotion statement > 

dota .tatement > 

statement function > 

executable stotement > 

format statement >------i 

comment line >-----~ 

opdrachten, 

Roewel deze gestruktureerde schrijfwijze in Fortran minder 

dwingend is, is gewenning aan deze "schrijf"-wijze gewenst om 

vooral in latere, hog ere programmeertalen snel inzicht te 

krijgen in programma-strukturering. Ook daarvan afgeleide 

struktureringen volgen soms deze schrijfwijze, bijvoorbeeld 

het 'CANDE manual' en de 'CANOE reference card'. Zie in dit 

verband ook het TELEAC-kursusboek voor het programmeren met 

Pascal. 

Konstanten, variabelen en reeksen (arrays) kunnen van 

verschillende typen zijn. zoals bijvoorbeeld een geheel of 

een reeel getal. In het volgende schema zijn de beschikbare 

typen vermeld: 

< type> INTEGERJREAlJDOUBlE PRECISION rLOGICAL/COMPlEX 
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Ter ident1fikatie worden symbolische aandu1dingen gehanteerd 

voor deze konstanten, variabelen en reeksen. Zo'n identifier 

of naam bestaat uit: 

1. een letter, gevolgd door: 

2. maximaal vijf letters of cijfers. 

Tot de konstanten worden gerekend: 

1. Hollerith constants; 

2. integer constants; 

3. real constants (basic); 

4. real constants with E; 

5. double precision constants; 

6. complex constants; en, 

7. logical constants. 

Naast getallen die een konstante waarde houden bestaan er 

getallen die kunnen veranderen. Dit zijn variabelen. Ook deze 

kunnen van verschillende types zijn. Dezelfde types als bij 

de konstanten z1jn hier van toepassing. 

Bij variabelen is van belang te onderkennen dat een 

variabelenaam kan verwijzen naar een faktor die 1nvariabel 

kan zijn, maar ook variabel in de vorm van een reeks, matrix 

of array. In dat geval moeten in een DIMENSION-opdracht 

domein-waarden bepaald worden en heeft de faktor of vektor 

een index in geval van een eendimensionele variabele of 

meerdere indices wanneer van een meerdimensionele matrix 

sprake is .. 

In andere hogere komputertalen worden types vooraf 

gedeklareerd, in Fortran is dat ten dele niet nodig en is dat 
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ten dele anders geregeld. Indien de eerste letter van een 

niet vooraf gedeklareerde identifier een I ••••• of N is, dan 

gaat het om een Integer identifier; indien de eerste letter 

begint met een A ••••• of H dan weI een O •••• , of Z dan gaat 

het om een Real identifier. 

Getallen worden zoals reeds gezegd, gerepresenteerd door 

identifiers c.q. namen. Deze namen vormen de 'invullingen' in 

een aantal bewerkingsvormen, zoals: 

1. expressies. waarin konstanten en variabelen met elkaar in 

verband gebracht worden. Zo'n expressie kan zijn: 

a. rekenkundig (+,-,*,/,**); of. 

b. logisch (.NOT., .OR., .AND., .LT., •••••• , .GT.). 

2. toekenningsopdrachten «variabele-expressie» die kunnen 

eveneens zowel rekenkundig als logisch van aard zijn. Dit 

gebeurt overigens in overeenstemming met een aantal regels 

waarover in manuals tabellen zijn opgenomen en die het effekt 

van het type expressie de toekenningsvariabele weergeeft, 

waarbij op zijn beurt met het type van de 

toekenningsvariabele rekening wordt gehouden. 

Ook bestaan er deklaratie of specifikatie mogelijkheden; deze 

hebben betrekking op type, domein en gemeenschappelijke 

geheugenplaatsen. In schema: 

r----,< type statement >----""1 

1----< dimension stctement >----1 

1--_ ... < corl'''""" statement > ___ -1 

'--__ < equivalence statement >_ 
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Dan bestaat de mogelijkheid om zgn. subprogrammatuur in een 

Fortran programma te hanteren, hetgeen de strukturering in 

sterke mate kan bevorderen (en in latere hog ere 

programmeertalen verder uitgebaat is). 

We kennen: 

l. funkties: 

a. standaard intrinsieke funkties; 

b. externe funkties; en, 

c. door de gebruiker gedef1n1eerde funkties; 

2. subroutines. 

Deze in sommige andere talen procedures genoemde sub

programma's kunnen programmatisch een 'zelfstandig leven' 

leiden, totdat ze in het hoofdprogramma worden aangeroepen, 

hun werking moeten doen en daarna weer op non-aktief worden 

gezet. Eventueel kunnen ze opgenomen worden in een 'library' 

of bibliotheek van procedures of subroutines; in deze notitie 

zullen we op het werken met libraries niet ingaan, doch 

verwijzen kortheidshalve naar de RC-Informatie AG-55 

(Driessen en Van de Langenberg 1983). 

(Onder andere) variabelen beslaan geheugenplaatsen. Ret 

aantal beschikbare geheugenplaatsen in een komputer is per 

definitie altijd beperkt, aan grenzen gebonden. Om zo nuttig 

mogelijk van het totale werkgeheugen gebruik te maken, 

bestaan een aantal programmatische instrukties die dat kunnen 

bevorderen (uiteraard afgezien van verstandig programmeren), 

te weten: 

1. de COMMON statement; en, 

2. de EQUIVALENCE statement. 
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Naast het deklareren aan het begin van een programma is ook 

initialiseren van variabelen gewenst; ten dele wordt dat met 

de DATA statement geregeld. 

Tot de zgn. control statements behoren de GOTO opdrachten, 

Waarvan een drietal vormen bestaan, te weten: 

1. de niet- gekonditioneerde GOTO <labelnummer>, waardoor 

naar een labelnummer gesprongen wordt; 

2. de berekende GOTO <rij labelnummers>,<integer variabele>, 

de vooraf berekende waarde van de variabele is het volgnummer 

van de rij labelnummers; met andere woorden, wordt de waarde 

van de variabele 1 dan wordt naar het labelnummer gesprongen 

dat als eerste in de rij labelnummers staat; 

3. de toegekende GOTO <variabele met toegekende waarde= 

statement nummer of labelnummer>,<rij labelnummers>, wanneer 

vooraf met behulp van de ASSIGN opdracht aan de variabele een 

waarde is toegekend (ASSIGN <integer constant> TO <variabele 

met labelnummer» wordt naar dat labelnummer, indien aanwezig 

in de rij labelnummers, gesprongen. 

Tot de control statements behoren ook de IF-opdrachten, 

waarvan we er twee kennen, te weten: 

1. de logische IF «expressie» <bewering>, indien de 

expressie waar (TRUE) is dan wordt de bewering uitgevoerd; 

en, 

2. de berekende IF «expressie» <labe11,labe12,labe13>. 

wanneer de berekening uitgevoerd is, kan de expressie de 

waarden negatief, nul of positief hebben; in die volgorde 

wordt naar een der labels gesprongen. 
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Een eveneens veel gebruikte control statement is de zgn. DO

opdracht. Deze is bedoeld voor het regelen van herhalings

opdrachten. In komplete vorm ziet de DO-opdracht er als volgt 

uit: 

DO <labelnummer> <variabele>=<getall, getal2, getal3>, 

waarbij de DO er voor zorgt dat de opdracht met het 

labelnummer als vermeld een aantal keren gebeurt, te beginnen 

met getall, door gaat tot geta12 bereikt is en met stappen 

die elk getal3 groot zijn. Aangezien meestal met stappen van 

1 groot gewerkt wordt, mag het derde getal weggelaten worden; 

er wordt dan uiteraard van stappen van 1 uitgegaan. 

In samenhang daarmee staat de CONTINUE-opdracht die voor een 

'loop'-struktuur zorg draagt. In geval van een DO-opdracht 

worden aIle opdrachten tot en met de overeenkomstig gelabelde 

CONTINUE-opdracht als een repetitie-slag in het programma 

gezien. 

Tenslotte bestaan kontrole mogelijkheden om het programma te 

stoppen: 

1. STOP-opdracht, waardoor met de exekutie van het programma 

gestopt wordt; 

2. RETURN-opdracht, die er voor zorgt dat na een CALL en de 

aanroep van een of ander sub-programma (i.e. subroutine, 

function) teruggesprongen wordt naar het hoofdprogramma; en, 

3. END-opdracht, waardoor met kompileren gestopt wordt. 

Invoeren en uitvoeren van informatie, oftewel, lezen en 

schrijven gebeurt met behulp van READ- (soms INPUT) en WRITE

(soms PRINT, bijvoorbeeld ook in FORTRAN II) opdrachten. 
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Deze opdrachten dienen voorzien te zijn van: 

1. informatie over het apparaat of file ('logical unit') 

waarmee gekommuniceerd wordt. Bijvoorbeeld een kaartlezer, 

beeldscherm, printer; 

2. de manier waarop de layout geregeld is. Men spreekt dan 

van formattering; laat men dat weg dan is sprake van een 

ongeformatteerde layout; 

3. de variabelen die in en volgens die layout in het geding 

zijn. 

We krijgen dan het volgende beeld: 

READ«nummer apparaat of file>t<formatterlngslabel» 

<lijst van variabelen in formatterings-volgorde) 

en (verkort aangeduid): 

WRITE«nummer>,<label» <variabelen> 

Van de files zijn een drietal opdrachten in de standaard 

aanwezig, te weten: 

1. REWIND-opdracht, deze zorgt ervoor dat terug naar het 

begin van de file gegaan wordt met de 'lees/schrijf kop' van 

de komputer; 

2. BACKSPACE-opdracht, dan wordt er een record terug gegaan; 

en, 

3. ENDFILE-opdracht, dit is een end-of-file markering. 

Achter deze opdrachten wordt telkens het apparaat- of 

filenummer vermeld. Dus: REWIND <filenummer>. 

Een file is opgebouwd uit records. Records zijn opgebouwd u1t 

stukjes sspec1fiek benoemde ruimten of velden. Deze velden 

worden bekend door formattering. 
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Een format bestaat uit een reeks velden met specifieke 

benoeming ('field descriptors'). We kennen er een aantal: 

1. A: voor alphanumerieke karakters; 

2. D: voor dubbele precisie getallen; 

3. E: voor exponentiele en komplexe getallen; 

4. F: voor reele getallen; 

5. G: voor reele en komplexe getallen; 

6. H: voor Hollerith alphanumerieke karakters; 

7. I: voor integer getallen; 

8. L: voor logische waarden; en, 

9. X: voor spaties. 

Voor de veld-beschrijvers A"I en L wordt de veldbreedte 

aangegeven door een integer getal direkt aansluitend en 

achter de betreffende letter. Dus bijvoorbeeld: A4, I7 of L9. 

Bij de andere wordt een iets andere vorm gehanteerd, in de 

meeste gevallen doordat in het veld ook een punt staat. 

Bijvoorbeeld: F4.2, met andere woorden een reeel getal dat 

een veldbreedte kent van 4 posities en met twee cijfers 

achter de punt, zoals bijvoorbeeld: 7.16. 

Uitzonderingen op deze regel(s) vormen: 

1. de X waar niets achter geplaatst wordt. Is sprake van 

meerdere spaties dan wordt dat zichtbaar door het getal 

ervoor, waarmee het repeterend karakter verkregen wordt. Dus 

bijvoorbeeld vijf spaties: 5X; 

2. de H die de vorm aanneemt van 

<n aantal karakters breed>H<ka •••• rak •••• ters>. waarin de 

tekst ka •••• rak •••• ters n karakters telt. Dus bijvoorbeeld 

een vier letters breed woord als Rome wordt dan: 4HROME. 
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Er is nog een ander effekt die met de R geregeld kan worden 

en dat betreft namelijk het overgaan naar een volgende regel 

of een volgende bladzijde in geval van (printer-) uitvoer. 

Achter de R wordt dan een karakter geplaatst. De keuze 

daarvoor bestaat uit (IR ): 

blanko of 1 naar volgende regel 

o 2 keer naar volgende regel 

3 keer naar volgende regel 

1 naar nieuwe pagina 

+ geen verspringing naar volgende regel. 

De formattering kan voorts beinvloed worden door: 

1. herhaling. Ret aantal maal dat een of meer velden herhaald 

moet worden, wordt met een getal aangeduid. In geval van 

meerdere velden sprake is, worden haakjes om dat geheel van 

velden geplaatst; 

2. onderscheiders. Velden worden door komma's gescheiden, 

records door middel van 'slashes' (I); en, 

3. schaal-faktoren. Riermee worden machten van 10 toegekend •. 

De schaal-faktor staat met een P in het veld. Bijvoorbeeld 10 

tot de macht -1 in een getal: -lPFIO.4. 

Een format in zijn geheel krijgt dan de volgende aanblik: 

<label) FORMAT«veldbeschrijvingen reeks» • 
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10. PASCAL: EEN INTRODUKTIE 

"Pascal: the Basic of the future". 

(Frates and Moldrup 1980, p. 412). 

De komputertaal Pascal, herinnerend aan Blaise Pascal, een 

Franse wiskundige en f1losoof, 1s een relatief nieuwe hog ere 

komputertaal. Pascal 1s als het ware een vervolg op Algol en 

is duidelijk als onderwijstaal bedoeld. 

Pascal is ontwtkkeld aan de Technische Hogeschool van Zurich 

in Zwitserland door onder andere N. Wirth (spreek utt: 

Veert). 

Deze taal wordt als onderwijstaal gezien aangezien deze de 

volgende eigenschappen heeft: 

1. eenvoud; 

2. precisie; en, 

3. goede leesbaarheid. 

In tegenstelling tot het vergelijkbare Algol mag Pascal zich 

verheugen op een brede inschakeling, want een groot aantal 

komputers beschikt over ee 
Pascal sluit hier duidelljk op aan. In het bljzonder 

dat voor de blok-strukturering: 

1. een programma-heading: een programma-naam en deklaraties; 

en, 

2. een hoofdprogramma ('body' of 'block'): met zes speclfieke 

onderdelen. 

Een Pascal synopsis: 

1. Programma struktuur ('program form'): 
PROGRA~ naam(input,output); 

definities 



deklaraties 
BEGIN 

hoofdprogramma 
a. aktie opdrachten 
b. aparte opdrachten (lezen, schrijven. kontrole) 

END. 

Strukturering en flexibiliteit in de Pascal programma's 

hangen samen met deze BEGIN-END struktuur van programma-block 

en -subblock. Men noemt dit een 'compound statement'. 

Deze struktuur is in het navolgende schema nader uitgewerkt. 

unsigned integer 

parameter list 1-)1-------; 

parameter I is! 

Sc:hema:Struktuur von he! block van een pascal programma 
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2. Definities en deklaraties: 

a. konstanten ('constants': CONST); 

b. typen ('types': INTEGER, REAL, CHAR, BOOLEAN, TEXT, 

STRING); 

N .B. dit zijn geen gelijktijdige reserveringen van 

geheugenplaatsen; 

c. variabelen ('variables': VAR)j 

d. sub-programmA's ('sub-programs': PROCEDURE, FUNCTION); en 

e. overige typen (FILE, RECORD, ·pointer, ARRAY, PACKED 

ARRAY). 

3. Alfabet: 

a. letters (A --) Z, a --) z); 

b. cijfers (0 -) 9); 

c. speciale symbolen (+, -, *, I, =, O. [], " :-, ., 

NOT, IF THEN, DO, WHILE); en, 

d. kommentaar tekst ( (* ••• *) of { ••• } ). 

4. Data types: 

a. geheel getal (INTEGER); 

b. reeel getal (REAL); 

c. karakter (CHAR) ; 

d. logische waarde (BOOLEAN); 

5. Variabelen: 

•• 

Woorden beginnend met een alphanumerieke letter, die meestal 

maximaal acht nuttige karakters omvatten en waarvan het 

gedeklareerde type gedurende het gehele programma dezelfde 

blij ft~ 
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6. Berekeningen: 

a. optellen: +. , 

b. aftrekken: -; 

c. vermenigvuldigen: *. , 

d. delen: / of DIV annex MOD. 

N.B. Pascal kent geen symbool voor kwadrateren. Dus wil men 

kwadrateren dan is de oplossing: variabele * variabele. 

7. Operaties ('operations'): 

Van belang is h1erbij de volgorde: 

1. (); 

2. ontkenning; 

3. *, I, DIV, MOD; en, 

4. +, -. 

8. invoer ('input statements'): 

a. het lezen van een of meer waarde(n) en het teoekennen 

ervan aan een of meer aangegeven variabele(n): READ; en, 

b. het lezen van een of meer waarde(n) beginnend op een 

nieuwe regel, lijn of record en het toekennen ervan aan een 

of meer aangegeven variabele(n): READLN. 

9. Toekenningen ('assignment statements'): 

het gaat hier om het toeken.~en van een waarde op grond van 

een expressie aan een varlabele door middel van ':=', i.e. 

een toekennings-operator. 

10. kontrole strukturen ('control delimiters'): 

a. herhaling of repetitie (ook wel 'loop'): 

1. REPEAT ••• UNTIL ••• ; : tot dat san het kriterium is 
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voldaan; 

2. WHILE DO ••• END; doorgaan zolang het kriterium 

geIdt; en, 

3. FOR ••• TO/DOWNTO ••• DO . . . , met 1 optellend resp • 

aftellend totdat het kriterium bereikt is. 

b. keuze ('choice'): 

IF ••• THEN ••• ; of: IF ••• THEN ••• ELSE 

c. selektie ('selection'): 

CASE ••• OF ••• END; 

d. verspringing: 

IF ••• THEN GOTO <label>. 

11. uitvoer ('output statements'): 

... , 

a. schrijven in een uitvoerbuffer op de plaats alwaar de 

'schrijfkop' zich bevindt: WRITE; 

b. schrijven in de uitvoerbuffer beginnend aan het begin van 

een nieuwe regel of record: WRITELN. 

12. Formattering van uitvoer ('output spacing characters'): 

a. naar volgende regel: ' , (spatie of 'blank'); 

b. regel overslaan: '0' ('zero'); 

c. twee regels overslaan: '-'; 

d. op zelfde regel blijven: '+' ('overstriking'); 

e. naar het begin van een volgende pagina: '1' of 'page'; 

f. integer: standaard 10 posities ruimte; 

g. real: standaard 22 posities ruimte; 

h. char: standaard 1 positie ruimte; en, 

i. boolean: standaard 10 posities ruimte. 

j. verschillende ASClI-kodes beinvloeden eveneens de 
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formattering van de uitvoer. 
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11. PASCAL: EEN NADERE UITWERKING 

Bij de navolgende uitwerking van de programmeertaal Pascal 

zal nader ingegaan worden op de struktuur en syntax van een 

Pascal programma. V~~r gedetailleerdere uitwerkingen wordt in 

de eerste plaats verwezen naar de bakermat van Pascal, het 

zgn. 'Wirth-report' en het bijbehorende 'user manual' (Jensen 

en Wirth 1978). In de tweede plaats kan naar een niet nader 

te benoemen groot aantal handboeken over komputers en 

komputer-programma's verwezen worden waarin (onder andere) in 

meerdere of mindere mate aan Pascal en programmeren in Pascal 

aandacht geschonken wordt. 

De syntax van de algemene struktuur van een Pascal programma 

wordt door Jensen en Wirth (1978, p. 5) in een dubbel-schema 

samengevat. Dit schema staat hierna met een kleine wijziging 

weergegeven. Ret bevat een korte programma strukturering, 

bestaande uit een 'heading', een 'block' en een punt ter 

beeindiging van het programma. 

Ret block wordt vervolgens nader gedetailleerd in een 

deklaratie- c.q. specifikatie-gedeelte en een hoofdprogramma. 

Ret deklaratie.... c.q. specifikaUe-gedeelte bevat in de 

syntaktisch korrekte volgorde achtereenvolgens: 'label', 

'const', 'type', 'var', 'procedure' en 'function'. 

Na dit gedeelte start het hoofdprogramma; deze loopt van 

'begin' tot en met de daarbij behorende 'end'. 
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Heading Program < name > « parameters > ) 

Label 
D eel arot i on$ 

Const Data 

Type and 

Var Variables 

ProGAdure Subprograms 

I 
end; 

Function 

I 
end; 

MQin 
Begin 

Program 

Body 
Begin 

I Subblock 

end; 

Main block 
Begin Subbloc:k 

Begin 

I Sub sub block 

end; 

end; 

end. 

Scheme: Pascal Program-Structuring 
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De struktuur van een Pascal programma volgend, beginnen we 

vooraan bij de kop of 'heading' van het programma. De heading 

heeft als algemene vorm: 

program naam«input!output file identifiers»; 

De naam is een identifier en zoals aIle Pascal identifiers 

syntaktisch als in het volgende schema aangegeven, 

samengesteld: 

• 

Wat de file identifiers betreft zijn er twee bij 'default' 

standaard gespecificeerd, dit zijn 'input' (voor invoer van 

data vanaf een invoermedium: terminal) en 'output' (voor 

uitvoer naar een uitvoermedium: het beeldscherm van de 

terminal). Andere externe media die aangesproken worden 

(bijvoorbeeld een printer) kunnen eveneens als heading-

parameters vermeld worden; specifikatie van deze files 

gebeurt evenweI in het deklaratiegedeelte van het Pascal 

programma. 

Hoewel het gebruik van labels niet tot een fraaie programmeer 
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struktuur leidt, kent ook Pascal het fenomeen label om 

sprongen binnen het programma mogelijk te maken. De vorm 

ervan is eenvoudig: 

LABEL 10,20,30; 

waarbij sprake is van drie labels, namelijk reap. 10, 20, 30. 

In het programma wordt de verspringing aangekondlgd door een 

GOTO, bijvoorbeeld GOTO 20, en de plaats waarnaartoe 

gesprongen moet worden, wordt gelet op het voorbeeld 

aangegeven door 20: voor een bepaalde programma regel te 

plaatsen. In schema ziet het label er als in het volgende 

schema uit. 

• 

Opgemerkt zij nog dat het label altijd aan de type en 

variabele deklaraties voorafgaat. 

Na de labels worden de konstanten vermeld. In schema: 

l---.-~ getal :zender teken 1-----...----( 
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of, in plaats van het getal: 

Daarna voIgt het deklareren van de types. Aangezien Pascal 

erin v()orziet dat de gebruiker zijn eigen types kan 

definieren, kan het aantal types van programma tot programma 

nogal uiteenlopen. 

Standaard kent Pascal: 

1. het gehele getal: INTEGER; 

2. het reele getal: REAL; 

3. een karakter of str.ing (a tot en met z, 0 tot en met 9): 

CHAR; en, 

4. een logische waarde (true/false): BOOLEAN. 

In schema ziet een type er als voIgt uit: 
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Deze vorm staat een ruime varieteit aan specifikaties toe. 

Vaak vermelde voorbeelden zijn: 

TYPE 

positlefgetal • O •• maximum; 

boolean - (false,true); 

= (maan,dins,woens,donder,vrij,zater,zon); 

"" maan •• vrij ; 

"" zater •• zon; 

107 

dag 

werkdag 

weekend 

maand = (jan,feb,mar,apr,mei,jun,jul,aug,sep,okt, 

nov ,dec); 

tweematrix 

kwartiel 

recordvorm 

uren 

minuten 

= array[l •• aantrij] of array[l •• aantkolom] of 

integer; 

"" (eerste,tweede,derde,v1erde); 

= record 

objekt, 

meetwaardel, 

meetwaarde2: integer 

end; {recordvorm} 

- 0 •• 23; 

- 0 •• 59; 

Bij het deklareren van de variabelen kan van deze type

definities uitgegaan worden. Bijvoorbeeld: 

TYPE P "" integer; 

VAR Q P; 

waardoor de variabele Q als een integer gedefinieerd wordt. 

De deklaratie van variabelen start dus zoals hiervoor reeds 

is aangegeven, met de term: VAR, gevolgd door een of meerdere 
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keren een naam of identifier na een dubbele punt gevolgd door 

de type-specifikatie. In schema: 

Met betrekking 

bedacht te 

tot het deklareren van variabelen dient 

worden dat alleen 

konstanten buiten beschouwing 

geheugenplaatsen verzorgd worden. 

als zodanig (labels 

latend) reservering 

en 

van 

Dan volgen 

'PROCEDURE' , 

worden door 

de subprogramma's, te weten: 'FUNCTION' en 

die in het hoofdprogramma aangeroepen kunnen 

vermelding van hun naam en invulling van 

eventuele parameters. 

Wat betreft de funkties zijn er zowel standaard funkties 

zoals ( •••• - getal of identifier): 

- kwadrateren: SQR( •••• ); 

- absolute waarde: ABS( •••• ); 

- worteltrekken: SQRTC •••• ); 

- sinus, cosinus resp.: SINC •••• ); COS( •••• ); 

- exponent: EXP( •••• ); 

- natuurlijke logarithme: LN( •••• ); 
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- ordinale waarde: ORD( •••• ). 

Daarnaast kunnen door de gebruiker zelf funkties geformuleerd 

worden. In schema: 
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De in het schema aangeduide lijst van parameters ziet er 

schematisch ais voIgt uit: 

De funktie in zijn geheel kan dan de volgende vorm aannemen: 

FUNCTION naam(parameter:type):type 
BEGIN 

parameter:- ••••••••• , 

END; {function naam} 

In het hoofdprogramma geeft dit bijvoorbeeld het volgende 
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beeld: 

funktietypevariabele:-naam(parameter); 

Procedures lijken op funkties. Schematisch: 

0-1...-__ --1 

Ook zij kunnen zowel zonder als met parameters in de heading 

voorkomen. 

Als principieel verschil tussen funkties en procedures kunnen 

we opmerken dat een procedure aan zijn naam geen waarde 

toekent. 

Ook procedures zijn bedoeld om strukturering in een programma 

aan te brengen; het zijn stukjes programma die herhaaldelijk 

gebruikt worden in een en hetzelfde programma of in meerdere 

programma's via (source) insluiting of via 

bibliotheeksgewijze (object) binding. Als zodanig zijn het 

zelfstandige programma's. vandaar hun vorm: 

PROCEDURE naam(parameterlijst:type); 
deklaraties 

waaronder eventueel: funkties en/of 
procedures 

BEGIN 
block 
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END; {procedure naam} 

Nu eenmaa1 aIle deklaraties en specifikaties achter de rug 

zijn, kan met het hoofdprogramma gestart worden. 

Deze start is te herkennen aan een BEGIN. Bet hoofdprogramma 

eindigt met een korresponderende END, die in dit geval zoals 

a1 vermeld is, gevolgd wordt door een punt. 

Binnen dit blok kunnen meerdere blokken voorkomen die ook 

omkaderd worden door een BEGIN en een END, evenwe1 worden 

deze END's in het algemeen gevo1gd door een puntkomma. 

Hiervan wardt afgeweken in geval er een ELSE of een END ap 

voIgt. 

Binnen derge1ijke blokken treffen we de programma-apdrachten 

aan die uitgevoerd moeten worden. Deze z1jn reeds globaal in 

het vorige haafdstuk vermeld. 

Invoer van gegevens gebeurt door middel van lees (READ of 

READLN) opdrachten. Uitvoer gebeurt door middel van schrijf 

(WRITE of WRITELN) opdrachten. In de opdracht-specifikaties 

die daarvoor nodig zijn, hoeft geen filenaam verme1d te 

worden, mits deze default bekend is. Dit is met name voor 

'input' en 'output' het geval. In andere gevallen zullen de -

vaoraf gedeklareerde en gespecificeerde- filenamen in de 

lees- en schrijfopdrachten opgenomen moeten worden. 

Deze opdrachten beginnen daar dan mee. Of er nu weI of niet 

een filenaam vermeld staat, de lees- en schrijfopdrachten 

zijn bedoe1d om resp. invoer en uitvoer van data en 

informatie (strings) te struktureren. 

Teksten worden tussen enkele quoatjes geplaatst en kunnen 
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zinvolle spaties bevatten. Ook kan een aantal spaties 

bewerkstelligd worden door achter een als string aangegeven 

spatie een dubbele punt en vervolgens een getal (d.i. het 

aantal gewenste spaties) te plaatsen. Zo geeft bijvoorbeeld: 

, ':5 

vijf spaties. 

Identifyers kunnen zowel op overeenkomstige wijze 

geformatteerd worden, als volgens default 'field' breedtes 

gelezen of geschreven worden. Deze default waarden staan in 

het vorige hoofdstuk vermeld. 

Wil men vanuit een bestaande (disk) file lezen, dan zal deze 

eerst 'geopend' moeten worden; dit gebeurt met behulp van de 

opdracht: 

RESET(filenaam); of: GET(filenaam); 

Wil men naar een (nieuwe) file schrijven dan luidt de eerste 

opdracht (de opening dus): 

REWRITE(filenaam); 

en de daarop volgende opdrachten: 

PUT (filenaam) ; 

Ret afsluiten van een file na het schrijven gebeurt met 

behulp van: 

CLOSE(filenaam); 

In dit verband dient er op gewezen te worden dat met name blj 

interaktieve verwerking Pascal (door de RESET resp. de 

REWRITE) een buffer voorafgaand aan het lezen van de 

variabelen van een record vult. Daarmee anticipeert Pascal op 

eoln- en eof-karakters in de file. De werkwijze ziet er dan 
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als voIgt uit: 

In plaats van READ: 

recordnaam := filenaam~; {van buffer naar benoemde 

record} 

GET(filenaam); {van fysisch file naar 

buffer} 

In plaats van WRITE: 

filenaamA :=recordnaam; {van variabele naar buffer} 

PUT(filenaam); {van buffer naar fysische 

file} 

Opgemerkt zij verder dat de toekenning van de input/output 

media aan bepaalde namen ook kan gebeuren met behulp van de 

toekenningsopdracht: 

ASSIGN(filnaam,'LPTl'); 

waarbij in dit geval filnaam als device een regelprinter via 

poort 1 krijgt toegewezen. 

Bij het lezen van een record, line of regel in een file kan 

(1) van READLN gebruik gemaakt worden om naar de volgende 

regel over te gaan, (2) van READLN(VAR) door de variabele VAR 

op de huid1ge regel te lezen en dan naar de volgende regel 

over te gaan, of, (3) te testen of aan het einde van de regel 

een zgn. eoln, 'end-of-line character' (verkregen door bij 

het schrijven de opdracht WRITELN op die plaats te geven), 

staat, op grond waarvan naar de volgende regel overgegaan 

wordt. Ais programma-voorbeeld van het laatste geIdt: 
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PROGRAM naam(input,output); 
VAR v:type; 
BEGIN 

WHILE NOT eof DO 
BEGIN 

WHILE NOT eoln DO 
BEGIN 

READ(v) ; 
bewerkingen van V; etc. 

END; {eoln} 
READLN; 
END; {eof} 

END. {program naam} 

Tevens is daarin de overeenkomstige aanpak voor het einde van 

de file opgenomen, eof betekent dus 'end-of-f11e'. 

Voorts treffen we in het algemeen in het hoofdprogramma 

al1erlei berekeningen aan. Daarvoor wordt van de reeds 

benoemde variabelen gebruik gemaakt. De variabelen krijgen 

hun waarden door toekenning; een toekenningsoperator bestaat 

uit een dubbele punt en een gelijkteken en wordt in het 

algemeen aangedu1d met de term 'wordt'. In het voorbeeld: 

A:-A+B; 

wordt de variabele A aan de linkerkant van het :- teken 

ge11jk aan de waarde die deze var1abele A a1 heeft plus de 

waarde die B vertegenwoordigt. (Dit komt dus overeen met het 

= teken 1n FORTRAN, terwijl in Pascal het - teken gebruikt 

wordt voor logische expressies). 

Opdrachten met een repeterend karakter, eventueel afgegrensd 

door een toets-kriter1um kunnen voor programma strukturer1ng 

zeer effektief zijn. De syntax van deze opdrachten is in het 

vor1ge hoofdstuk aangegeven. Daarbij geldt dat de WHILE-

statement in feite de tegenhanger is van de REPEAT-statement. 

Wordt bij eerstgenoemde vooraf getest of (nog) aan het 

kriterium voldaan wordt, b1j laatstgenoemde gebeurt dat 
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achteraf. De WHILE-instruktie in schema: 

8--·...r1 boolean test 11----· G--l bewering,etc: 1-1---· ... 

en de REPEAT-instruktie: 

l--.--~ bewering/etc I---r--""" bool eon test 
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In geval van de FOR statement wordt in repeterende zin een 

zeker bereik afgewerkt, zij het met vastliggende stappen van 

elk 1 groot. In schema: 

expressi. 

Zo zijn ook de IF-THEN(-ELSE)- en de CASE-statements 

onder ling vergelijkbaar. In bepaalde gevallen ligt het 

gebruik van de IF-statement meer voor de hand, in andere 

gevallen zal de voorkeur aan de CASE-instruktie gegeven 

moeten worden. In schema ziet de IF-instruktie er als volgt 

uit: 

bewering,etc I----r---~-

1-----1 bewering,etc 1----
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De CASE-instruktie in schema: 

l-----i expressie i----{ 

. , 

Een bekend voorbeeld geeft bedoelde voorkeur duidelijk weer: 

VAR dag:(maan.dins,woens,donder,vrij,zater,zon); 
if dag=maan then write('maandag') 

else if dag-dins then write('dinsdag') 
else if dag-woens then write('woensdag') 

else if dag=donder then write('donderdag') 
else if dag-vrij then write('vrijdag') 

else if dag=zater then write('zaterdag') 
else if dag=zon then write('zondag'); 

CASE dag OF 
maan: write('maandag'); 
dins: write('dinsdag'); 
woens: write('woensdag'); 
donder:write('donderdag'); 
vrij: write('vrijdag'); 
zater: write('zaterdag'); 
zon: write('zondag'); 
END; {case dag} 

Dan willen we nog aandacht geven aan twee datastrukturen. te 
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weten: array's en records. De eerste is tot een type beperkt, 

terwijl een record verschillende typen variabelen e.d. kan 

bevatten. 

Een ARRAY ziet er schematisch als voIgt uit: 

I ARRAY I 

De variant 'PACKED' is vooral van belang wanneer tekst-

strings verwerkt moeten worden. Uit de laatste stap 1n het 

schema blijkt het reeds genoemde feit dat slechts van een 

type array sprake kan zijn. 

Een tweetal varianten van reeks en zijn benoemde en niet-

benoemde subreeksen. Reeksen zoals dag in uren, uur in 

minuten en minuut in sekonden kunnen in 'subranges' geplaatst 

worden die tevens fungeren als domeinen. In schema: 

~{ _...,.._-1 ccnduiding 
--W of konstcnte 
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Zo ku~nen ook de dage~ van een week in een reeks opgenomen 

worden die van het 'enumeration type' is. In schema: 

---0-11 begin getal ~()--'-ll eind getal 

De RECORD waarin wel verschillende types voor kunnen komen, 

kan schematisch als volgt worden weergegeven: 

RECORD I 

.)-.-------, 
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Pascal staat ook komblnatles van arrays en records toe, 

bijvoorbeeld ARRAY[l •• lO] OF RECORD a:integer; b:real; END; 

{record}. 

Om de komplexlteit en dus de leesbaarbeid 1n de band te 

houden biedt Pascal de moge11jkheid om van de WITH-instruktle 

gebru1k te maken. In schema: 

WITH I 

-<3 1, ____ v .... OriObeL-.le_1-_-_-..... -r---IGJ----II bewering 

0-

Bij het lezen en scbrljven kan 1n geval van records tevens 

gebruik gemaakt worden van het feit dat records vooraf in 

velden beschreven kunnen worden. In scbema ziet die struktuur 

er ale volgt u1t: 

voriobele veldnaam 

veldnoom 
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Tenslotte biedt Pascal de SET-instruktie. In schema: 

De SET-instruktie is bedoeld 

bepaaid gegeven voor zover 

om een verzameling van 

van een ordinaal type, 

een 

te 

representeren en mee te kunnen rekenen. Een voorbeeld van een 

SET is: 

weekend:=[zater •• zon] 

of: 

werkweek:-[maan •• vr1j], 

waardoor geIdt: 

week:~ werkweek + weekend; 

Ook een lntersektie is daardoor mogelijk. 

voorbeeld: 

Een bekend 

Franssprekend:= [Frankrijk,Luxemburg, BeIgle, 

Zwitserland] ; 

Duitssprekend:=[Dultsland,Zwitserland,Oostenrijk, 

Luxemburg] ; 

zodat: 
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Duitsenfranssprekend:=Duitssprekend * Franssprekend; 

Het zal duidelijk zijn dat dit een skala van mogelijkheden 

bij het programmeren impliceert. 

Terwijl arrays en records in Pascal (!) tot de statische 

datastrukturen gerekend worden, behoren pointers tot de zgn. 

dynamische datastrukturen, ze kunnen dus gedurende de 

programma exekutie ingekort of uitgebreid worden. Dit gebeurt 

met behulp van resp. de DISPOSE- en NEW-instruktie. 

De pointer in schema: 

___ ...... Q) __ .... ""'\ type identifier 

Ret principe van de pointer is zodanig dat aan een variabele 

het type pointer gegeven wordt en aan die pointer-variabele 

een waarde. Deze waarde kan NIL zijn, in dat geval verwijst 

de pointer nergens naar. Is weI van een waarde sprake dan 

wordt met die waarde naar een plaats in een array, een record 

o.i.d. gewezen. Op die manier kan dus een keten van pointers 

verkregen worden. Als voorbeeld worden in dit verband vaak de 

morse-seinen genoemd (zie bijvoorbeeld Spermon en W11mink 
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1983, pp. 180-185). 

nDeveloped as a teaching tool, Pascal is widely avalable and 

is used at most universities as the language of choice among 

computer science faculty and students. 

418) • 

n (McCoy 1983, p. 
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12. FOUTEN EN FOUTMELDlNGEN 

Bij het programmeren zowel als bij het invoeren van 

programma's in de komputer kan een groot aantal fouten 

gemaakt worden. Deze fouten kunnen zowel typ-fouten als 

fouten van 'ernstiger' aard zijn. Voor de komputer maakt het 

geen versch!l welke kausale verklaring er aan het ontstaan 

van fouten gelegd kan worden; de komputer c.q. de kompiler 

behandelt fouten op de zelfde wijze. Daarbij dient opgemerkt 

te worden dat een programma dat voor de komputer zonder 

fouten is, nog altijd kan wemelen van de fouten. De term Gl

GA heeft hierop betrekking, want Tommel erin betekent rommel 

eruit ('garbage in-garbage out'). 

Fouten kunnen naar een vijftal foutsoorten ingedeeld worden, 

te weten: 

1. syntax-fouten: dit zijn fouten die door de kompiler 

geregistreerd worden doordat ze strijdig zijn met de syntax 

van de betreffende komputertaal. In die gevallen herkent de 

kompiler bepaalde woorden van het programma niet; 

2. logische fouten: met de logika strijdige programma 

opdrachten; deze foutensoort wordt door de kompiler uiteraard 

niet geregistreerd; 

3. programmatische fouten: deze foutensoort is het gevolg van 

strikte interne processing afspraken teneinde te voorkomen 

dat de processor ongedefinieerd dan wel ongekontroleerd en 

ongelimiteerd aan het werk zou blijven. 

4. input/output fouten: de media waar vanaf of waarnaar toe 

gekommuniceerd wordt, zijn niet ter beschikking of worden 

buiten-proportioneel aangesproken; en, 
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5. WFL-fouten: dit z1jn fouten 1n de stuurkaarten c.q. 'Work 

flow language'. 

Ad 1. Syntax-fouten. 

Syntax-fouten zijn obstrukties tegen het juiste (komputer-) 

taalgebruik. Ze worden gemeld vanuit het kompiler-systeem bij 

de vertaling van een taalversie (source) in een machineversie 

(object). Van belang is te begrijpen dat in feite aIleen de 

eerste foutmelding als zodanig geinterpreteerd kan worden. 

AIle volgende syntax foutmeldingen kunnen uit onbegrip van de 

kompiler uit de eerste fout voortvloe1en: 'de kompiler 

begrljpt het niet meer!'. 

Er zijn kompilers die enige malen een programma syntaktlsch 

aftasten; dat uit zich (soms) ook in de foutmeldingen. 

Verschillende komputers bieden (gelukkig) opties waardoor het 

genereren van een overvloedige foutenstroom onderdrukt kan 

worden (Burroughs bijvoorbeeld met betrekklng tot zijn 

Fortran kompiler). 

De kWaliteit van het 

verschl1t aanzienlijk 

foutmeldingen systeem van kompilers 

per kompiler en per machine. Relatlef 

goed kan bijvoorbeeld de Algol-kompller voor BEA= Burroughs 

Extended Algol genoemd worden zoals die aanwezig is op de 

types B7700 en B6700. 

Foutmeldingen van het type syntax worden in een ultvoer-tekst 

in het algemeen na het foute woord c.q. na de fout

registrat1e vermeld. 

Ad 2. logische fouten. 

Fouten in strljd met de beginselen van loglka hebben vrljwel 
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altijd ernstige gevolgen voor de resultaten van een komputer 

programma. Dit geldt vooral omdat de komputer 'keurig' 

gerekend heeft en resultaten heeft afgeleverd. Maar al te 

vaak volgt uit die resultaten niet dat er logische fouten 

gemaakt zijn. Wil men toch geattendeerd worden op dergelijke 

programma-fouten dan is het aan te bevelen om rondom allerlei 

bewerkingsstappen in het programma schrijf-opdrachten op te 

nemen waarin de toestand van de bewerkte variabelen in de 

vorm van een logistieke procesgang gevolgd kunnen worden. 

Ad 3. Programmatische fouten. 

Voorbeelden van dit type fouten zijn: 

1. 'divide by zero', hetgeen niet is toegestaan; 

2. 'exponent overflow', een reeel getal groter dan IOE68 is 

op de B7700 niet toegestaan; 

3. 'invalid index', het domein van een reeks of array wordt 

overschreden; 

4. 'integer overflow', een integer getal groter dan IOEIl is 

op de B7700 niet toegestaan; en, 

5. 'invalid operator', dit wordt gemeld indien in de 

specifikatie van de aanroep van een procedure een element 

staat dat niet overeenkomt met de eigenschappen (type) van 

het element zoala gedeklareerd en gespecif1ceerd in een 

(procedure) heading. 

Ad 4. Invoer/uitvoer-fouten. 

Enkele foutmeldingen die in de uitvoer gemeld worden zijn: 

1. 'no file ••• but cdonly is set', in geval van foutieve 

invoer-file modifyers, zoals bijvoorbeeld 'kind-reader' in 
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plaats van 'kind=pack'; 

2. ' ••• requires MT990011', bij een foutieve uitvoer-file 

modifyer; 

3. 'eof no label', wanneer het programma tracht meer records 

te lezen dan in de betreffende file aan records te vinden is; 

en, 

4. 'undecodable realfield', er wordt een integer waarde 

verwacht bij het lezen van een file, doch er wordt een woord 

met een punt aangetroffen, hetgeen op een reeel getal wijst. 

Ad 5. WFL-fouten. 

Voorbeelden van dit type foutmeldingen zijn: 

1. 'invalid usercode', wanneer het gebruikersnummer of het 

erbijhorende paswoord foutief wordt ingetyptj 

2. 'processtime exceeded', wanneer de maximaal bij de gekozen 

queue behorende processing tijd voor de programma exekutie 

wordt overschredenj de programma-exekutie wordt in een 

dergelijk geval afgebroken; 

3. 'prlntlimit exceeded', hier geldt hetzelfde als onder 2., 

maar nu is het maximale aantal te printen regels 

overschreden; en, 

4. 'punchlimit exceeded', in dit geval gaat het (dus) om 

overschrijding van het maximale aantal uit te voeren 

ponskaarten. 
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13. GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID 

"De huidige computersystemen en de daarbijhorende 

programmatuur zijn vaak gebruiksonvriendelijk" (Stichting 

Toekomstbeeld der Techniek 1983). 

Het begrip 'gebruiks(-on-)vriendelijkheld heeft 

waarschijnlijk meer betrekking op niet-programmerende 

gebruikers in het algemeen dan op gebruikers van een 

komputersysteem die hun programma's geheel of gedeeltelijk 

zelf schrijven. Tot de eerste kategorie behoren de typische 

standaard-pakket gebruikers, waarmee bedoeld zijn degeen die 

van pakketten met menu's gebruik maken. 

In termen van reklame blijkt op dit moment de meest 

geavanceerde vorm van gebruiksvriendelijkheid te zijn dat de 

gebruiker slechts een gedeelte van het scherm (van de 

terminal) hoeft aan te raken en de komputer kent zijn 

opdracht (bijvoorbeeld Hewlett packard HP 150). 

In geval van de programmerende gebruikers richt de gebruiks(

on-) vriendelijkheid zich vooral op de souplesse van het 

systeem ten aanzien van: 

1. invoer van gegevens; 

2. invoer van programma's; 

3. sturing van randapparatuur; 

4. beschikbaarheld en omgang met pakketten en utilities; en, 

5. uitvoer van gegevens en resultaten. 

Het gaat dus om het omgaan met dat systeem in algemene zin. 

"De meeste computers zijn te onoverzichtelijk voor mensen die 
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er niet voor geleerd hebben. Zo lang het gebruik beperkt 

bleef tot specialisten die of 

programmeercursussen gevolgd 

over de onvriendelijkheid van 

zelf elektronicus waren of 

hadden, waren er geen klachten 

kameraad computer. De he Ie 

ontwikkeling was gericht op nog een pico-seconde sneller of 

nog een ruimer geheugen. De Amerikaanse en de Nederlandse 

professor in de informatica die in de zomervakantie van huis 

ruilen, vinden moeiteloos de juiste knoppen aan de 

wederzijdse terminals om te vragen waar de tuinslang ligt en 

of de poes wellicht zwanger is" (Jungschleger 1983). 

De ontwikkelingen op het gebied van het leren omgaan en het 

komputergebruik verschilt van land tot land; dat geldt 

eveneens voor het overheidsbeleid op dit terrein. Ook 

"national developments in Western Europe are showing 

different trends. In some countries there is still no 

national development plan operative (e.g. Italy, Denmark and 

Belgium). Between countries with national policies or 

development plans, besides similarities, different emphasis 

can be observed: in some countries in general education 

emphasis is put on lower secondary education (e.g. The 

Netherlands), in other on upper secondary education (e.g. 

France), in some emphasis is put on the computer as an aid 

for teaching and learning (e.g. United Kingdom). In others on 

learning about informationtechnologies (e.g. The 

Netherlands)" (Plomp 1983). 

"Voor de bevordering van de computerbewustwording van het 

Nederlandse volk wordt een extra greep in de schatkist gedaan 

ter waarde van zo .... n 635 miljoen gulden. Ret grootste gedeelte 
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daarvan gaat zitten in het min of meer grootscheeps invoeren 

van computers in het onderwijs, vanaf de basisscholen tot aan 

het hoger beroepsonderwijs, en in de bevordering van de 

marktsector" (Priester 1984, p. 11). 

Ook ontwikkelingen in de richting van gebruiksvriendelijke 

programmeertalen staan vo1op in de be1angste11ing. Van 

ongestruktureerd naar gestruktureerd programmeren zijn die 

ontwikke1ingen a1 weer enige tijd geleden ingegaan; thans 

gaat het er veel eer om een programmeertaal te ontwerpen die 

niet of nauwe1ijks systeem gebonden is, maar tevens niet of 

nauwe1ijks de nadruk op het specifieke van een traditionele 

programmeertaal legt. Met andere woorden, de gebruiker moet 

in staat gesteld worden om in zijn eigen taal de machine te 

programmeren. Een stapje in die richting is de komputertaal 

ADA, een vervolgstapje is ••••• 

Niet een programma intypen, maar de machine aanspreken is 

eveneens een mogelijke stap in die richting. 
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14. SLOT 

Komputers brengen niet aIleen 'mooie' dingen voort. 

Weizenbaum, die zijn leven lang wijdde aan de komputer (en er 

zelf een bouwde), somt een reeks van gevaren op (Weizenbaum 

1983). Overigens "ontkent (hij) niet dat computers ook goede 

dinge!l kunnen doen. zoals in ziekenhuizen ••• " (TH-berichten 

1983, p.3). 

Dat de komputer in allerlei praktijk-situaties ingeschakeld 

wordt (is), wordt (weer eens) benadrukt in de tentoonstelling 

'Landbouw-RAI-1984' waarvan een van de Chema's het nut van de 

komputer voor het boerenbedrijf is. De komputer zal op het 

boerenbedrij£ steeds algemener worden, zelfs wanneer daardoor 

"de boer het knechtje van zijn computer wordt" (De 

Gelderlander 1984a, p. BB2). 

Een toevallige greep uit andere voorbeelden van het zeer 

omvangrijke skala applikaties: 

- voor- en nakalkulaties, urenadministratie en budgettering, 

planning en voortgangskontrole, financiele administrat1e; 

tekenen en berekenen van konstrukt1es, bouwfysika 

rioleringenj bestekken (Cobouw 24 februari 1984); 

- tekstverwerking; 

golfbeweging van de waterstand van een 

Gelderlander 1984b); 

rivier 

- slaapsimulatie (De Volkskrant 25 februari 1984); 

- projektbewaking, tijdsplanning (IBIS 1984); en, 

en 

(De 

- invulling van het belasting-aangiftebiljet (Janszen 1984). 

Vele vraagstukken (gesteld of nog te stellen) zijn in deze 
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notitie onbeantwoord gebleven. Ik noem tens lotte als 

voorbeelden van enkele niet gestelde vragen: 

- zal (komputer-) automatisering verlies van arbeidsplaatsen 

opleveren? ; 

- is komputerisering een privacy-gevaarlijke ontwikkeling?; 

en, 

- wordt de informatika dienstbaar gemaakt voor iedereen of is 

de houding van Dijkstra in deze (zie Tolsma 1982) 

katastrofaal? 
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