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SAMENVATTING 

Binnen de vakgroep Systeem en Regeltechniek wordt gewerkt 
aan het softwarepakket 'PRIMAL'. Een van de onderdelen van 
dit pakket, de plotmodule, verzorgt de real-time grafische 
presentatie van bijvoorbeeld signalen, correlatiefunkties en 
spectra. In de plotmodule wordt gebruik gemaakt van een, 
binnen de vakgroep ontwikkelde, bibliotheek van grafische 
routines. Deze routines zijn gesplitst in een aantal groepen 
met een eigen funktie en er is een indeling in lagen waarbij 
de hoogste laag apparaat-onafhankelijk is de laagste laag 
bestaat uit device-drivers. Er wordt een beschrijving gege
ven van de struktuur en funkties van deze plotbibliotheek. 
De bibliotheek is uitgebreid voor een grafisch VAX-station 
en Tektronix 4014 terminal. De eigenschappen en de nieuwe 
mogelijkheden van deze apparaten worden beschreven. 
De bibliotheek is verder uitgebreid met twee nieuwe groepen 
van funkties. De eerste groep bestaat uit funkties voor het 
plegen van grafische invoer en de tweede groep uit de menu
funkties waarmee, met behulp van een muis, allerlei opdrach
ten kunnen worden ingegeven. 
Deze nieuwe funkties zijn geimplementeerd in PRIMAL. De 
menufunkties maken de bediening van PRIMAL eenvoudiger. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 INLEIDING 

Dit rapport beschrijft het afstudeerwerk dat is verricht 
binnen de vakgroep Systeem en Regeltechniek van de Techni
sche Universiteit Eindhoven. Deze vakgroep verricht onder
zoek in twee hoofdrichtingen. Enerzijds is dit het TES pro
ject (Thermal Energy Systems) en anderzijds het PRIMAL pro
ject (Package for Real-time Interactive Modelling, Analyses 
and Learning) . 
Mijn afstudeerwerk is verricht in het kader van het PRIMAL
project met als doel de implementatie van PRIMAL op een 
grafisch VAX werkstation voor te bereiden. 

Het afstudeeronderwerk kan worden gesplitst in twee onderde
len. Als eerste is een onderzoek gedaan naar de extra moge
lijkheden die het werkstation biedt voor gebruik binnen 
PRIMAL. Dit heeft geresulteerd in een menusysteem waarmee 
het mogelijk is om het pakket te bedienen met behulp van 
menu's. De gebruiker geeft hierbij opdrachten aan PRIMAL 
door deze opdrachten, die door middel van teksten op het 
scherm worden getoond, met een pointer aan te wijzen. Deze 
pointer wordt bestuurd door gebruik te maken van de muis van 
het werkstation. Het menusysteem, dat voorlopig alleen geim
plementeerd is in de plotmodule, is te gebruiken naast de 
gebruikelijke bediening door middel van commando's. 
Daarnaast is een begin gemaakt met de implementatie van het 
pakket op het werkstation. De implementatie betrof vooral 
aanpassingen in de plotmodule van het pakket en in de daarin 
gebruikte plotbibliotheek. Deze aanpassingen waren het meest 
belangrijk omdat gebruik gemaakt moet worden van de grafi
sche faciliteiten van het werkstation. 

In dit hoofdstuk wordt eerst een korte beschrijving gegeven 
van PRIMAL en wordt beschreven welke rol de grafische faci
liteiten hebben binnen dit pakket. Ook wordt besproken hoe 
de eisen die gesteld zijn aan het totale pakket doorwerken 
in de plotmodule. 
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De bediening met behulp van menu's is reeds voor een deel 
geimplementeerd in de plotmodule. Deze implementatie wordt 
besproken in hoofdstuk 2 van dit verslag. 

De nieuwe funkties met betrekking tot menu's zijn onderge
bracht binnen de plotbibliotheek van PRIMAL. In hoofdstuk 3 
en 4 van dit verslag worden de struktuur en de funkties van 
deze plotbibliotheek besproken en komen de menuroutines aan 
de orde. 

In hoofdstuk 5 van dit verslag wordt uitvoerig ingegaan op 
de mogelijkheden van het werkstation. Ook wordt behandeld 
welke instrumenten ter beschikking staan voor de besturing 
van het grafische scherm (hoofdstuk 6) en tenslotte wordt 
een volledige beschrijving gegeven van de ontwikkelde, 
'driver' voor het werkstation (hoofdstuk 7). 

1.2 HET PRIMAL-PAKKET 

PRIMAL is de naam van een pakket bestaande uit hard-, soft
en brain-ware, dat in de vakgroep Systeem en Regeltechniek 
van de faculteit der Technische Natuurkunde van de Techni
sche Universiteit Eindhoven is ontwikkeld ten behoeve van 
experimentele procesanalyse. 
Met PRIMAL is het mogelijk om op een interaktieve wijze 
experimenten op te zetten, te besturen en te bemonsteren, 
waarbij gelijktijdig een verwerking van de gemeten signalen 
mogelijk is. PRIMAL bevat een groot aantal gereedschappen 
(modules) waarmee het mogelijk is tal van bewerkingen op de 
gemeten signalen uit te voeren. Daarnaast bestaan een aantal 
modules om op grond van de voorbewerkte meetsignalen te 
komen tot een model van het proces en tenslotte tot een 
ontwerp van een regelaar voor het proces. 

PRIMAL heeft de volgende eigenschappen: 
Interaktief 
PRIMAL is een interaktief pakket. De gebruiker kan op elk 
moment commando's invoeren en het pakket voert deze com
mando's uit en geeft eventueel informatie over de uitvoe
ring van het commando. 

- Testsignalen en metingen 
PRIMAL bevat-een procesinterface waarmee het mogelijk is 
om enerzijds testsignalen aan te brengen op ingangen van 
een proces en anderzijds metingen te verrichten aan uit
gangen van dat proces. 
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- Automatische registratie en administratie 
PRIMAL voert automatisch een administratie van de door de 
gebruiker uitgevoerde handelingen. Het zorgt bovendien 
voor de opslaq van de verschillende datasets. 

- Groot aantal verwerkingsmetheden 
PRIMAL bevat een groot aantal signaalverwerkingsmetheden 
en een groot aantal proces-identificatie methoden. Daar
naast is een onderzoek gaande naar methodes voor rege
laarontwerp. Bij de implementatie van alle methodes is 
veel energie gestopt om de methodes in de industriele 
praktijk te kunnen toepassen. 

- Parallel 
PRIMAL heeft de mogelijkheid om een aantal verwerkingsme
theden parallel uit te voeren. Tussenresultaten van de 
bewerkingen zijn steeds beschikbaar voor andere methodes. 

- Goede grafische mogelijkheden 
PRIMAL beschikt over goede grafische mogelijkheden waar
door een snel overzicht verkregen kan worden van de re
sultaten van verschillende verwerkingsmethodes. De grafi
sche mogelijkheden zijn interaktief en er kunnen meerdere 
datasets real-time worden afgebeeld. 

- Gebruikersvriendelijk 
PRIMAL is gebruikersvriendelijk. Het maakt gebruik van een 
eevoudige en krachtige commandotaal, het geeft duidelijke 
foutmeldingen en het beschikt over 'help-faciliteiten'. 

- Modulair 
PRIMAL is modulair opgezet. Er is een standaardinterface 
ontwikkeld voor de koppeling van modules aan het pakket. 
Het toevoegen van modules is erg eenvoudig. Er is een 
duidelijke afspraak over de struktuur van de gebruikte 
datasets en alle modules maken gebruik van een algemene 
bibliotheek van subroutines. 

- Overdraagbaar 
PRIMAL is eenvoudig te implementeren op verschillende 
machines en onder verschillende eperating systems. Alle 
funkties die afhankelijk kunnen zijn van de eigenschappen 
van de gebruikte machine zijn geconcentreerd in duidelijk 
omschreven routinebibliotheken. 
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De meest gebruikte werkwijze bij procesidentificatie is een 
proces van 'analyses and learning'. Op grond van de analyse 
van beschikbare gegevens krijgt de experimentator gegevens 
over de aard van het proces. Met behulp van deze gegevens is 
hij in staat om te beslissen welke andere analysemethodes 
zinvol ZlJn of kan hij beslissen om in te grijpen in het 
experiment waardoor weer andere gegevens ter beschikking 
komen. 

1.3 DE EIGENSCHAPPEN VAN DE PLOTMODULE 

De plotmodule stelt de gebruiker in staat om compact zeer 
grote hoeveelheden data te presenteren op een manier die 
gemakkelijk te overzien is. 
De plotmodule ondersteunt het gelijktijdig afbeelden van 
maximaal vier datasets. Het bevat commando's om datasets te 
selecteren en de positie en afmetingen van de bijbehorende 
afbeeldingen te bepalen. Binnen elke afbeelding kan gelijk
tijdig de waarde van acht verschillende variabelen worden 
weergegeven. Ook de selectie van deze variabelen gebeurt met 
behulp van een aantal commando's. 
De module bevat ook tal van commando's om de afbeeldingen te 
manipuleren (veranderen van lijntypes, wisselen tussen loga
ritmische en lineaire schaal, herschalen, zoomen etc.). 
Om het mogelijk te maken dat een dataset met een eenvoudig 
en kort commando kan worden afgebeeld hanteert de plotmodule 
een groot aantal regels voor het bepalen van defaultwaardes 
voor allerlei parameters die voor de afbeelding van belang 
ZlJn. Bovendien kan een dataset informatie bevatten waarin 
een 'default' afbeelding van de dataset wordt voorgeschre
ven. 

1.4 ONTWERPEISEN VAN DE PLOTMODULE 

Uit de eigenschappen van PRIMAL volgen een aantal eisen voor 
de verschillende modules van het pakket. De voornaamste 
eisen die volgen voor de plotmodule ZlJn het real-time 
karakter en de eis van een interaktief gebruik. 
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Interactief: De gebruiker moet door middel van commando's de 
werking van de module op elk moment kunnen 
besturen. Het feit dat commando's op 'willekeu
rige' momenten gegeven worden stelt een aantal 
bij~ondere eisen aan de module. 

Real-time: Veranderingen van datareeksen moeten real-time 
worden verwerkt. Voor de plot-module betekent 
dit dat elke verandering van een af te beelden 
datareeks 'zo snel mogelijk' wordt afgebeeld. 
Ook de hierboven genoemde commando's moeten 
liefst instantaan worden uitgevoerd. 

Om het onderhoud, uitbreiding en overdraagbaarheid van het 
pakket te vereenvoudigen bestaan nog een aantal andere ei
sen. 
Programmeertaal: Alle modules maken gebruik van dezelfde 

programmeertaal (FORTRAN 77). Het gebruik van 
deze taal binnen PRIMAL is vast gelegd in een 
'PRIMAL programmeer standaard'. 

Machine afhankelijkheid: Alle machine-afhankelijkheden ZlJn 
geconcentreerd in speciale subroutine biblio
theken. Modules mogen zelf geen expliciet ge
bruik maken van operaties die machine- of ope
rating system-afhankelijk kunnen zijn. 

Apparaat afhankelijkheid: Modules mogen geen apparaat-afhan
kelijkheden hebben. Voor bijvoorbeeld het 
schrijven naar beeldschermen worden weer spe
ciale routinebibliotheken gebruikt. 

1.5 DE STRUKTUUR VAN DE PLOTMODULE 

Omdat de plotmodule gelijktijdig gebruik maakt van een aan
tal datareeksen, erg intensief gebruikt wordt, gebruik maakt 
van een groot aantal commando's en bovendien een intensief 
en erg specialistisch gebruik maakt van, gelijktijdig, een 
aantal randapparaten hebben de in de vorige paragraaf ge
noemde eisen een duidelijke invloed op de struktuur van de 
plotmodule. 
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De plotmodule is gesplitst in twee gedeeltes. 
Een gedeelte verzorgt de interpretatie en uitvoering van de 
aangeboden commando's, de synchronisatie met de verande
ringen van de datareeksen en het lezen van deze datareeksen. 
Bovendien definieert dit gedeelte door middel van 'plotope
raties' de vorm van de uiteindelijke afbeelding. Het inter
aktieve en real-time karakter van het pakket is in dit 
gedeelte nadrukkelijk aanwezig. 
Een tweede gedeelte, dat in het vervolg wordt aangeduidt als 
plotbibliotheek, zorgt voor een interpretatie van boven
staande plotoperaties en vertaalt deze naar grafische in
strukties voor de verschillende grafische apparaten. In dit 
tweede gedeelte zijn apparaat-afhankelijkheden, maar ook 
machine-afhankelijkheden niet te vermijden. Het interaktieve 
en real-time karakter van het pakket is in dit tweede ge
deelte zeer beperkt aanwezig. 

Tijdens het afstuderen en daaraan voorafgaand in een laatste 
stage ZlJn een groot aantal wijzigingen en toevoegingen 
aangebracht in beide gedeeltes van de plotmodule. 
De plotbibliotheek wordt steeds uitgebreid met besturings
routines (drivers) voor nieuw te ondersteunen grafische 
apparaten (tijdens de laatste stage is uitvoerig beschreven 
wat de funktie en struktuur van een driver binnen de plotbi
bliotheek moet zijn en welke routines hierin moeten voorko
men) . 
Er wordt bovendien steeds getracht om een zo efficient 
mogelijk gebruik te maken van moderne technische hulpmidde
len en inzichten. Zo is de plotbibliotheek bijvoorbeeld 
uitgebreid met segmentroutines (hierin worden grafische 
operaties gebundeld waarna deze als een geheel behandeld 
kunnen worden) . Ter ondersteuning van het interaktieve ka
rakter van de plotmodule is ook een ontwikkeling naar grafi
sche invoerfaciliteiten. Enerzijds bestaan deze faciliteiten 
uit routines waarmee posities van pointers op grafische 
apparaten bepaald kunnen worden, anderzijds vindt een ont
wikkeling van menuroutines plaats. Deze ontwikkelingen zijn 
vooral van belang voor een optimaal gebruik van het PRIMAL 
pakket op grafische werkstations. 
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HOOFDSTUK 2 MENUROUTINES BINNEN PRIMAL 

2.1 INLEIDING 

Aan de plotbibliotheek zijn twee groepen van routines toege
voegd: routines voor grafische invoer en routines met be
trekking tot het gebruik van menu's. Het gebruik van menu's 
sluit nauw aan op de bedieningsvorm van het werkstation. Het 
biedt de mogelijkheid tot een uitgebreide toevoeging aan de 
bediening van PRIMAL. 
Er is een begin gemaakt met de bediening door middel van 
menu's in PRIMAL door de menuroutines te implementeren in de 
plotmodule. De grafische invoerroutines zijn ook in deze 
module ingevoerd en worden gebruikt voor 'digitise' opera
ties. Hierbij worden met een pointer punten op het scherm 
aangewezen en verschijnt de positie van de pointer in getal
vorm op het scherm. 

2.2 HET GEBRUIK VAN MENU'S BINNEN DE PLOTMODULE 

De menufunkties ZlJn geimplementeerd in de plotmodule van 
PRIMAL. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van 
deze nieuwe bedieningsvorm. 
De bediening vindt plaats via een aantal lagen van 
Een keuze uit een menu kan gevolgd worden door de 
aktie of door het verschijnen van een vervolgmenu 
gekozen optie nader moet worden gespecificeerd. 

menu's. 
gewenste 

waarin de 

Er is gekozen voor een 'buffering' van opdrachten. De reden 
hiervoor is dat de gebruiker vaak een aantal deelopdrachten 
zal geven om de afbeelding te wijzigen. Het apart uitvoeren 
van elke deelopdracht zal vaak erg vertragend zijn omdat 
tijdens dit uitvoeren geen verdere menuoperaties kunnen 
plaats vinden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de 
gebufferde opdrachten uit te voeren of te verwerpen door 
gebruik te maken van enkele speciale toetsen. 
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Bij het gebruik van menu's zijn drie toetsen gedefinieerd: 
<SELECT> Deze toets wordt gebruikt voor het selecteren van 

een optie uit een menu. 
<AKTIE> Wanneer deze toets wordt gebruikt wordt onafhanke

lijk v~n het item waarna de pointer wijst een 
bepaalde aktie ondernomen. Voor gebruik binnen de 
plotmodule is deze aktie 'verwerk alle opdrachten 
die tot nu toe met behulp van menu's zijn gegeven'. 

<QUIT> Voer de opdrachten die zijn gegeven sinds het ver
schijnen van het hoofdmenu niet uit. De afbeelding 
wordt dus niet veranderd. 

Oprn: Er kunnen een aantal toetsen bestaan met de hierboven 
beschreven betekenis. Bij gebruik van het werkstation 
zijn dit de drie toetsen van de muis. De linker toets 
is gekoppeld aan <SELECT>, de middelste aan <AKTIE> en 
de rechter aan <QUIT>. Bij gebruik van de tektronixter
rninal is de toets <SELECT> gekoppeld aan <SPATIE>, <S> 
en <1>. De toets <AKTIE> is gekoppeld aan <A> en <2>. 
De toets <QUIT> aan <Q> en <3>. 

Indien het menusysteem gebruikt wordt op een werkstation dan 
heeft de gebruiker met de standaardinterface van het station 
de mogelijkheid om menu's over het scherm te verschuiven. 
Bij de implementatie in de plotmodule is hiermee rekening 
gehouden: de plotmodule blijft op de hoogte van de aktuele 
positie van elk menu en bij een nieuwe creatie van hetzelfde 
menu wordt de door de gebruiker gekozen positie genomen. 

De plotmodule kan op twee rnanieren worden gebruikt: als 
zelfstandig programma en als een module binnen PRIMAL. In
dien de plotmodule gebruikt wordt als zelfstandig programma 
dan wordt na het afbeelden van de gewenste datasets automa
tisch het menusysteem aktief. 
Over het aktiveren van het menusysteem van de plotmodule 
wanneer deze binnen PRIMAL wordt gebruikt, is nog geen 
beslissing genomen. Er bestaan hiervoor een aantal mogelijk
heden: 
- Het menusysteem is altijd aktief en het hoofdmenu is 

altijd zichtbaar op het scherm. Na een 'plot' of 'quit' 
opdracht komt het programma steeds terug in dit menu. 
Binnen dit menu moet dan de mogelijkheid bestaan om te 
bepalen op welk picture het menu betrekking heeft. 

- Het menusysteem wordt aktief na een 'normaal' commando van 
de gebruiker en blijft aktief totdat de gebruiker dit 
commando weer herroept. Bijvoorbeeld: 

PLOT Px (MENU=ON) en PLOT Px (MENU=OFF) . 
Het menusysteem wordt hierbij tevens gekoppeld aan het 
picture met nummer x. 

- Het menusysteem wordt geaktiveerd doordat de gebruiker met 
behulp van de pointer een speciaal, gemarkeerd gebied 
aanwijst binnen het picture waarin hij veranderingen wil 
aanbrengen. Het menusysteem wordt na het uitvoeren van een 
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verandering of door gebruik te maken van <QUIT> weer 
uitgezet. 

2.3 HET HOOFDMENU 

In de plotmodule wordt gewerkt met pictures. Een picture is 
de afbeelding die gekoppeld is aan een dataset. Er kunnen 
gelijktijdig maximaal vier pictures worden afgebeeld. 
Het hoofdmenu heeft steeds betrekking op een van de afge
beelde pictures. Tijdens de initialisatie van het menusys
teem is aangegeven welk picture dit is. 
Het hoofdmenu bevat de volgende keuzemogelijkheden: 

+----------+ 
I MAIN I 
+----------+ 
I debug I 
I digitise I 
I close I 
I sealing I 
I window I 
I set I 
I variable I 
I plot I 
+----------+ 

Met behulp van <SELECT> wordt een van de mogelijkheden uit 
het menu gekozen. De verschillende mogelijkheden worden 
hierna besproken. Indien gebruik gemaakt wordt van <AKTIE> 
dan worden alle tot nu toe opgegeven veranderingen verwerkt 
in de figuur. Het gebruik van <QUIT> binnen dit menu heeft 
geen effect. 

In de hierna volgende beschrijving wordt vaak aangegeven wat 
het commando uit de commandotaal is waarmee de menukeuze kan 
worden vergeleken. Deze equivalente commando's worden als 
volgt weergegeven: {COMMAND} 
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2.3.1 PLOT 

Na het selecteren van de optie PLOT uit het hoofdkeuzemenu 
worden de eerder geselecteerde veranderingen in de afbeel
ding verwerkt en wordt de gehele figuur opnieuw afgebeeld. 
Deze optie is toegevoegd om de gebruiker de mogelijkheid te 
geven om de gehele figuur opnieuw af te beelden nadat deze 
door een of andere oorzaak (bijvoorbeeld door het wijzigen 
van de afmetingen van het grafische window op het werksta
tion) van het scherm verdwenen is. 
De snelste rnanier om veranderingen in de afbeelding aan te 
brengen is door gebruik te rnaken van de 'aktie toets'. Dit 
heeft enerzijds het voordeel dat niet teruggestapt hoeft te 
worden naar het hoofdmenu en anderzijds dat alleen de veran
deringen worden verwerkt. 

2.3.2 SELECTEREN VAN DATA-PAREN 

Na de keuze van VARIABLES uit het hoofdkeuze menu wordt een 
vervolgmenu samengesteld. Dit menu geeft een overzicht van 
de data-paren die op dat moment zijn afgebeeld en geeft 
daarbij tevens aan welke lijntypes en nauwkeurigheidtypes 
daarbij ZlJn gebruikt. Het aantal rijen waaruit het menu 
bestaat is gelijk aan het aantal variabelen dat gelijktijdig 
op het scherm kan worden getoond. Dit menu kan er als volgt 
uitzien: 

+---------------------------------------------+ 
I VARIABLES LINETYPES ACCURACYTYPES I 
+---------------------------------------------+ 
I exit X-var Y-var linetype accuracy I 
I 1 record u1 lines none I 
1 2 -record u2 lines none I 

I 3 I 
I 4 record y1 dots none I 
I 5 -record y2 bars none I 
I 6 I 
I 7 I 
I 8 I 
+---------------------------------------------+ 
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Dit menu kan op een aantal manieren worden gebruikt. Hierna 
volgt een overzicht van de betekenis van de elementen van 
elke kolom. Binnen een kolom kunnen steeds drie situaties 
voorkomen: de gebruiker wijst naar de kolomaanduiding, hij 
wijst naar ee~ element dat reeds is ingevuld of hij wijst 
naar een niet ingevuld element. 
Kolom 1: Deze kolom die bestaat uit het woord 'exit' en de 

cijfers 1 tot en met 8 heeft de volgende betekenis: 
indien gekozen wordt voor 'exit' dan wordt dit menu 
verlaten en wordt teruggekeerd naar het hoofdkeuze
menu. De wijzigingen die zijn aangebracht worden 
hierbij wel bewaard en kunnen op een later tijdstip 
zichtbaar gemaakt worden. 
Wordt een cijfer aangewezen van een rlJ waarin de 
andere kolommen zijn ingevuld dan wordt het in die 
rij genoemde datapaar verwijderd {SUBXY}. 
Indien een cijfer wordt aangewezen van een rij 
waarin geen verdere informatie is ingevuld dan 
wordt een XY-paar toegevoegd {ADDXY}. De gebruiker 
moet eerst een keuze maken uit de beschikbare X
variabelen en daarna uit de beschikbare Y-variabe
len. De gegevens in de kolommen linetype en accura
cy worden gevuld met defaultwaarden. 

Kolom 2: Onder deze kolom worden de X-variabelen vermeld. 
Indien gewezen wordt naar 'X-var' dan moet daarna 
een variabele gekozen worden die de X-variabelen 
van de geselecteerde XY-paren vervangt {ASSIGNX}. 
Als een reeds ingevulde positie wordt aangewezen 
dan kan de daar vermelde X-variabele worden vervan
gen ({X}, { SUBX} + {ADDX}). 
Wordt een niet ingevulde positie aangewezen dan 
wordt een X-variabele toegevoegd {ADDX}. Indien op 
dat moment alle Y-variabelen aan elkaar gelijk zijn 
dan wordt de Y-variabele van het nieuwe paar gelijk 
aan de andere Y-variabelen. Indien verschillende Y
variabelen voorkomen dan moet de gebruiker ook de 
Y-variabele specificeren {ADDXY}. 
Nadat zowel de X- als de Y-variabele bekend is 
worden automatisch de gegevens voor linetype en 
accuracy ingevuld. 

Kolom 3: Onder deze kolom worden de Y-variabelen vermeld. De 
keuze van Y-variabelen verloopt geheel analoog aan 
de keuze van X-variabelen. 

Kolom 4: Indien het bovenste element van de kolom 'linetype' 
gekozen wordt dan worden alle lijntypes in de kolom 
aangepast. De keuze van een andere, ingevuld ele
ment veranderd alleen het lijntype van dat data
paar. Het is niet toegestaan om een niet ingevuld 
element uit deze kolom te selecteren. 
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Kolom 5: De selectie 
manier die 
lijntypes. 

van de accuracy-types gebeurt op 
vergelijkbaar is met de keuze van 

een 
de 

Voor het toevo€gen of veranderen van variabelen, en het 
veranderen van lijntypes en accuracytypes wordt steeds ge
bruik gemaakt van een vervolgmenu. Deze vervolgmenu's worden 
hierna besproken. 

In het algemeen worden steeds verschillende Y-variabelen 
afgebeeld bij dezelfde X-variabele. De snelste manier om een 
volledig paar toe te voegen is dan door een niet gebruikt 
element uit de kolom Y-var aan te wijzen. Er hoeft dan 
alleen een nieuwe Y-variabele worden aangewezen. De X-varia
bele wordt gelijk genomen aan de al gebruikte X-variabele. 
Nadat een volledig XY-paar is gekozen worden automatisch de 
waarde voor lijntype en accuracytype bepaald. 

In het onderstaande menu zijn de verschillende keuzemoge
lijkheden aangeduid met de commando's uit de commandotaal 
waarmee de keuzemogelijkheden vergeleken kunnen worden. 

+----------------------------------------------+ 
I VARIABLES LINETYPES ACCURACYTYPES I 
+----------------------------------------------+ 
I exit ASSIGNX ASSIGNY LINETYPE ACCURACY I 
I SUBXY record ul LINETYPE ACCURACY I 
I SUBXY record u2 LINETYPE ACCURACY I 
I ADDXY ADDX ADDY I 
I SUBXY record yl LINETYPE ACCURACY I 
I SUBXY -record y2 LINETYPE ACCURACY I 
I ADDXY ADDX ADDY I 
I ADDXY ADDX ADDY I 
I ADDXY ADDX ADDY I 
+----------------------------------------------+ 

2.3.2.1 SELECTEREN VAN VARIABELEN 

Steeds wanneer een keuze wordt gemaakt uit een aantal varia
belen verschijnt het onderstaande menu. De titel van het 
menu is aangepast aan de uit te voeren operatie (X-VAR, 
ASSIGNX, Y-VAR en ASSIGNY) . De keuzemogelijkheden ZlJn 
steeds gelijk: elke variabele die behoort tot de dataset kan 
worden gebruikt. Er is geen controle op meervoudig gebruik 
van hetzelfde XY-paar of van dezelfde X- en Y-variabele in 
een paar. 
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+----------------+ 
I X/Y VAR I 
+----------------+ 
I var004 I 
1· var003 var007 I 
I var002 var006 I 
I varOOl var005 I 
+----------------+ 

Indien alle X-variabelen worden vervangen {ASSIGNX} dan 
wordt automatisch een nieuwe schaal voor de X-as bepaald 
{RESCALEX}. Hetzelfde geld voor deY-variabelen. 

2.3.2.2 SELECTEREN VAN LIJNTYPES 

De gebruiker heeft de keuze uit vijf lijntypes [LANOOl]. De 
keuze wordt gemaakt met behulp van het volgende menu. 

2.3.2.3 

+----------+ 
I LINETYPE I 
+----------+ 
I bars I 
I dots I 
I steps I 
I stairs I 
I lines I 
+----------+ 

SELECTEREN VAN ACCURACYTYPES 

Er is een keuze mogelijk tussen vijf verschillende accuracy
types [LANOOl]. Hoewel steeds alle mogelijkheden gekozen 
kunnen worden is het afhankelijk van het XY-paar welk type 
daadwerkelijk gebruikt wordt. Indien bijvoorbeeld alleen van 
de X-variabele een onnauwkeurigheid bekend is dan kan alleen 
een horizontale accuracy worden weergegeven. 

+-----------+ 
I ACCUARACY I 
+-----------+ 
I ellips I 
I both I 
I ver I 
I hor I 
I none I 
+-----------+ 
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2.3.3 SELECTEREN VAN EEN PRESENTATIESET 

In de dataset kunnen een aantal presentatiesets voorkomen. 
Elke presentatieset, die wordt gekenmert door een naam, 
bevat informatie over de gewenste presentatie van gegevens 
uit de dataset. Deze presentatiesets zijn al bij creatie van 
de dataset in de dataset opgenomen. In elke presentatieset 
wordt opgegeven welke variabelen afgebeeld worden, welke 
lijntypes en accuracytypes gebruikt worden etc. 

Onderstaand menu geeft een voorbeeld van de presentatiesets 
van een dataset. 

+---------+ 
I SET I 
+---------+ 
I signals I 
I quality I 
I output I 
I noise I 
I system I 
+---------+ 

Indien in een dataset geen presentatiesets voorkomen wordt 
dit in het menu aangegeven door '* * *'. Indien meerdere 
presentatiesets voorkomen dan wordt bij de eerste afbeelding 
altijd de eerste presentatieset gebruikt. Binnen het menu is 
dit steeds het onderste element. Het selecteren van een 
presentatieset heeft tot gevolg dat het gehele picture wordt 
hertekend ook al wordt de presentatieset gekozen die al 
aktief is. Het selecteren van een presentatieset is ook een 
gemakkelijke methode om eerder ingevoerde veranderingen weer 
ongedaan te maken. 

2.3.4 SELECTEREN VAN EEN WINDOW 

Elk picture wordt afgebeeld in een door de plotmodule gede
finieerd window van het displaywindow op het scherm. Deze 
windows worden aangeduid met een letter en een cijfer. Al is 
bijvoorbeeld het hele grafische displaywindow en 02 een van 
de vier kwarten van dit window. 
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Het window waarin het picture wordt afgebeeld wordt gekozen 
met het volgende menu: 

+.------+ 
IWINDOWI 
+------+ 
I d4 I 
I d3 I 
I d2 I 
I dl I 
I c2 I 
I cl I 
I b2 I 
I bl I 
I al I 
+------+ 

Indien een picture wordt afgebeeld op een plaats waar al een 
(gedeelte van) een picture zichtbaar was wordt laatstgenoemd 
picture eerst verwijderd. 

2.3.5 SCHALING 

Het menu voor het selecteren van de schaling ziet er als 
volgt uit: 

De keuzes 
EXIT: 

HOR LIN: 

VER LOG: 

+-----------+ 
I SCALING I 
+-----------+ 
I zoom I 
I new y-scl I 
I old x-scl I 
I ver log I 
I hor lin I 
I exit I 
+-----------+ 

worden hieronder nader besproken. 
Er kunnen een aantal elemeten uit het menu worden 
aangewezen. Wanneer de gebruiker tevreden is met 
de opgegeven keuzes kan hij het menu verlaten 
door gebruik te maken van 'exit'. Hij kan ook 
gebruik maken van de toets <AKTIE> om de opdrach
ten zichtbaar te maken of van <QUIT> om de op
drachten weer ongedaan te maken. 
De horizontale as is nu lineair. Door dit element 
te selecteren wordt de as logaritmisch. 
De vertikale as is nu logaritmisch. Door dit 
element te selecteren wordt de as lineair. 
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OLD X-SCL: De waardes langs de X-as blijven gelijk. Door dit 
element te selecteren wordt de X-as herschaald 
{RESCALEX}. Bij dit herschalen wordt uitgegaan 
van de minimale en maximale waarde van de x
variabelen. 

NEW Y-SCL: Voor de Y-as is reeds een {RESCALEY} opdracht 
gegeven. Deze opdracht kan niet meer ongedaan 
gemaakt worden door het element nogrnaals te se
lecteren. 

ZOOM: De gebruiker moet na het selecteren van 'zoom' in 
de bestaande afbeelding een gebied aanwijzen dat 
moet worden afgebeeld. Het aangewezen gebied 
wordt weergegeven op dezelfde plaats waar eerst 
de gehele afbeelding zichtbaar was: er ontstaat 
dus een vergroting van het aangewezen gebied. Het 
gebied wordt op de volgende rnanier aangewezen: 
De gebruiker beweegt de pointer naar een van de 
hoeken van het gebied en drukt dan op <SELECT>. 
Op de aangewezen positie verschijnt dan een merk
teken. Daarna wordt, met <SELECT> nog steeds 
ingedrukt, bewogen naar een tegenoverliggend 
hoekpunt van het af te beelden gebied en wordt 
<SELECT> weer losgelaten. Het geselecteerde ge
bied wordt gemarkeerd door een rechthoek. 
Indien een vergroting in een richting gewenst is, 
bijvoorbeeld in X-richting dan wordt het gewenste 
gebied gemakkelijker geselecteerd door de linker
en rechter-rand aan te wijzen terwijl de pointer 
net beneden de X-as gehouden wordt. 

2.3.6 SLUITEN VAN EEN PICTURE 

Met de optie 'close' uit het hoofdmenu wordt het picture 
gesloten en van het scherm verwijderd. Tevens wordt het 
hoofdmenu van het picture verwijderd. 
In de huidige struktuur van PRIMAL kan een nieuw 
alleen geopend worden met behulp van commando's. 

picture dan 

Indien de plotmodule gebruikt wordt buiten PRIMAL wordt na 
het close-commando het hoofdmenu gekoppeld aan een volgend 
picture op het scherm. Nadat alle pictures zijn behandeld 
wordt de plotmodule gestopt. 
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2.3.7 DIGITALISEREN 

Met behulp van 'digitise' is het mogelijke om de numerieke 
waarde van punten in een picture te bepalen. De gewenste 
punten worden aangewezen met behulp van de pointer en de 
bijbehorende waarden worden op het scherm zichtbaar gemaakt. 
Tijdens het digitaliseren hebben de toetsen de volgende 
betekenis: 
<SELECT>: Zolang deze toets wordt ingedrukt wordt de positie 

van de pointer in getalwaarden weergegeven. 
<AKTIE>: Deze toets heeft geen effect. 
<QUIT>: Het digitaliseren wordt beeindigd. 

Tijdens het digitaliseren is een timeout gedefinieerd. In
dien gedurende 30 seconden geen nieuwe positie wordt aange
wezen wordt het digitaliseren automatisch gestopt. 

Deze vorm van digitaliseren is nog vrlJ beperkt. Wellicht 
worden in de toekomt nieuwe mogelijkheden toegevoegd zoals 
bijvoorbeeld het gebruik van 'scanlines'. De gebruiker be
weegt doormiddel van de pointer een horizontale of vertikale 
lijn over het scherm en de digitalisatieroutine geeft de 
snijpunten van deze lijn en de afgebeelde variabelen. Een 
andere uitbreiding is dat de digitalisatieroutine steeds 
bepaalt welk punt uit de dataset het diehts bij de aangewe
zen positie ligt en dan de waarde van de X- en Y-coordinaten 
van dit punt weergeeft. 

2.3.8 PRESENTATIE VAN DEBUG-INFORMATIE 

De plotmodule bevat een aantal 'debugroutines'. Deze routi
nes geven allerlei informatie over de toestand van de 
plotmodule. Er bestaat bovendien een mogelijkheid om de 
executietijden van verschillende onderdelen te bepalen. Het 
debug-menu ziet er als volgt uit: 
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+-----------+ 
I DEBUG I 
+-----------+ 
1. status I 
I init tim I 
I timing I 
I segment I 
+-----------+ 

De gevraagde informatie wordt getoond op het commando-scherm 
of in een tijdelijk informatiewindow. 
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HOOFDSTUK 3 DE PLOTBIBLIOTHEEK 

3.1 INLEIDING 

Een belangrijke inleiding in de plotbibliotheek is reeds 
gegeven in [LAN001]. In dit hoofdstuk wordt dan ook volstaan 
met een beschrijving van de belangrijkste elementen van de 
plotbibliotheek en wordt een overzicht gegeven van de veran
deringen ten opzichte van de eerder beschreven versie. 
Hoewel de plotbibliotheek is ontwikkeld voor gebruik binnen 
PRIMAL kan de bibliotheek zonder probleem in andere program
ma's worden gebruikt: de bibliotheek is volledig programma
onafhankelijk, slechts een aantal 'default' instellingen 
zijn afhankelijk van PRIMAL. 

3.2 DE STRUKTUUR VAN DE PLOTBIBLIOTHEEK 

De plotbibliotheek bestaat uit een groep van routines waar
mee grafische informatie op een apparaat-onafhankelijke 
manier kan worden afgebeeld op een aantal grafische appara
ten en waarmee op een apparaat-onafhankelijke manier grafi
sche invoer kan worden gepleegd en menufunkties worden uit
gevoerd. 
De routines uit de bibliotheek zijn gescheiden in een aantal 
lagen waardoor het apparaat-onafhankelijk karakter ontstaat 
en in een aantal groepen met een duidelijk afgebakende 
funktie binnen de plotbibliotheek. In het vervolg van deze 
paragraaf worden eerst de kenmerken van alle groepen be
schreven en daarna de kenmerken van alle lagen. 
In figuur 3.1 wordt een overzicht gegeven van de indeling in 
lagen. 
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+-----------------------------------+ 
<1> I · Gebruikersroutines 1 -->--+ 

+-----------------------------------+ 
• I . I 

I I 
<2> +----------------+ +---------------+ 

+--<>--1 Afbeelden van I 
I segmenten I 
+----------------+ 

I 
I 

I Coordinaten- I 
I transformatie I 
+---------------+ 

I 
I 

+---------------------------+ +----------+ 
I Clipping 1-<---1 Software I 
I O.O<=X<=1.0, O.O<=Y<=1.0 I I emulatie I 
+---------------------------+ +----------+ 

I I 
I I 

<3> +--------+ I 
I Device 1-->-------+ 
I Selectie I--<------------------+ 
+--------+ 
. 11 11 

I I I I 
+-------+ +-------+ I I I I +-------+ +-------+ 
ISegmenti---ISegmentl-<--1 I I \->-1 HP74751---I HP74751 
I buffer I I driver I I I I driver I +-------+ 
+-------+ +-------+ I I +-------+ 
<4> I I 
+-------+ +-------+ I I +-------+ +-------+ 
I TK41071---I TK41071-<---I \-->-1 TK40101---I TK40101 
+-------+ I driver! I driver! +-------+ 

+-------+ 

+-------+ +-------+ 
WS-1 1---1 WS 1-<----1 

+-------+ I driver! 
I I 

+-------+ I I 
WS-2 1---1 I 

+-------+ +-------+ 

+-------+ 

+-------+ +-------+ 
\--->-1 Remotel---1 File I 

I driver! +-------+ 
I I 
I I +-------+ 
I 1---1 RS232 I 
+-------+ +-------+ 

Figuur 3.1 De struktuur van de plotbibliotheek. In de linker 
kantlijn is de indeling in lagen weergegeven. 
Deze indeling in lagen wordt besproken in para
graaf 3.2.5 tot en met 3.2.8. 
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3.2.1 DE ALGEMENE ROUTINES 

De algemene routines zijn routines zoals het tekenen van 
lijnen en cirkels, het weergeven van grafische karakters, 
het instellen van coordinaten en kleuren etc. Een aantal van 
deze routines zullen door elk programma dat gebruik maakt 
van de plotbibliotheek worden aangeroepen. 
De algemene routines worden weer ingedeeld in vijf groepen: 

Initialisatie en apparaatselectie. 
Met deze routines wordt de plotbibliotheek geinitialiseerd 
en worden de te gebruiken apparaten geselecteerd en weer 
vrijgegeven. De routines uit deze groep komen meestal alleen 
aan het begin en einde van een programma met plotoperaties 
voor. 

Plotomgeving. 
Dit zijn de routines waarmee coordinaten, maps (clip-gebie
den), kleur en karaktergrootte worden ingesteld. 

Eenvoudige tekenoperaties. 
Met routines uit deze groep kunnen eenvoudige grafische 
operaties worden uitgevoerd. Dit zijn routines waarmee lij
nen en markers worden afgebeeld en routines voor het vullen 
van vlakken. 

Tekstroutines. 
Dit zijn routines voor het weergeven van karakters en tek
sten op grafische apparaten. De tekstroutines hebben vrij 
beperkte mogelijkheden. Alleen de kleur en afmetingen van 
karakters kan worden beinvloed en teksten worden altijd 
horizontaal en van links naar rechts afgebeeld. 
Deze groep bevat verder routines waarmee de waarde van een 
variabele wordt omgezet naar een reeks van karakters. 

Samengestelde tekenoperaties. 
Met deze routines worden assen en cirkelbogen afgebeeld. 
Daarnaast bevat deze groep een aantal routines voor het 
weergeven van array's van datapunten. Er komt ook een routi
ne voor waarmee het logo van de vakgroep wordt afgebeeld. 
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3.2.2 DE SEGMENTROUTINES 

Met behulp van segmentroutines kunnen groepen plotoperaties 
worden samengevoegd tot een geheel. Zo'n geheel wordt een 
segment genoemd. Meestal zal een gebruiker beslissen om 
delen van een figuur met een bepaalde betekenis op te nemen 
in een segment. 
Onder de segmentroutines zijn een aantal routines waarmee 
met segmenten als een geheel kan worden gemanipuleerd. 
Segmenten kunnen ook weer worden gebundeld tot pictures. Ook 
op pictures kunnen een aantal manipulaties worden uitge
voerd. 

Het werken met segmenten heeft het voordeel dat vaak een 
efficienter gebruik gemaakt wordt van de aanwezige hardware. 
Bovendien blijkt de struktuur van programma's vaak gunstig 
beinvloed te worden door het gebruik van segmenten. Doordat 
elk segment een eigen coordinatenstelsel heeft kan gebruik 
gemaakt worden van een coordinatenstelsel dat precies past 
bij een bepaald onderdeel van een figuur. Met behulp van 
segmentroutines kunnen deze onderdelen later weer eenvoudig 
bij elkaar gevoegd worden. 

De segmentroutines worden ingedeeld in drie groepen: 

Picture operaties. 
Routines voor het definieren, afbeelden, copieren en verwlJ
deren van pictures. De afbeeldingsroutines kunnen gedeelten 
van pictures afgebeelden op gedeelten van verschillende 
apparaten. 

Segment operaties. 
Routines voor het definieren, afbeelden, copieren en verwij
deren van segmenten. 
Segmenten kunnen ook worden gekoppeld aan een of meerdere 
apparaten. Telkens wanneer gegevens aan een segment worden 
toegevoegd worden de gegevens ook zichtbaar gemaakt op alle 
apparaten waaraan het segment gekoppeld is. 

Algemene operaties. 
Routines waarmee overzichten worden verkregen van de inhoud 
van segmenten, van parameters van segmenten en pictures etc. 
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3.2.3 ROUTINES VOOR GRAFISCHE INVOER 

Met behulp van routines uit deze groep kan grafische invoer 
worden gepleegd. De routines worden gebruikt voor het bepa
len van de positie van een pointer of kruisdraden op het 
scherm. Nadat deze pointer door het programma is geinitiali
seerd kan deze, onafhankelijk van het programma, door de 
gebruiker worden bewogen. De gebruiker heeft hiervoor meest
al de beschikking over een muis, cursortoetsen, joysticks 
etc. 

Deze routines ZlJn nieuw in de plotmodule en worden bespro
ken in paragraaf 3.4. 

3.2.4 MENUROUTINES 

De menuroutines worden gebruikt voor het onderhouden van 
menu's op grafische schermen. Met enkele eenvoudig te ge
bruiken routines kunnen menu's met een groot aantal keuzemo
gelijkheden op het scherm worden getoond en kan eenvoudig 
worden bepaald welke keuze de gebruiker heeft gemaakt. Er 
kunnen gelijktijdig een aantal menu's worden onderhouden. De 
menuroutines worden besproken in paragraaf 3.5 

3.2.5 LAAG 1: DE GEBRUIKERSROUTINES 

De gebruikersroutines ZlJn de routines uit de hoogste laag 
van de plotbibliotheek. Het zijn routines die rechtstreeks 
door de gebruikers kunnen worden aangeroepen. Op dit moment 
bestaat deze laag uit totaal 77 routines verspreid over de 
verschillende groepen. Deze routines zijn beschreven in 
[LAN002] dat een samenvoeging is van enkele hoofdstukken uit 
[LANOOl] en de beschrijving van menuroutines en routines 
voor grafische invoer uit dit verslag. 
De gebruikersroutines ZlJn apparaat-onafhankelijk en er 
wordt gewerkt met een door de gebruiker gedefinieerd coordi
natenstelsel. 

PLOTBIBLIOTHEEK -3.5-



3.2.6 LAAG 2: INTERNE ROUTINES 

Laag twee bestaat uit de zogenaamde interne routines. Deze 
laag bevat routines die de gebruikerscoordinaten om rekenen 
naar een algemeen coordinatenstelsel, die zorgen voor het 
'clippen' en die de afbeelding van segmenten verzorgen. 
De routines uit deze laag 'vertalen' alle plotopdrachten uit 
de hoogste laag naar een beperkt aantal elementaire opera
ties in een universeel coordinatenstelsel. 
Deze laag bevat bovendien de zogenaamde software-emulatie
routines. Dit zijn routines die allerlei elementaire opera
ties, die echter nog te ingewikkeld zijn voor uitvoering 
binnen bepaalde drivers, omzetten naar meer eenvoudige ope
raties. Er bestaan routines voor het emuleren van ellipsbo
gen, van markers, van assen, van karakters en voor het 
vullen van vlakken. 
De emulatieroutines worden meestal aangeroepen vanuit het 
device-selectie gedeelte wanneer een device-driver niet over 
de betreffende routine beschikt. De routines kunnen echter 
ook worden aangeroepen door de drivers. 

3.2.7 LAAG 3: HET DEVICE SELECTIE GEDEELTE 

De routines uit deze laag vormen een interface tussen laag 
twee en de verschillende drivers in laag 4. De routines 
hebben een soort doorgeeffunktie. Alle elementaire operaties 
die vanuit laag twee worden opgegeven worden doorgegeven 
naar de geselecteerde driver of eventueel naar de emulatie
routines. Er kan op elk moment hoogstens een driver zijn 
geselecteerd. 
Sinds de toevoeging van de werkstation-driver is de beteke
nis van deze laag gewijzigd. In de laag worden nu geen 
devices meer geselecteerd, maar drivers. Binnen de driver 
kunnen weer een of meerdere devices of window's worden 
geselecteerd. 
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3.2.8 LAAG 4: DE DRIVERS 

Dit is de laagste laag van de plotbibliotheek. Deze laag 
bestaat uit de zogenaamde drivers. Een driver bestaat uit 
een aantal subroutines met een strak omschreven funktie en 
een voorgeschreven naam en parameters met een vaste beteke
nis. Deze routines, die worden aangeroepen vanuit het de
vice-selectie gedeelte van de plotbibliotheek moeten de 
gevraagde operaties uitvoeren op een bepaald apparaat. 

3.3 INTERRUPT MECHANISMEN 

Door de introduktie van de menuroutines en de routines voor 
grafische invoer zijn routines binnen de plotbibliotheek 
gekomen waarin wachttoestanden kunnen optreden. Gebruik van 
dergelijke routines is niet zonder meer toegestaan binnen 
PRIMAL. Elke module binnen dit pakket moet namelijk binnen 
een bepaalde tijd reageren op commando's van de PRIMAL 
monitor terwijl ook snel gereageerd dient te worden op 
binnenkomende data. In appendix A wordt een voorstel gegeven 
voor het onderbreekbaar maken van de wachttoestanden. 

3.4 ROUTINES VOOR GRAFISCHE INVOER 

De grafische invoerroutines ZlJn bedoeld ter vervanging en 
uitbreiding van de in [LAN001] beschreven crosshairroutines. 
Op dit moment bestaat slechts een routine voor grafische 
invoer. 
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3.4.1 

SUBROUTINE 
INTEGER 
INTEGER 
REAL 
INTEGER 
INTEGER 

PLGIRD 

PLGIRD(GIMODE,GITIME,XX,YY,BUTTON,STATUS) 
GIMODE !Mode (I) 
GITIME !Timeout value (I) 
XX,YY !Pointer position (0) 
BUTTON !Pressed button (0) 
STATUS !Status (0) 

Met deze routine wordt de positie van de pointer of kruis
draden ingelezen. De gebruiker geeft door middel van een 
parameter aan hoe de routine wordt gebruikt. De positie 
wordt aangegeven in het door de gebruiker gedefinieerde 
coordinatenstelsel. Er wordt rekening gehouden met zowel de 
range van de coordinaten als met het type (lineair of loga
ritmisch) . Ook wordt rekening gehouden met de geldende 
'map'. 
De routine initialiseert bij elke aanroep de grafische in
voermogelijkheden van het apparaat en maakt bijvoorbeeld 
kruisdraden e.d. zichtbaar. Aan het einde van de routine 
worden deze veranderingen weer ongedaan gemaakt. 
De parameters hebben de volgende betekenis: 
GIMODE: Deze parameter bepaald in welke mode de invoeropera

tie moet worden uitgevoerd: 
0 Wacht tot dat een toets wordt ingedrukt en weer 

losgelaten. 
1 Wacht tot dat een toets is ingedrukt. 
2 Wacht tot dat alle toetsen zijn losgelaten. 
3 Voer geen wachtopdracht uit. 
Pas nadat aan de wachttoestand is voldaan wordt de 
positie van de pointer bepaald. 

GITIME: Bij de invoeroperatie kan een timeout worden gedefi
nieerd. Indien de wachttoestand langer duurt dan het 
aantal secondes dat is opgegeven in GITIME wordt de 
wachttoestand afgebroken en de routine verlaten. Het 
overschrijden van de wachttijd wordt aangegeven met 
behulp van de parameter STATUS. Indien GITIME een 
waarde heeft die kleiner is dan 1 dan is er geen 
maximale wachttijd. 

XX, YY: Deze variabelen geven de positie van de pointer weer 
in het door de gebruiker gedefinieerde coordinaten
stelsel. 
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BUTTON: Deze parameter bevat een aanduiding voor de gebruik
te toets bij de eerder beschreven wachttoestanden. 
Indien BUTTON een negatieve waarde heeft dan heeft 
zich een bijzondere situatie voorgedaan: 
-1 Er is een time-out opgetreden. 
-2 Er is een interrupt opgetreden. Zie paragraaf 

3 • 3 • 
Positieve waardes geven een identificatie van de 
gebruikte toets. Indien gebruik gemaakt is van een 
toetsenbord dan is dit de ASCII waarde van de ge
bruikte toets; indien gebruik gemaakt is van een 
toets op de muis dan heeft BUTTON de waarde 1001 
(linker toets); 1002 (middelste toets) en 1003 
(rechter toets) . Er is hier nog geen apparaat-onaf
hankelijke standaardisatie zoals bij de menuroutines 
(paragraaf 3.5.9). 

STATUS: Deze parameter geeft informatie over de eindstatus 
van de routine. Indien STATUS een waarde heeft die 
kleiner is dan 0 dan is een bijzondere situatie of 
fout opgetreden. STATUS kan de volgende waarde heb
ben: 

1 Geen foutmelding; XX en YY geven de positie van 
de pointer. De pointer bevindt zich binnen de 
door de gebruiker gedefinieerde 'map'. Een map is 
een door de gebruiker aangewezen gebied binnen 
het gebruikers-coordinaten stelsel waarin de 
plotoperaties worden uitgevoerd [LANOOl]. 

2 Geen foutmelding; XX een YY geven de positie van 
de pointer. De pointer bevindt zich buiten de 
gebruikte 'map' maar binnen de figuur. 

-1 Foutmelding; Het geselecteerde apparaat is niet 
geschikt voor grafische invoer. 

-2 Foutmelding; Er is een timeout of andere bijzon
dere situatie opgetreden. De waarde van BUTTON 
geeft aan welke situatie is opgetreden. 

-3 Foutmelding; De pointer is niet binnen de figuur 
aanwezig. 

Het is nog niet mogelijk om bovenstaande routine te gebrui
ken terwijl gewerkt wordt met segmenten. De gebruiker moet 
expliciet een apparaat selecteren en een coordinatenstelsel 
definieren. 
Indien gebruik gemaakt wordt van segmenten doen zich drie 
problemen voor: 
- Een segment kan zijn toegewezen aan meerdere apparaten die 

in principe allemaal grafische invoermogelijkheden hebben. 
Door de struktuur van de plotbibliotheek is maar hoogstens 
een van deze apparaten geselecteerd waardoor een route 
aanwezig is voor het doorgeven van de grafische invoerin
formatie naar de hogere lagen. 

- Er moet een algorithme zijn dat bepaald via welk segment 
de grafische informatie wordt doorgegeven. Dit kan altijd 
het geopende segment zijn; het kan echter ook logisch zijn 
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om hiervoor het segment te gebruiken wat op de plaats van 
pointer is afgebeeld. 

- De window- en viewport- transformaties die bij de afbeel
ding van een segment worden gebruikt [LAN001] moeten in 
rekening worden gebracht bij de omrekening van de positie 
op het scherm naar de positie binnen het coordinatenstel
sel van de gebruiker. 

Binnen de plotmodule wordt bovenstaande routine gebruikt 
tijdens de 'digitise' operatie en tijdens de bepaling van 
een 'zoom-gebied'. Bij de implementatie wordt de volgende 
construktie gebruikt: 
1. Selecteer een picture dat nog niet in gebruik is en 

selecteer daarna het device waarop de grafische informa
tie van de PRIMAL-datasets is afgebeeld. Door hierbij 
geen window- en viewport-veranderingen op te geven wordt 
gebruik gemaakt van een default window en viewport waar
door de grafische informatie niet getransformeerd wordt. 

2. Kies daarna een nieuwe 'map' die precies over het datage
deelte van het PRIMAL-picture past. Dit gedeelte van het 
picture is precies het device-viewport waarin het 'grid
segment' is afgebeeld. De device-coordinaten van deze 
afbeelding kunnen worden achterhaald met behulp van de 
segmentroutine SGWDVP. 
Definieer in deze map hetzelfde coordinatenstelsel (de
zelfde range en dezelfde keuze tussen lineair I logarit
misch) als in het gridsegment. 

3. Roep nu de routine PLGIRD aan. 
4. Sluit de eerder geopende map. 

3.5 MENUROUTINES 

Met de menuroutines wordt een hele groep van routines toege
voegd aan de plotbibliotheek. De routines, die min of meer 
zelfstandig kunnen worden gebruikt, zijn opgenomen in de 
plotbibliotheek omdat er een aantal overeenkomsten ZlJn 
tussen de menuroutines en de algemene grafische routines. 
Bovendien worden de menufunkties binnen PRIMAL gebruikt voor 
de besturing van de plotmodule. Hierdoor maken zowel de 
grafische routines als de menuroutines gebruik van hetzelfde 
apparaat. Door beide groepen van routines samen te voegen in 
een bibliotheek kunnen conflicten worden voorkomen. 

Hierna volgt een beschrijving van de nieuwe menuroutines uit 
de hoogste laag van de plotbibliotheek. Dit zijn alle menu
routines die door applicatieprogramma's kunnen worden aange
roepen. 
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3.5.1 HET GEBRUIK VAN DE MENUROUTINES 

Een menu is een duidelijk herkenbaar gebied op een (gra
fisch) scherm. Elk menu is opgedeeld in drie deelgebieden of 
velden. Het bovenste veld is het titelveld. Dit veld bevat 
de titel van het menu. Onder het titelveld komt het instruk
tieveld. Dit veld, dat niet altijd aanwezig hoeft te zijn, 
bevat instrukties voor het gebruik van het menu. Onder dit 
veld komt het keuzeveld. Dit veld bevat een aantal elementen 
die gegroepeerd zijn in rijen en kolommen. 

Tijdens het werken met menu's wordt gebruik gemaakt van een 
pointer die over het scherm bewogen wordt. Deze pointer (op 
het werkstation in de vorm van een pijlpunt en op de tektro
nix terminal in de vorm van kruisdraden) wordt bewogen met 
een muis joystick, speciale toetsen etc. 
Door deze pointer te bewegen naar een van de elementen uit 
het keuzeveld en gebruik te maken van een speciale toets 
wordt het aangewezen element geselecteerd. 

Een voorbeeld van een menu is gegeven in figuur 3.2. Dit 
voorbeeld is een van de bedieningsmenu's van het werksta
tion. De door de menuroutines gemaakte menu's hebben het
zelfde uiterlijk. Bovendien hebben de menuroutines moge
lijkheden om menu's te maken waarbij de keuzemogelijkheden 
langs elkaar staan of waarbij meerdere kolommen van keuzemo
gelijkheden worden gebruikt. Bij de menu's op het werksta
tion is er voor gezorgd dat de positie van de pointer nog 
extra wordt verduidelijkt doordat het aangewezen element van 
kleur veranderd. Ook de vorm van de pointer verandert op het 
moment dat de pointer een aktief menu binnen gaat. 
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Figuur 3.2 

Creatè new TEK4014 window 
Print (portion of) screen 
Set up the workstation 
Exit this menu 

Voorbeeld van 
werkstation. 
instruktieveld 
te herkennen. 
element 'HELP'. 

een vertikaal menu op het 
De drie velden (titelveld, 

en keuzeveld) zijn duidelijk 
De pointer wijst naar het 

Aan elk element uit het keuzeveld ZlJn een aantal opties 
gekoppeld welke een aantal eigenschappen van het element 
bepalen. Op dit moment worden slechts twee van deze opties 
gebruikt. Een optie geeft de 'selecteerbaarheid' aan. Hier
mee wordt aangegeven of een element wel of niet kan worden 
geselecteerd. Een andere optie is 'geselecteerd'. Daarmee 
wordt aangegeven of het element wel of niet is geselecteerd. 
Er bestaan routines om deze opties te 'setten', te 'reset
ten' of te 'testen'. 
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3.5.2 PARAMETERS BIJ MENUROUTINES 

Bij de aanroep van de menuroutines worden parameters ge
bruikt die steeds dezelfde betekenis en funktie hebben. Deze 
parameters worden in deze paragraaf besproken. 

MNID Elk menu heeft een uniek identificatienummer dat 
gebruikt wordt bij alle operaties die betrekking 
hebben op dat menu. Dit identificatienummer is een 
getal tussen 1 en het maximaal aantal te openen 
menu's. 

XPOS,YPOS Deze parameters bepalen de positie van het menu. 
De positie wordt gegeven in fracties van de 
schermafmetingen: de hoek links-onder van het 
scherm heeft de coordinaten (0.0,0.0) en de hoek 
rechtsboven (1.0,1.0). De positie van het menu 
wordt bepaald door de hoek links-onder van het 
menu. Op sommige apparaten wordt de positie aange
past zodanig dat het gehele menu op het scherm 
past. 

TTLWDT Dit is het aantal karakters waaruit de titel be
staat. 

TTLTXT Deze parameter bepaalt de titel van het menu, het 
is een array van TTLWDT karakters. 

INSCNT Dit is het aantal instruktieregels. Dit getal moet 
groter of gelijk zijn aan 1. 

INSWDT Deze parameter bepaalt het aantal karakters per 
instruktieregel. Indien geen instruktieveld ge
wenst is dan moet deze parameter de waarde 0 
hebben. 

INSTXT Deze parameter bevat de tekst van het instruktie
veld. Het bestaat uit INSCNT regels van INSWDT 
karakters. 

NCOL Dit is het aantal kolommen waaruit het menu be
staat. 

NROW Dit is het aantal elementen in een kolom. Elke 
kolom van een menu bevat een gelijk aantal elemen
ten. 

ITMWDT Dit is het aantal karakters van elk element van 
een kolom. Bij horizontale en twee-dimensionale 
menu's is ITMWDT een array van NCOL elementen 
waarmee de breedte van elke kolom wordt voorge
schreven. 
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ITMTXT Dit is een array van karakters waarin de teksten 
van de verschillende elementen uit het keuzeveld 
ZlJn opgenomen. Bij een twee-dimensionaal menu is 
dit ar_ray als volgt gedeclareerd: 

CHARACTER*(W) ITMTXT(NROW,NCOL) met 
W = MAX( ITMWDT(1), ... , ITMWDT(NCOL) ) 

ITMOPT In dit array worden de eerder vermelde opties van 
elk element bewaard. Alle elementen uit dit array 
moeten worden geinitialiseerd met de waarde 0. De 
verschillende opties die in dit array zijn opge
slagen worden ingevuld en uitgelezen met speciale 
routines. 

3.5.3 MNFLSL 

SUBROUTINE 
INTEGER 
INTEGER 
LOG I CAL 
Errors: 

MNFLSL(CMD,OPTION,SET) 
CMD !Command (-1=reset, 
OPTION !Option flags 
SET ! Status 
None 

O=test, 1=set) (I) 
( IO) 

( 0) 

Met behulp van deze routine wordt de optie 'geselecteerd' 
gezet of getest. 
De waarde van de parameter CMD geeft aan welke aktie ver
richt moet worden. Is deze waarde -1 dan is de aktie 
'reset'. Dit betekent dat de optie vanaf dat moment aangeeft 
dat het bijbehorende element uit het menu niet geselecteerd 
is. Is de waarde van CMD gelijk aan +1 dan is de aktie 
'set'. De optie geeft dan aan dat het element wel geselec
teerd is. Bij CMD is 0 wordt de optie niet veranderd. De 
waarde van de parameter SET geeft na aanroep steeds aan of 
de optie 'true' of 'false' is. Indien SET gelijk is aan 
'true' dan is het bijbehorende element geselecteerd. Indien 
SET gelijk is aan 'false' dan is het element niet geselec
teerd. 
Deze optie wordt altijd bijgehouden in de selectieroutine. 
De waarde van de optie kan ook worden gebruikt om in het 
menu aan te geven welke elementen zijn geselecteerd. 
De defaultwaarde is 'niet geselecteerd'. 
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3.5.4 

SUBROUTINE 
INTEGER 
INTEGER 
LOG I CAL 
Errors: 

MNFLDS 

MNFLDS(CMD,OPTION,SET) 
CMD !Command (-l=reset, 
OPTION !Option flags 
SET ! Status 
None 

O=test, l=set) (I) 
( IO) 

( 0) 

Deze routine bepaalt of test de selecteerbaarheid van een 
element. Indien de routine wordt aangeroepen met CMD=+l dan 
is het element daarna niet meer te selecteren (DiSabeled) . 
De defaultwaarde is 'wel selecteerbaar'. 

3.5.5 

SUBROUTINE 

INTEGER 
REAL 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 
Errors: 

MNCR2D 

MNCR2D(MNID,XPOS,YPOS, 
TTLWDT,TTLTXT, 
INSCNT,INSWDT,INSTXT, 
NCOL,NROW,ITMWDT,ITMTXT,ITMOPT) 

MNID 
XPOS,YPOS 
TTLWDT 
TTLTXT 
INSCNT 
INSWDT 
INSTXT(INSCNT) 
NCOL 
NROW 
ITMWDT(NCOL) 
ITMTXT(NROW,NCOL) 
ITMOPT(NROW,NCOL) 
2,4,5 

!Menu identifier 
!Position 
!Width of title 
1Title 
Number of instructions 
Width of instructions 
Instructien text 
Number of columns 
Number of rows 
Width of items 
Items 
Options 

(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 

Met deze routine wordt een menu aangemaakt. 
een vorm waarbij een aantal kolommen en 
voorkomen. 

Het menu heeft 
meerdere rijen 
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+----------------------------------------+ 
I MENU TITEL I 
+----------------------------------------+ 

Instrukties voor de gebruiker, 
eventueel over meerdere regels. 

KEUZE 11 KEUZE 12 KEUZE 13 KEUZE 14 
KEUZE-21 KEUZE-22 KEUZE-23 KEUZE-24 
KEUZE-31 KEUZE-32 KEUZE-33 KEUZE-35 

+----------------------------------------+ 

Het twee-dimensionale menu met instruktieveld is het meest 
uitgebreide menu dat met behulp van de menufunkties kan 
worden gemaakt. De lengte van alle kolommen is gelijk, de 
breedte van elke kolom kan anders zijn. De elementen van het 
keuzeveld worden precies afgebeeld zoals de teksten voorko
men in ITMTXT. Indien deze elementen bijvoorbeeld moeten 
worden gecentreerd dan moet dit gebeuren door voldoende 
spaties voor en na de tekst mee te geven. Alle elementen van 
ITMTXT hebben hetzelfde aantal karakters. Dit aantal wordt 
bepaald door het aantal karakters in de breedste kolom. 
Alleen de eerste ITMWDT(i) karakters worden gebruikt bij de 
afbeelding in colom i. 
De totale breedte van het menu is gelijk aan het maximum van 
de breedte van de titel, de breedte van het instruktieveld 
of de totale breedte van alle kolommen in het keuzeveld. De 
totale hoogte van het menu is gelijk aan de som van het 
aantal regels van het instruktieveld, het aantal elementen 
van elke kolom van het keuzeveld en de titelregel. De abso
lute afmeting (in cm., pixels etc.) wordt bepaald uit boven
staande afmetingen en de karakterafmetingen. 

3.5.6 

SUBROUTINE 

INTEGER 
REAL 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 
Errors: 

MNCRVR 

MNCRVR(MNID,XPOS,YPOS, 
TTLWDT,TTLTXT, 
INSCNT,INSWDT,INSTXT, 
NROW,ITMWDT,ITMTXT,ITMOPT) 

MNID 
XPOS,YPOS 
TTLWDT 
TTLTXT 
INSCNT 
INSWDT 
INSTXT(INSCNT) 
NROW 
ITMWDT 
ITMTXT(NROW) 
ITMOPT(NROW) 
2,4 

Menu identifier 
Position 
Width of title 
Title 
Number of instructions 
Width of instructions 
Instructien text 
Number of items 

!Width of items 
!Items 
!Options 
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Met deze routine wordt een menu aangemaakt. Het menu heeft 
een vertikale vorm. Dit wil zeggen dat het menu bestaat uit 
een kolom van elementen. 

3.5.7 

SUBROUTINE 

INTEGER 
REAL 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 
Errors: 

+·------------+ 
I TITEL I 
+------------+ 

Instruktie 
KEUZE 1 
KEUZE-2 
KEUZE-3 
KEUZE 4 

+------------+ 

MNCRHR 

MNCRHR(MNID,XPOS,YPOS, 
TTLWDT,TTLTXT, 
INSCNT,INSWDT,INSTXT, 
NCOL,ITMWDT,ITMTXT,ITMOPT) 

!Menu identifier MNID 
XPOS,YPOS 
TTLWDT 
TTLTXT 
INSCNT 
INSWDT 
INSTXT(INSCNT) 
NCOL 
ITMWDT(NCOL) 
ITMTXT(NCOL) 
ITMOPT(NCOL) 
2,4,5 

1Position 
Width of title 
Title 
Number of instructions 
Width of instructions 
Instructien text 
Nurnber of items 
Width of items 
Items 
Options 

(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 

Met deze routine wordt een menu aangemaakt. Het menu heeft 
een horizontale vorm. Dit wil zeggen dat het menu bestaat 
uit een rij van elementen. 

+---------------------------------------------+ 
I MENU TITEL I 
+---------------------------------------------+ 
1 Instrukties voor de gebruiker, eventueel I 

I over meerdere regels. I 
I KEUZE 1 KEUZE 2 KEUZE 3 KEUZE 4 KEUZE 5 I 
+---------------------------------------------+ 
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3.5.8 

SUBROUTINE 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 
Errors: 

MNCHCL 

MNCHCL(MNID,COL,NROW,ITMTXT,ITMOPT) 
MNID !Menu identifier 
COL !Column number 
NROW !Number of rows 
ITMTXT(NROW) !Items 
ITMOPT(NROW) !Options 
1,2,3,6 

(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 

Deze routine verandert een van de kolommen van een eerder 
gedefinieerd menu. 
Het kolomnummer COL en de waarde van het aantal elementen 
per kolom NROW moeten overeenkomen met de waarde die ge
bruikt is bij de creatie van het menu met nummer MNID. Het 
aantal karakters in elk element van ITMTXT wordt gelijk 
verondersteld aan het eerder gebruikte aantal. De routine 
moet worden aangeroepen voor elke kolom die gewijzigd moet 
worden. Indien het aantal kolommen, het aantal elementen per 
kolom, het instruktieveld of de titel veranderd moet worden 
dan moet het menu worden verwijderd en worden vervangen door 
een nieuw menu. 

3.5.9 

SUBROUTINE 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGR 
Errors: 

MNSLCT 

MNSLCT(MNID,ITMOPT,SELCOL,SELROW,SELBUT) 
MNID !Menu identifier 
ITMOPT(1,1) !Options 
SELCOL !Selected column 
SELROW !Selected row 
SELBUT !Selected button 
2,3 

(I) 
( IO) 

(0) 
(0) 
(0) 

Deze routine aktiveert het menu met nummer MNID. De routine 
wacht totdat de gebruiker een van de elementen uit het menu 
heeft geselecteerd. De routine geeft het nummer van de rij 
(SELROW) en kolom (SELCOL) van het element dat is geselec
teerd. SELBUT geeft het nummer van de gebruikte toets. Op 
dit moment worden drie toetsen gebruikt (nummer 1, 2 en 3) . 
Welke toetsen van een apparaat worden gekoppeld aan deze 
toetsnummers wordt bepaald door de driver. In tabel 3.1 
worden de nu gebruikte toetsen weergegeven. 
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Indien SELBUT een negatieve waarde heeft dan heeft zich een 
speciale situatie voorgedaan: 
-1 Er is een time-out opgetreden. Deze funktie is nog niet 

geimplementeerd. 
-2 Er is een interrupt opgetreden. Zie paragraaf 3.3. 

Hoe de selectieprocedure precies verloopt is afhankelijk van 
de implementatie van de bijbehorende routines in de ver
schillende device-drivers. Bij gebruik op het werkstation 
wordt een aktief menu bijvoorbeeld gekenmerkt door het feit 
dat de vorm van de pointer verandert op het moment dat deze 
het menu binnenkomt, dat de positie van de pointer duidelijk 
wordt aangegeven doordat het element waarna de pointer wijst 
van kleur veranderd en dat geselecteerde elementen ook in 
een andere kleur worden weergegeven. 
Bij gebruik van de tektronix kan de gebruiker alleen de 
kruisdraden op een bepaald element plaatsen en gebruik maken 
van een van de toetsen van het toetsenbord. 

+--------+-----------------+--------------------+ 
I toets- I WERKSTATION I TEKTRONIX I 
1 nummer I toetsen op muis I toetsenbord I 
+--------+-----------------+--------------------+ 
I 1 I linker toets I <SPATIE>, <S>, <1> I 
I 2 I middelste toets I <A>, <2> I 
I 3 I rechter toets I <Q>, <3> I 
+--------+-----------------+--------------------+ 

Tabel 3.1 Het gebruik van toetsen bij menuroutines. 

3.5.10 

SUBROUTINE 
INTEGER 
REAL 
REAL 
Errors: 

MNGTPS 

MNGTPS(MNID,XPOS,YPOS) 
MNID !Menu identifier 
XPOS !X-position 
YPOS !Y-position 
2,3 

(I) 
(0) 
( 0) 

Deze routine bepaalt de positie van het menu met nummer 
MNID. De positie wordt gegeven in fracties van de schermaf
metingen: de hoek links-onder van het scherm heeft de coor
dinaten (0.0,0.0) en de hoek rechtsboven (1.0,1.0). De posi
tie van het menu wordt bepaald door de hoek links-onder van 
het menu. 
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Het gebruik van deze routine is van belang als gewerkt wordt 
op een apparaat waarop de gebruiker menu's over het scherm 
kan verplaatsen. Wanneer een menu met een zelfde betekenis 
op een later tijdstip opnieuw wordt gebruikt is het erg 
hinderlijk als ~at menu steeds op een andere positie wordt 
getoond. 

3.5.11 

SUBROUTINE 
INTEGER 
Errors: 

MNDLTE 

MNDLTE(MNID) 
MNID 
2 

!Menu identifier (I) 

Met behulp van deze routine wordt een menu gesloten en van 
het scherm verwijderd. Indien de waarde van MNID gelijk is 
aan -1 dan worden alle menu's gesloten. 

3.5.12 MOGELIJKE FOUTMELDINGEN 

Bij de beschrijving van de menuroutines zijn de foutmeldin
gen die bij elke routine kunnen optreden aangegeven. De bij 
de nummers behorende foutmeldingen worden in deze paragraaf 
gegeven. 
Het onderstreepte gedeelte van de tekst is 
melding die gegeven wordt wanneer de fout 
andere gedeelte van de tekst geeft een korte 
de foutmelding en eventueel alternatieven ter 
de meldingen. 

gelijk aan 
optreedt. 
verklaring 
voorkoming 

de 
Het 
van 
van 

1. Menu library not initialised. De menuroutines zijn nog 
niet geinitialiseerd. De routines worden automatisch 
geinitialiseerd tijdens het openen van een nieuw menu. 

2. Illegal menu number. Menu-identificatienummers zijn ge
tallen tussen 1 en het maximaal aantal te gebruiken 
menu's. 
Het maximaal aantal menu's is gelijk aan 25. 

3. Menu not initialised. Het menu is nog niet geopend. Een 
menu moet eerst geopend worden voordat veranderingen 
kunnen worden aangebracht of voordat elementen uit het 
menu kunnen worden geselecteerd. 

4. Menu already exists. Er bestaat al een menu met hetzelfde 
nummer. Gebruik een ander nummer bij de creatie van een 
nieuw menu of verwijder het oude menu. 
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5. Too many columns. Er is een maximum aantal kolommen dat 
in een menu aanwezig kan zijn. Gebruik minder kolommen en 
meer rijen in een menu of probeer het menu in twee menu's 
te splitsen. 
Het maximaal ·aantal kolommen is gelijk aan 20. 

6. Dimensions disagree. De afmetingen die worden opgegeven 
bij de verandering van een menu zijn anders dan op het 
moment dat het menu geopend werd. 
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HOOFDSTUK 4 NIEUWE DRIVER ROUTINES 

4.1 INLEIDING 

In hoofdstuk 5 van [LAN001] wordt een beschrijving gegeven 
van alle eigenschappen waaraan een driver binnen de plotbi
bliotheek moet voldoen. Verder wordt in dat hoofdstuk een 
volledige lijst gegeven van alle routines die binnen de 
diverse drivers moeten of kunnen voorkomen. 
De plotbibliotheek is nu uitgebreid met een tweetal groepen 
van funkties: de grafische invoerroutines en de menurouti
nes. De routines die hiervoor in de drivers moeten worden 
geimplementeerd worden in dit hoofdstuk behandeld. 

4.2 ROUTINES VOOR GRAFISCHE INVOER 

De routines voor grafische invoer ZlJn een vervanging van de 
oude kruisdraadroutines. Op dit moment is slechts een dri
verroutine gedefinieerd. 

4.2.1 

SUBROUTINE 
INTEGER 
INTEGER 
REAL 
INTEGER 
INTEGER 

XXGIRD 

XXGIRD(MODE,TIMER,DVX,DVY,BUT,STAT) 
MODE !Wait mode 
TIMER !Timeout limit 
DVX,DVY !Pointer position 
BUT !Pressed button or key 
STAT !Status 

(I) 
(I) 
( 0) 
( 0) 
(0) 

Met deze routine wordt de positie van de kruisdraden of 
pointer op een grafisch scherm uitgelezen. De routine wordt 
gestuurd door de waarde van de variabele MODE: 
MODE=O Wacht tot dat een toets van het toetsenbord of van de 

muis is ingedrukt en weer losgelaten. 
MODE=1 Wacht tot dat een toets wordt ingedrukt. 
MODE=2 Wacht tot dat alle toetsen zijn losgelaten. 
MODE=3 Voer geen wachtoperatie uit. 
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De parameter TIMER geeft de maximale wachttijd aan (in 
seconden) . Indien deze parameter een waarde heeft die klei
ner is dan 1 dan bestaat er geen maximale wachttijd. Een 
overschrijding van de wachttijd wordt gemeld via de parame
ter STAT. 
Pas na de voorgeschreven wachtoperatie wordt de positie van 
de pointer bepaald. Deze positie wordt omgerekend naar het 
apparaat-onafhankelijke coordinaten stelsel en daarna uitge
voerd door middel van de parameters DVX en DVY. 
De parameter BUT wordt gebruikt om informatie te geven over 
de gebruikte toets. Deze informatie bestaat uit de ASCII
waarde van de gebruikte toets of de waarden 1001, 1002 etc. 
voor de toetsen van de muis. 
Na aanroep heeft de parameter STAT een van de volgende 
waarden: 
STAT= 0 Er is geen foutmelding opgetreden 
STAT=-2 Er is een overschrijding van de maximale wachttijd 

opgetreden. De waarde van BUT, DVX en DVY zijn 
waarschijnlijk niet correct. 

4.3 MENUROUTINES 

De groep menuroutines bestaat op dit moment uit vijf routi
nes. Met deze routines is het mogelijk om gelijktijdig een 
aantal menu's te onderhouden. Op elk moment kan in hoogstens 
een menu een selectie worden gemaakt. Het aanmaken, verwij
deren en selecteren van een item uit een menu gebeurt steeds 
op commando van de hogere lagen van de plotbibliotheek. Er 
wordt dus niet gewerkt met interruptstrukturen. Dit heeft 
tot gevolg dat, wanneer gewacht wordt op een keuze van een 
item uit een menu, geen andere operaties binnen de plotbi
bliotheek worden uitgevoerd. 

Een menu is een afgebakend gebied op een (grafisch) scherm. 
Het gebied wordt opgedeeld in drie velden. Aan de bovenkant 
een veld met daarin de titel van het menu. Deze titel is 
altijd aanwezig en bestaat uit een regel tekst die gecen
treerd is in het titelveld. Onder het titelveld bevindt zich 
het instruktieveld. Indien dit veld aanwezig is dan bestaat 
het uit een aantal regels tekst die gecentreerd zijn over de 
volle breedte van het menu met daarin instrukties voor de 
gebruiker. Onder het instruktieveld bevindt zich een veld 
met een of meer kolommen die bestaan uit menu-elementen. 
Elke kolom bevat een gelijk aantal elementen. 
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De menu-elementen van elk menu hebben een aantal eigenschap
pen: 
- Elk element bestaat uit een tekst waarmee de betekenis van 

dat element duidelijk gemaakt wordt. 
- Elk element heeft een positie binnen het keuzeveld van het 

menu. Deze positie wordt bepaald uit het volgnummer van de 
kolom (van links naar rechts) en de regel binnen de kolom 
(van beneden naar boven!). Deze positie wordt later ge-
bruikt om aan te geven welke elementen zijn geselecteerd. 

- Aan elk element kunnen een aantal opties worden gekoppeld. 
Op dit moment zijn dit het al dan niet selecteerbaar zijn 
van een element of het wel of niet geselecteerd zijn van 
een element. Deze opties worden meegegeven via de integer 
waarde ITMOPT waarin elk bit gekoppeld is aan een bepaalde 
optie. In de hogere lagen van de plotbibliotheek bestaan 
routines voor het testen en instellen van de waarde van de 
verschillende opties. 

Allerlei testen zoals bijvoorbeeld het juist gebruik van de 
menu-identificatienummers of consistentie tussen de breedte 
van een menu en het aantal gebruikte kolommen worden in de 
hogere lagen van de plotbibliotheek uitgevoerd. 

4.3.1 BETEKENIS VAN DE PARAMETERS 

Bij de aanroep van menuroutines worden een aantal parameters 
gebruikt die steeds dezelfde betekenis hebben. Deze parame
ters worden in deze paragraaf beschreven. 

- MNID 
De menu's worden onderscheiden met behulp van een identi
ficatienummer (MNID) . Dit is een getal tussen 1 en het 
maximaal aantal toegestane menu's. Dit maximum wordt vast
gelegd in de parameterfile PL1MN.GLB. 

- XPOS en YPOS 
De positie van elk menu (de positie van het menu is gede
finieerd als de positie van de linker onderhoek van het 
menu) wordt bij de creatie van het menu voorgeschreven 
door de parameters XPOS en YPOS. Deze parameters worden 
gegeven in frakties van de schermafmetingen: (0.0, 0.0) is 
de hoek linksonder van het scherm en (1.0, 1.0) de hoek 
rechtsboven. Indien een menu niet volledig op het scherm 
past dan kunnen deze coordinaten tijdens de creatie van 
het menu worden aangepast. Binnen de tektronix-driver zal 
dit altijd gebeuren maar in de driver voor het werkstation 
niet omdat dit apparaat gedeeltelijk buiten het scherm 
vallende gebieden ondersteund. 
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Op sommige apparaten heeft de gebruiker de mogelijkheid om 
menu's over het scherm te verplaatsen (bijvoorbeeld met 
behulp van de muis) . Er bestaat geen mogelijkheid om de 
nieuwe positie direct door te geven aan de hogere lagen 
van de plotbibliotheek. Binnen de driver voor dit soort 
apparaten moet er dan ook rekening mee worden gehouden dat 
de waardes van XPOS en YPOS bij aanroep van de routines 
XXCLFL en XXMNSL incorrect kunnen zijn. Deze drivers moe
ten voor de posities van de menu's een eigen administratie 
bijhouden. 

- NCOL 
Dit is het aantal kolommen waaruit het keuzeveld van het 
menu is opgebouwd. Het aantal elementen per kolom is voor 
elke kolom binnen een menu gelijk. 

- NROW 
Dit is het aantal elementen waaruit elke kolom van een 
menu bestaat. 

- COLPOS 
Dit is een array ( COLPOS(1 .. NCOL+1) ) waarin de posities 
van het eerste karakter van elke kolom wordt opgegeven. 
Het coordinatensysteem binnen een menu wordt gegeven in de 
vorm van een raster van karakterposities. Het karakter aan 
de linkerkantlijn van een menu wordt gegeven door positie 
1, het volgende karakter door positie 2 etc. 
De waardes uit het array COLPOS kunnen tevens gebruikt 
worden voor de bepaling van de breedte van elke kolom. Het 
aantal karakters in kolom i is gelijk aan COLPOS(i+1) 
COLPOS(i). Dit is de reden waarom COLPOS een aantal ele
menten heeft dat 1 groter is dan het aantal kolommen. 

- ITMOPT 
Dit is een array waarin de opties die aan elke keuzemoge
lijkheid zijn verbonden ZlJn opgenomen. Deze opties bepa
len de selecteerbaarheid van een keuzemogelijkheid en 
geven informatie of de mogelijkheid wel of niet is gese
lecteerd. 

Bij de routines worden over het algemeen een groot aantal 
invoerparameters gebruikt. De waardes van een aantal van 
deze parameters (XPOS, YPOS, NCOL, NROW en COLPOS) zijn bij 
alle aanroepen steeds gelijk aan de waarde van deze parame
ters bij creatie van het menu. De parameters worden steeds 
meegegeven om te voorkomen dat de driverroutines deze waar
des moeten bewaren. 

NIEUWE DRIVER ROUTINES -4.4-



4.3.2 

SUBROUTINE 

INTEGER 
REAL 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 

XXCRMN 

XXCRMN(MNID,XPOS,YPOS,WIDTH,HEIGHT, 
TTLWDT,TTLTXT,INSWDT,INSCNT,INSTXT) 

MNID 
XPOS,YPOS 
WIDTH 
HEIGHT 
TTLWDT 
TTLTXT 
INSWDT 
INSCNT 
INSTXT(INSCNT) 

!Menu identification (I) 
!Position (lower left) (IO) 
! Width, # of characters (I) 
!Height, # of lines (I) 
!Length of title (I) 
!Title (I) 
!Width of instructien lines(I) 
!Number of instr. lines (I) 
!Instruction lines (I) 

Met behulp van deze routine wordt het menu aangemaakt en 
worden het titelveld en instruktieveld gevuld met de bijbe
horende teksten. De kolommen en rlJen met keuzemogelijkheden 
worden met behulp van andere routines ingevuld. 

- WIDTH 
Dit is de totale breedte van het menu. Deze breedte is 
opgegeven als het aantal karakters dat op een regel van 
het menu past. De omrekening naar een apparaatafhankelijke 
breedte wordt uitgevoerd door de WIDTH te vermenigvuldigen 
met de karakterbreedte van de gebruikte karakters en hier
bij de breedte van de linker- en rechterrand op te tellen. 
De hogere lagen van de plotbibliotheek zorgen er voor dat 
de waarde van WIDTH altijd groter is dan de waarde van 
TTLWDT of INSWDT. 

- HEIGHT 
Dit is de hoogte van het menu. Deze hoogte wordt opgegeven 
als het aantal regels dat in het menu wordt gebruikt. Dit 
is de som van het aantal instruktieregels en het aantal 
menu-elementen per kolom. De regel die gebruikt wordt voor 
de titel van het menu is dus niet meegeteld. De hoogte van 
het menu in apparaatafhankelijke afmetingen wordt op een
zelfde manier bepaald als de breedte van het menu. 

- TTLWDT 
Dit is het aantal karakters waaruit de titel bestaat. Bij 
elk menu wordt altijd een titel opgegeven. 

- TTLTXT 
Deze string bevat de titel van het menu. 

- INSWDT 
Dit is het aantal karakters van elke regel uit het in
struktieveld. Indien de waarde van deze parameter kleiner 
is dan 1 dan wordt het instruktieveld niet gebruikt. 
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- INSCNT 
Dit is het aantal regels waaruit het instruktieveld be
staat. Het ligt voor de hand om deze parameter te gebrui
ken om aan te geven of het instruktieveld wel of niet 
(INSCNT=O) wordt gebruikt. Om programmatechnische redenen 
wordt hiervoor echter INSWDT genomen. 

- INSTXT 
Dit is een array van strings waarin elk element een regel 
van het instruktieveld bevat. Deze regels worden van boven 
naar beneden afgebeeld. 

4.3.3 

SUBROUTINE 

INTEGER 
REAL 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
CHARACTER*(*) 
INTEGER 

XXCLFL 

XXCLFL(MNID,XPOS,YPOS,COLNUM,NROW, 
COLPOS,ITMTXT,ITMOPT) 

MNID !Menu identification 
XPOS,YPOS !Position 
COLNUM !Column number 
NROW !Number of items in a row 
COLPOS(2) !Character positions 
ITMTXT(NROW) !Items 
ITMOPT(NROW) !Options 

(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 

Deze routine vult een van de kolommen van een menu met de 
bijbehorende menuelementen. De routine wordt meteen na de 
creatie van een menu gebruikt voor het vullen van alle 
kolommen. Op een later tijdstip kan de routine worden ge
bruikt voor het veranderen van kolommen. 

- COLNUM 
Dit is het volgnummer van de kolom. De meest linkse kolom 
heeft nummer 1. 

- COLPOS 
Dit array met twee elementen is een gedeelte van het array 
dat in paragraaf 4.3.1 genoemd is. COLPOS(1) is de positie 
van het eerste karakter van de kolom, COLPOS(2) de positie 
van het eerste karakter van de volgende kolom. 

- ITMTXT 
Dit array van strings bevat de teksten van elk menu
element van de kolom. De lengte van elke tekst is gelijk 
aan COLPOS(2) - COLPOS(1). Het aantal elementen is gelijk 
aan NROW. Deze teksten worden afgebeeld van beneden naar 
boven! Het komt namelijk vaak voor dat de onderste elemen
ten van een aantal menu's steeds gelijk zijn (bijvoorbeeld 
'EXIT MENU') deze elementen hebben dan steeds hetzelfde 
rijnummer (1, 2 etc.). 
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4.3.4 XXMNSL 

SUBROUTINE XXMNSL(MNID,REDRAW,XPOS,YPOS,NCOL,NROW, 
COLPOS,ITMOPT,SELCOL,SELROW,SELBUT) 

INTEGER 
LOG I CAL 
REAL 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 

MNID !Menu identification 
REDRAW !Redraw menu first? 
XPOS,YPOS !Position 
NCOL !Nurnber of columns 
NROW !Nurnber of items/column 
COLPOS(NCOL+1) !Position of columns 
ITMOPT(NROW,NCOL) !Options / flags 
SELCOL !Previous/new selected 
SELROW !Previous/new selected 
SELBUT !Used button 

(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 
(I) 

( IO) 
col(IO) 
row(IO) 

(0) 

Deze routine geeft de gebruiker de gelegenheid om een keuze 
te rnaken uit een van de keuzemogelijkheden van het menu. 
Indien gebruik gemaakt wordt van een grafische scherm dan 
wordt de keuze gemaakt door een pointer of kruisdraad te 
bewegen naar de gewenste keuzemogelijkheid en daarna door 
middel van een toets van een muis of toetsenbord aan te 
geven dat de keuze is bepaald. Indien een positie wordt 
aangewezen die buiten het menu ligt of indien een keuzemoge
lijkheid wordt aangewezen die (door middel van ITMOPT) niet 
selecteerbaar is moet de gebruiker nogrnaals een keuze maken. 

- REDRAW 
Indien deze parameter de waarde .TRUE. 
menu eerst opnieuw worden afgebeeld op 
een eventuele andere afbeelding of een 
overschreven. 

- SELCOL 

heeft dan moet het 
het scherm waarbij 
ander menu wordt 

Dit is het kolomnummer van de kolom die de gebruiker heeft 
geselecteeerd. 

- SELROW 
Dit is het rijnummer van het geselecteerde menu-element. 

- SELBUT 
Dit is 
rnaken 
eerd: 

het nummer van de toets die is gebruikt bij het 
van een keuze. Er zijn drie toetsnummers gedefini-

1: De select toets 
Dit is de meest linkse toets van een muis of een van de 
toetsen <SPATIE>, <S> en <1> van een toetsenbord. 

2: De aktie toets 
Dit is de middelste toets van een muis of een van de 
toetsen <A> en <2> van een toetsenbord. 

3: De quit toets 
De is de rechtertoets van een muis of een van de toet
sen <Q> en <3> van een toetsenbord. 
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4.3.5 

SUBROUTINE 
INTEGER 
REAL 

XXMNPS 

XXMNPS(MNID,XPOS,YPOS) 
MNID !Menu identification 
XPOS,YPOS !Position 

(I) 
( IO) 

Deze routine wordt door de hogere lagen van de plotbiblio
theek gebruikt voor de bepaling van de aktuele positie van 
het menu. Bij aanroep hebben de parameters XPOS en YPOS de
zelfde waarde als bij creatie van het menu of is de waarde 
gelijk aan de waarde die bepaald is bij de laatste aanroep 
van XXMNPS. Indien de positie veranderd is zal deze driver
routine de waarde van XPOS en YPOS aanpassen. 

4.3.6 

SUBROUTINE 
INTEGER 
INTEGER 

XXMNDL 

XXMNDL(MNID,NCOL) 
MNID !Menu identification 
NCOL !Number of columns 

(I) 
(I) 

Met deze routine wordt het opgegeven menu verwijderd. De 
plaats op het scherm waar het menu zichtbaar was moet, 
indien mogelijk, gevuld worden met de informatie die daar 
voor de creatie van het menu zichtbaar was. Indien dit niet 
mogelijk is dan moet het gebied gevuld worden met de achter
grondkleur. 
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HOOFDSTUK 5 HET VAX-VMS WERKSTATION 

5.1 INLEIDING 

De in dit verslag beschreven uitbreidingen aan de grafische 
programmatuur zijn verricht voor een VAX werkstation met het 
VMS eperating system. De vakgroep beschikt op dit moment 
over twee VAX-2000 werkstations. 
Omdat de werkstations pas vrij laat ter beschikking kwamen 
is de programmatuur voor een groot gedeelte ontwikkeld op de 
VAX 11/730 van de vakgroep. Voor het testen en corrigeren is 
gebruik gemaakt van een VAX II-GPX station van de faculteit 
bouwkunde. Enkele belangrijke verschillen tussen beide type 
stations komen later in dit hoofdstuk aan de orde. 

5.2 DE EIGENSCHAPPEN VAN HET WERKSTATION 

Het werkstation VAX-2000 is een volledig 'stand-alone' com
putersysteem. De configuratie die binnen de vakgroep aanwe
zig is bestaat uit een processor, intern RAM geheugen (4 
megabyte), vier grafische processoren met in totaal 1 mega
byte grafisch geheugen, disk (71 megabyte) een grafisch 
scherm (15 inch, 1024 * 864 pixels), toetsenbord en muis (3 
buttons) . Verder bevat het systeem een ethernet interface, 
een aansluiting voor een printer of plotter en een algemene 
asynchrone communicatiepoort. Een van de twee stations bevat 
bovendien een tape-streamer (95 megabyte). 
De machines zijn zeer campakt opgezet: een systeem met 
processor, intern geheugen, communicatie interfaces, disk en 
voeding is ingebouwd in een kabinet met een lengte, breedte 
en hoogte van ongeveer 5 * 4 * 1 dm! 
De machines zijn te gebruiken onder het eperating system 
ULTRIX (een dialect van UNIX ontwikkeld voor het gebruik op 
VAX systemen) of Micro-VMS (een vrijwel volledige subset van 
het VAX-VMS eperating system [DIG001]). Omdat binnen de 
vakgroep steeds gebruik gemaakt is van VMS is voor de werk
stations Micro-VMS gekozen. 
Als programmeertaal is in overeenstemming met de VAX-730 
standaard FORTRAN-77 gebruikt. Voor sommige (machine afhan
kelijke) operaties wordt gebruik gemaakt van het meer uitge
breide VAX-FORTRAN. 
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Hoewel de machines volledig zelfstandig kunnen werken is het 
zinvol om de machines onderling te koppelen met het Dec-net 
[DIG002] waardoor het mogelijk wordt om te communiceren met 
andere machines of gebruik te maken van randapperatuur die 
niet lokaal aanwezig is. Door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van de ethernet verbinding tussen beide werkstations is het 
mogelijk om vanuit beide stations gebruik te maken van de 
tape-streamer die aangesloten is op een van beide stations. 

5.3 DE BEDIENING VAN HET WERKSTATION 

Hoewel het mogelijk is om een werkstation te gebruiken als 
multi-user-systeem is het station bedoeld voor persoonlijk 
gebruik door een gebruiker. 
De bediening vindt plaats door middel van het toetsenbord en 
de muis en de uitvoer (zowel alfanumeriek als grafisch) 
wordt getoond op het scherm. Om de bediening te vereenvoudi
gen is door de fabrikant een 'human interface' ontwikkeld 
waarmee de gebruiker allerlei parameters kan instellen en 
waarmee hij op het scherm meerdere windows kan openen en 
beheren. Deze interface maakt gebruik van menu's waarin met 
behulp van een muis opties worden geselecteerd. 
Op het scherm is steeds een pointer zichtbaar (meestal in de 
vorm van een pijl). Deze pointer wordt over het scherm 
bewogen door het verschuiven van de muis of door een spe
ciale toetscombinatie op het toetsenbord (<CTRL> + <SHIFT> + 
<CURSOR-TOETS>) . 
Een optie uit een menu wordt gekozen door de pointer naar 
het gewenste item te bewegen (het item waarnaar de pointer 
wijst wordt weergegeven in 'reverse video') en daarna de 
linker toets van de muis in te drukken en weer los te laten 
(clicken) . Hierna wordt de gewenste aktie uitgevoerd of 
wordt een vervolgmenu zichtbaar gemaakt. 
De mogelijkheden van de human interface worden uitvoerig 
besproken in [DIG003]. 

Figuur 5.1 Mogelijke vormen van de pointer. Links de 
algemene vorm, rechts de vorm die wordt 
gebruikt tijdens het uitvoeren van operaties 
zoals printen van gedeelten van het scherm, 
veranderen van windewafmetingen etc. 
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5.3.1 HET HOOFDMENU 

Het hoofdmenu wordt geaktiveerd door de muis te bewegen naar 
een blanko gedeelte van het scherm gevolgd door het indruk
ken van de linker toets van de muis. Het hoofdmenu ziet er 
uit zoals weergegeven in figuur 5.2. 

Create new TEK4014 window 
Print (porticn of) screen 
Set up the wor'kstation 
Exit this menu 

Figuur 5.2 Het hoofdmenu. 

Opm: Het is mogelijk om het hoofdmenu te wijzigen. De sys
teembeheerder moet hiervoor de file UISBG.DAT op de 
directory SYS$MANAGER WlJZlgen en de machine opnieuw 
opstarten. Een beperkte documentatie hierover is te 
vinden in [DIG003] paragraaf 2.6. 
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5.3.2 SET UP WERKSTATION 

Vanuit het hoofdmenu kunnen sub-menus worden geaktiveerd 
waarmee een aantal eigenschappen en instellingen van het 
station worden beinvloed. Het is mogelijk om veranderde 
instellingen op te slaan en te gebruiken als 'default'
instellingen [DIG003] . 
Er zijn een aantal opties die niet met behulp van de human 
interface kunnen worden ingesteld. De instelling hiervan 
vindt plaats door het toekennen van waarden aan bepaalde 
'logical names' [DIGOOl]. Op dit moment is geen documentatie 
beschikbaar voor alle instellingen. 
Enkele bekende logical narnes zijn: 

UIS$VT ENABLE COPY 
UIS$VT-ENABLE-PASTE 
UIS$VT-ENABLE-LIVE ICON 
UIS$VT-ENABLE-LOCATOR 
UIS$VT-ENABLE-OSC STRINGS 
UIS$VT-USE FAKE ICON 
UISBG$SAVE-

De mogelijke waarden voor deze parameters ZlJn "TRUE" en 
"FALSE" en worden toegekend door middel van het volgende 
statement: 

DEFINE/SYSTEM/EXECUTOR UISBG$SAVE "TRUE" 

5.3.3 TERMINAL EMULATIE 

Het hoofdmenu bevat items voor het openen van een Digital 
VT220 window of een Tektronix TEK4014 window. Na de opening 
van zo'n window vindt de gebruikelijke login-procedure 
plaats. Het window (tesamen met het toetsenbord) gedraagt 
zich als een standaard VT220- of TEK4014- terminal. Er 
kunnen steeds meerdere windows op het scherm aanwezig ZlJn. 
Het beheer van windows wordt beschreven in paragraaf 5.3.4. 
Via het 'setup item' uit het hoofdmenu kunnen een aantal 
attributen en eigenschappen van een terminal emulatie window 
worden beinvloed. (De attributen moeten worden veranderd 
voordat een terminalwindow wordt geopend!) 
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5.3.4 PRINTEN VAN EEN GEDEELTE VAN HET SCHERM 

Een rechthoekig gedeelte van het scherm wordt afgedrukt op 
de printer door het kiezen van het betreffende item uit het 
hoofdmenu. Na het kiezen van deze funktie verandert de vorm 
van de pointer (figuur 5.1) en moet de gebruiker de pointer 
verplaatsen naar een hoekpunt van het af te drukken gedeel
te, daarna wordt de linkertoets van de muis ingedrukt en 
wordt de pointer bewogen naar een hoekpunt tegenover het 
eerder aangewezen hoekpunt. Dit hoekpunt wordt aktief op het 
moment dat de eerder ingedrukte toets weer wordt losgelaten. 
Daarna wordt het afdrukken gestart. Tijdens het aanwijzen 
van de hoekpunten wordt steeds het geselecteerde schermge
deelte gemarkeerd door een 'meebewegende' rechthoek. 
Tijdens het lezen van de informatie uit het af te drukken 
gedeelte van het scherm kunnen geen volgende opdrachten 
worden uitgevoerd. Dit wordt getoond door de vorm van de 
pointer te veranderen in een zandloper. 

Opm: Een aantal van de figuren uit deze paragraaf zijn met 
behulp van de printopdracht gemaakt. 

5.4 HET WINDOWING SYSTEEM 

Het werkstation beschikt over een door Digital Equipment 
Corporatien ontwikkeld 'windowing system' . Een window is een 
rechthoekig gedeelte van het scherm. Figuur 5.3 geeft een 
voorbeeld van een VT220 window. Windows worden geopend met 
behulp van de human interface of vanuit gebruikersapplica
ties. Een window wordt verwijderd met behulp van de human 
interface of door het proces dat het window heeft geopend 
(expiciet door het aanroepen van de hiervoor gegeven routi
nes of impliciet door het stoppen van het proces) . 
Windows worden ingedeeld in een viertal soorten: menu win
dows, terminal emulatie windows, windows voor grafische 
uitvoer en windows voor alfanumerieke uitvoer. 
Een vergelijking tussen verschillende window systemen wordt 
gegeven in [STEOOl]. 
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• VT220 Terminal l3l 

:.· .:~· · · · =' f' ·<:' 

Figuur 5.3 Voorbeeld van een VT220 window. 

In een window worden een aantal velden onderscheiden 
dens het openen van een window kunnen sommige van 
velden worden onderdrukt) : 
- Window rand. 

(tij
deze 

Een window wordt omgeven door een rand die de positie en 
afmeting van het window aangeeft. 
Window titel. 
Dit veld bevat de naam van het window. Deze naam is vaak 
"VT220 terminal" of "TK4014 terminal" voor terminal emula
tie windows. Windows die door gebruikers applicaties wor
den geopend hebben een naam die door de betreffende appli
catie worden bepaald. 
Menu icon. 
Dit veld staat links van het titel veld. Wanneer de ge
bruiker de pointer in dit veld plaatst en de linker toets 
van de muis indrukt wordt een menu geactiveerd zoals 
weergegeven in figuur 5.4. De meeste items van dit menu 
hebben te maken met het manipuleren van windows en worden 
in het vervolg van deze paragraaf besproken. Het proces 
dat eigenaar is van het window heeft de mogelijkheid om 
items uit het menu al of niet selecteerbaar te maken. 
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- keyboard icon. 
Op het scherm kunnen meerdere terminal-windows aanwezig 
zijn. Omdat het systeem slechts over een fysiek toetsen
bord beschikt· is er op elk moment maar een window verbon
den met dit toetsenbord. Het keyboard icon (rechts van het 
titel veld) geeft aan of het toetsenbord is toegekend aan 
het betreffende window (keyboard icon heeft een lichte 
achtergrond met een donkere tekst "KB") of niet is toege
kend aan het betreffende window (keyboard icon heeft don
kere achtergrond met lichte tekst "KB"). Hoe het toesen
bord aan een window wordt toegekend wordt later beschre
ven. 

- Data veld. 
Dit is het gedeelte van het window waarin de uitvoer van 
het proces wordt zichtbaar gemaakt. Voor terminal-emula
tie-windows bestaat dit veld uit een aantal regels met een 
vast aantal karakterposities. De afmetingen van dit veld 
worden dan bepaald door het gewenste aantal regels en 
karakterposities en de afmetingen van de karakters in het 
gebruikte karakterfont. 
De afmeting van een Tektronix emulatie window wordt be
paald door het aantal grafische posities dat voor een 
Tektronix terminal is gedefinieerd (1024*820 posities). 

Pop in front 
Delete 
Change the size 
Shrink to an icon 
Additional Options 

this 

Figuur 5.4 Het window options menu. 

VAX-VMS WERKSTATION -5.7-



Er kunnen op elk moment (gedeelten van) een aantal windows 
op het scherm aanwezig zijn. De gebruiker heeft met behulp 
van de muis of het menu-icon (figuur 5.4) een aantal moge
lijkheden om met deze windows te manipuleren. Hierna wordt 
een beschrijving gegeven van de 'default' acties van het 
systeem. Een gebruikersapplicatie heeft namelijk de moge
lijkheid om de gewenste akties 'op te vangen' en daarna 
andere (eventueel meer uitgebreide operaties) uit te voeren. 
De volgende windowing mogelijkheden zijn 'default' aanwezig: 

- Verplaatsen van het window. 
Een window wordt verplaatst naar een ander gedeelte van 
het scherm door de pointer naar de rand van het window te 
brengen en daarna de linker toets van de muis in te 
drukken en ingedrukt te houden. Door nu de pointer te 
verplaatsen zal het window meebewegen. De positie waarop 
de ingedrukte toets weer wordt losgelaten is de nieuwe 
positie van het window. Het is hierbij mogelijk dat een 
window gedeeltelijk 'van het scherm' geschoven wordt. Het 
verschoven window wordt steeds bovenop eventueel reeds 
aanwezige windows geplaatst. 
Neveneffecten: Zie "poppen van window voor andere win

dows". 

- Push een window onder andere windows. 
Wanneer meerdere windows worden geopend ontstaat de situa
tie dat windows elkaar gaan overlappen. Omdat een window 
niet transparant is zullen sommige windows voor andere 
windows zichtbaar worden en daardoor gedeelten van onder
liggende windows onzichtbaar maken. Met behulp van het 
window menu wordt een window achter alle andere windows 
geplaatst. 
Neveneffecten: Het naar achter pushen van een window heeft 

voor een onderliggend window hetzelfde 
effect als het naar de voorgrond poppen van 
dit window. 

- Pop een window voor andere windows. 
Een window dat gedeeltelijk overlapt wordt door andere 
windows wordt voor andere windows geplaatst door het kie
zen van de betreffende optie uit het window-menu of door 
het elieken op de rand of binnen het zichtbaar gedeelte 
van het window. Indien een window in zijn geheel niet 
zichtbaar is dan kan het window alleen zichtbaar worden 
gemaakt door eerst de overlappende windows 'naar achter te 
pushen'of door gebruik te maken van de toets <CYCLE> (zie 
het koppelen van het toetsenbord aan een window later in 
deze paragraaf) . 
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Neveneffecten: - Andere windows kunnen worden overlapt, 
- Het toetsenbord wordt verbonden met het 

naar de voorgrond gepopte window, waar
door tevens de kleur van het keyboard
icon veranderd, en waardoor bij een ander 
window de koppeling met het toetsenbord 
wordt verbroken, 

- De bij het window behorende kleuren wor
den ingesteld. Het systeem kan slechts 
een beperkt aantal kleuren gelijktijdig 
weergeven. Bij het poppen van een window 
worden steeds de kleuren van dat window 
ingesteld waardoor de kleuren in andere 
windows kunnen gaan afwijken (zie para
graaf 5.5). 

- Verklein een window tot een icon. 
Een window wordt verkleind tot een symbool dat ergens aan 
de rand van het scherm wordt geplaatst. De uitvoer die 
naar het window gestuurd wordt wordt nu naar het icon 
gestuurd maar is door de gebruiker niet leesbaar. Een icon 
wordt weer teruggebracht naar het oorspronkelijke window 
door een maal in het icon te clicken. In het window is dan 
de meest recente informatie zichtbaar. 

- Verander de afmetingen van een window. 
Na deze keuze uit het window-menu worden in de rand van 
het window 8 knipperende vlakjes zichtbaar (op elk 
hoekpunt en in het midden van elke rand) en verandert de 
pointer van vorm (figuur 5.1.). De pointer moet naar een 
van de knipperende blokjes gebracht worden en de linker 
button van de muis moet worden ingedrukt. Door de pointer 
te bewegen wordt de afmeting van het window gewijzigd. De 
nieuwe afmeting wordt ingesteld op het moment dat de 
ingedrukte toets wordt losgelaten. Tijdens het veranderen 
van de grootte wordt de aktuele afmeting aangegeven door 
een meebewegende rechthoek. Door gebruik te maken van een 
knipperend vlakje op een hoekpunt van het window kan de 
afmeting van het window gelijktijdig in twee richtingen 
worden gewijzigd, door gebruik te maken van een blokje aan 
het midden van een rand wordt de afmeting in een richting 
gewijzigd. 
Neveneffecten: Nadat de afmeting van een window is veran

derd zullen de gegevens die eerder zicht
baar waren over het algemeen gewist zijn. 

Opm: Verandering van de afmetingen van een window heeft 
niet tot gevolg dat de gegevens in het window anders 
worden afgebeeld maar dat een groter of kleiner ge
deelte van de informatie zichtbaar gemaakt wordt. 
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- Verwijder een window. 
Deze aktie verwijdert het window van het scherm. 
Neveneffecten: - Het proces dat eigenaar is van het window 

wordt gestopt, dit heeft tot gevolg dat 
andere windows die door hetzelfde proces 
ZlJn geopend ook worden verwijderd. 

- Door de aktie wordt een window dat achter 
het verwijderde window lag naar de voor
grond gepopt met de neveneffecten die bij 
die aktie beschreven zijn. 

- Koppelen van het toetsenbord aan windows. 
Op het scherm kunnen meerder windows zichtbaar ZlJn die 
gebruik kunnen rnaken van een toetsenbord. Het fysieke 
toetsenbord kan op elk moment aan maximaal een window 
worden gekoppeld. Er zijn een aantal rnanieren om deze 
koppeling tot stand te brengen: 
- Door het gewenste window naar de voorgrond te poppen. 
- Door een maal te elieken in de rand van het window of in 

het window waaraan het toetsenbord gekoppeld moet wor-
den. 

- Door gebruik te rnaken van de toets <CYCLE> op het toet
senbord. Hierdoor wordt steeds een ander window naar de 
voorgrond gepopt waarbij het toetsenbord aan dat window 
wordt gekoppeld. 

Neveneffecten: Het koppelen van het toetsenbord aan een 
window heeft de neveneffecten zoals be
schreven bij het naar de voorgrond poppen 
van een window. 

Oprn: Het toetsenbord wordt alleen gekoppeld aan een window 
waaraan een toetsenbord gekoppeld kan worden. Dit 
wordt op het moment dat een window geopend wordt 
ingesteld. Windows waaraan het toetsenbord gekoppeld 
kunnen worden beschikken altijd over een keyboard
icon. 
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5.5 DE HARDWARE VAN HET WERKSTATION 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de opzet 
van het hardware kleursysteem van het werkstation omdat dit 
van belang is voor een goed begrip van een aantal voorkomen
de verschijnselen. 
Er zijn drie soorten VAX-station hardware: 
- Monochrome systemen: deze beschikken over slecht twee 

kleuren of intensiteiten (zwart en wit) . 
- Intensiteit systemen: bij deze systemen worden gelijktij

dig een aantal grijswaarden weergegeven. 
- Kleursystemen: Hiermee worden gelijktijdig een aantal 

verschillende kleuren op het scherm afgebeeld. 

Het scherm van een station is opgebouwd uit een raster van 
pixels. Een pixel is het kleinste element van het grafische 
systeem waaraan een waarde (kleur, intensiteit, index) kan 
worden toegekend. Elk pixel correspondeert met een bepaalde 
positie op het scherm en met een bepaalde positie in het 
grafische geheugen van het apparaat. 
Het oplossend vermogen wordt bepaald door het aantal pixels 
waaruit de afbeelding is opgebouwd. Bij een VAX station 
bestaat het scherm uit een matrix van 864 regels van 1024 
pixels. Deze matrix kan zowel worden afgebeeld op eem scherm 
van 15 inch als op een scherm van 19 inch. 
Het aantal kleuren of intensiteiten dat gelijktijdig kan 
worden weergegeven wordt bepaald door het aantal verschil
lende waarden dat aan een pixel kan worden toegekend. Dit 
wordt bepaald door het aantal bitplanes waaruit het grafisch 
geheugen is opgeboud. Bij het VAX station 2000 is het aantal 
bitplanes op dit moment beperkt tot 4 (waardoor elk pixel 16 
verschillende waarden kan hebben) . Bij het GPX station is 
het aantal bitplanes gelijk aan acht (waardoor elk pixel 256 
verschillende waarden kan hebben) . Bij een monochroom sys
teem is het aantal bitplanes gelijk aan 1 (elk pixel kan 
hier slechts twee verschillende waarden hebben) . 
De waarde van een pixel wordt op twee manieren gebruikt: 
- Als directe kleurwaarde: de waarde bepaalt direct de kleur 

of intensiteit van de corresponderende positie op het 
scherm. Deze manier wordt vooral gebruikt bij monochrome 
systemen of bij systemen met een groot aantal bitplanes. 

-Als index in een kleurentabel ('colour lookup table' of 
'colour map'). De waarde die op de aangewezen positie in 
de kleurentabel wordt gevonden wordt gebruikt als kleur of 
intensiteit van de corresponderende positie op het scherm. 
Dit kleursysteem wordt toegepast in het VAX station 2000 
en VAX GPX station. 
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De kleuren in een VAX-station worden gerepresenteerd in het 
R.G.B. kleurmodel [FOLOOl]. De kleur onstaat door het mengen 
van rood, groen en blauw in verschillende verhoudingen (in
tensiteiten) . De intensiteit van elke component wordt opge
geven door middel van een getal tussen 0.0 en l.O. Uiteinde
lijk wordt de intensiteit van elke component opgeslagen als 
een integer waarde in een aantal bits in de kleurentabel. 
Bij het GPX station worden per component 8 bits gebruikt 
waardoor het totaal aantal verschillende kleuren gelijk is 
aan 2**24. Bij het station 2000 worden per component 4 bits 
gebruikt waardoor het aantal verschillende kleuren gelijk is 
aan 2**12. 
De werking van het kleursysteem wordt geschetst in figuur 
5. 5. 

+----------+ 
I I 

+----------+ I 
I I I 

+----------+ I I 
I I I I 

+----------+ I I-+ 
I Bitplanes I I I 
I I 1-+ 
I I I 
I 1-+ 1 

+---------+ 
I COLOUR- I 
I MAP I 
I I 
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+----+ +------+ 
GREEN---<---1 DA 1----------<------1 I 

+----+ 

+----+ 
BLUE---<---1 DA 1---

+----+ 

+------+ 
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I +------+ 
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Figuur 5.5 Overzicht van de werking van het kleursys
teem op een VAX station 2000. 
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5.5.1 VIRTUELE KLEURENTABELLEN 

Uit het voorgaande blijkt dat op een VAX station gelijktij
dig slechts een beperkt aantal kleuren uit een veel groter 
palet zichtbaar gemaakt kunnen worden (GPX: 256 uit ongeveer 
16 miljoen, Station 2000: 16 uit 4096). Om te zorgen dat 
meerdere gebruikers of processen onafhankelijk van elkaar 
kleuren kunnen instellen en om het overdragen van programma
tuur tussen verschillende typen stations te vereenvoudigen 
is gekozen voor een concept met virtuele kleurentabellen. 
Bij dit concept is in de hardware een kleurentabel aanwezig 
en heeft elk window een eigen, virtuele kleurentabel. Tel
kens wanneer een window aktief wordt (bijvoorbeeld na ope
ning of door pop naar de voorgrond) wordt de virtuele kleu
rentabel opgenomen in de hardware kleurentabel. De lengte 
van de virtuele kleurentabel hoeft niet gelijk te zijn aan 
de lengte van de hardware kleurentabel. Het systeem gebruikt 
een plaatsingsalgorithme dat de virtuele kleurentabel zo 
efficient mogelijk in de hardware kleurentabel plaatst; vaak 
worden meerdere korte virtuele tabellen gelijktijdig in de 
hardware kleurentabel opgenomen. 
De applicatieprogrammeur heeft de mogelijkheid om deze 
plaatsing te beinvloeden. 

In de hardware kleurentabel zijn een aantal elementen gere
serveerd. Bij een 4 bitplane systeem zijn dit de elementen: 

12 achtergrondkleur voor windows 
13 voorgrondkleur voor windows 
14 achtergrondkleur van het scherm 
15 ? 

5.5.2 GRAFISCHE PROCESSOREN EN VIDEO GEHEUGEN 

Bij de niet monochrome stations ZlJn de grafische facilitei
ten ingebouwd als een apart device aangesloten op de bus van 
de computer. De hoofdprocessor heeft niet rechtstreeks toe
gang tot het videogeheugen. Manipulaties in dit geheugen, 
copieren van videogeheugen van en naar hoofdgeheugen en 
grafische operaties worden uitgevoerd doordat de hoofdpro
cessor via de bus instructies geeft aan de grafische proces
soren. Deze instruktie worden drawing eperation primitives 
(DOP's) genoemd [DIG005]. 
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Elk 
wijl 

bitplane is gekoppeld met een grafische processor 
alle grafische processoren parallel instructies 

voeren. 

ter
uit-

Elk bitplane bevat meer bits dan zichtbaar zijn op het 
grafische scherm. Figuur 5.6 geeft een schets van de opbouw 
en gebruik van een bitplane. 

(0,863) (1 023,863) 

Onscreen Memory 
864 lines (max.) 

(0,0) 
Scrolling Save Area 

(1023,0) 

28 lines 

Reserved Area 
(0,-28) (1023,-28) 

(0,-34) 
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70 lines 

(0,-1184) (1 023,-1186) 

Figuur 5.6 Opbouw en gebruik van een bitplane. 

Zoals uit de figuur blijkt bestaat een bitplane uit 2048 
regels van 1024 bits. De eerste 864 regels corresponderen 
rechtstreeks met posities op het beeldscherm. 

De regels -34 tot -1114 worden hoofdzakelijk gebruikt voor 
het bewaren van gedeelten van windows die door andere win
dows worden overlapt. Wanneer een gedeelte van een window 
dat eerst zichtbaar was (dus volledig aanwezig in eerste 
regels van het bitplane) overlapt wordt door een ander 
window dan wordt dat gedeelte van het bitplane gecopieerd 
naar het bovengenoemde gebied. 
Het gebied met regelnummers tussen -1114 en -1184 wordt 
gebruikt voor de opslag van karakterfonts, fill patterns 
etc. 
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5.6 DE GRAFISCHE SOFTWARE VAN HET WERKSTATION 

De applicatieprogrammeur heeft een aantal mogelijkheden om 
grafische informatie op het scherm van het werkstation weer 
te geven. In figuur 5.7 wordt een overzicht gegeven van de 
verschillende pakketten of drivers die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van de grafische faciliteiten van het werksta
tion. 
Door gebruik te rnaken van een Tektronix emulatie window kan 
bovendien elk pakket dat uitvoer heeft geschikt voor TEK4010 
of TEK4014 gebruikt worden. In dit geval wordt echter geen 
optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het werk
station. 

User Application 

/ 

I GKS Software I 
"' UIS/UISDC Interface 

I I 

avss QDSS 
Driver Driver 

-T l 
Werkstation Hardware 

Figuur 5.7 Overzicht van de hulpmiddelen voor het ge
bruik van de grafische faciliteiten van het 
werkstation. 

In de figuur staan twee drivers vermeld: QDSS en QVSS. De 
driver QVSS ( Q-bus Video SubSystern) wordt gebruikt op 
monochrome systemen; de driver QDSS (Q-bus Device SubSystern) 
wordt gebruikt op kleur en intensiteit systemen. 
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In ons geval is gekozen voor het gebruik van de User-Inter
face-Services (UIS) . Deze interface is standaard aanwezig 
bij de software van het station. Een applicatie die gebruik 
maakt van deze interface is bovendien te gebruiken op alle 
VAX stations. Verder is deze interface rechtstreeks vanuit 
een hogere programmeertaal (in ons geval FORTRAN 77) aan te 
roepen. Er zijn twee vormen van deze interface: UIS waarin 
gewerkt wordt met gebruikerscoordinaten en UIS-DC waarin 
gewerkt wordt met devicecoordinaten (pixelnummers) . Het UIS 
wordt verder besproken in hoofdstuk 6. waar een beschrij
ving wordt gegeven van de werkstationdriver voor de binnen 
de vakgroep ontwikkelde plotbibliotheek. 
De keuze van GKS als grafische interface voor het werksta
tion is niet gekozen omdat deze niet standaard bij het 
systeem wordt geleverd maar gekocht moet worden. Bovendien 
past het iets minder goed in de struktuur van de plotbiblio
theek. Het gebruik van GKS zou bovendien met zich meebrengen 
dat er een extra, onnodige laag van routines wordt aange
bracht tussen de plotbibliotheek en de grafische routines 
van het werkstation. GKS heeft wel als voordeel dat het goed 
gestandaardiseerd is en dat het over een groot aantal dri
vers voor verschillende grafische appararen beschikt. 
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HOOFDSTUK 6 USER INTERFACE SERVICES 

6.1 INLEIDING 

De fabrikant levert standaard bij de machine een tweetal 
interfaces voor de aansturing van de grafische faciliteiten 
van het VAX-station namelijk UIS (user interface services) 
en UIS-DC (user interface services I direct coordinates) . 
Deze interfaces kunnen worden aangeroepen door hogere pro
grammeertalen (FORTRAN 77) en hebben bovendien een machine 
onafhankelijk karakter waardoor applicaties die gebruik 
maken van deze interfaces over de hele lijn van VAX-stations 
gebruikt en uitgewisseld kunnen worden. 
De interfaces worden in detail bescheven in het handboek van 
de fabrikant [DIG004] daarom wordt in dit hoofdstuk alleen 
op enkele belangrijke begrippen en eigenschappen ingegaan. 
In appendix C wordt een overzicht van alle UIS- en UIS-DC 
routines gegeven. 
In dit hoofdstuk komen ook enkele eigenschappen van de 
interfaces en FORTRAN aan de orde die buiten de FORTRAN-77 
standaard vallen. 

6.2 VIRTUELE DISPLAYS EN WINDOWS 

Alle tekenoperaties worden uitgevoerd binnen de omgeving van 
een virtueel display. Op elk moment kunnen een onbeperkt 
aantal virtuele displays aktief zijn. 
Een virtueel display wordt geopend door middel van het 
volgende (FORTRAN) statement: 

VD_ID=UIS$CREATE_DISPLAY(VX1,VY1,VX2,VY2,VWDT,VHGH,VCM_ID) 

Het resultaat van de aanroep VD ID (virtual display identi
fier) is een unieke identificatie van het virtuele display. 
Deze identifier moet bij alle operaties die betrekking heb
ben op dit virtuele display worden meegegeven. 
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Binnen het virtuele display worden wereldcoordinaten gekozen 
met langs de horizontale as de coordinaten VXl tot en met 
VX2 en langs de vertikale as de coordinaten VYl tot en met 
VY2. De parameter VWDT en VHGH geven de lengte (in cm) van 
de lijnstukken· (VX1 .. VX2) respectievelijk (VYl .. VY2). De 
optionele parameter VCM ID is de identificatie van een vir
tuele kleurentabel (Virtual colour map) . 
De opgegeven parameters definieren alleen schaalfactoren, 
dus niet de begrenzingen van het virtuele display: de coor
dinaten in het virtuele display strekken zich in principe 
uit tussen - en + oneindig! 
Na het openen van een virtueel display kunnen tekenoperaties 
worden uitgevoerd en kunnen afbeeldingen van (gedeelten van) 
het virtuele display in windows op het scherm worden zicht
baar gemaakt. 

Een window op het scherm wordt als volgt geopend: 

WD ID=UIS$CREATE WINDOW(VD ID, DEVNAM, TITLE, 
- WXl,WYl,WX2,WY2,-WWDT,WHGH,ATTRIBUTES) 

De parameters hierin hebben de volgende betekenis: 
WD ID Deze parameter is een unieke aanduiding 

voor het window. Bij elk virtueel display 
kunnen een aantal windows worden geopend. 
Bij windowoperaties wordt het window steeds 
aangeduid met de waarde van WD ID. De para
meter VD ID in de aanroep geeft aan welk 
virtueel display moet worden afgebeeld. 

DEVNAM Dit is een string waarmee het device waarop 
het window zichtbaar gemaakt word, wordt 
gespecificeert (de waarde is 
SYS$WORKSTATION of bij gebruik in de plot
bibliotheek PLOT$STATION) . 

TITLE Met de string TITLE wordt de titel van het 
window opgegeven. 

WXl,WYl,WX2,WY2 Deze parameters bepalen het gedeelte van de 
wereldcoordinaten (window) dat moet worden 
opgenomen in het viewport op het scherm. 
Indien deze parameters niet worden opgege
ven dan wordt het gedeelte genomen dat 
genoemd is bij de creatie van het virtuele 
display (VXl,VYl,VX2,VY2). 

WWDT en WHGH Deze parameters bepalen de breedte en hoog
te van het window (in cm.). Indien deze 
parameters niet worden opgegeven dan worden 
de defaults berekend volgens het volgende 
algorithme: 

WWDT = VWDT * (WX2-WX1) I (VX2-VX1) 
WHGH = VHGH * (WY2-WY1) I (VY2-VY1) 

USER INTERFACE SERVICES -6.2-



ATTRIBUTES 

Indien de waarde van een van de parameters 
WWDT en WHGH groter zijn dan de afmetingen 
van het scherm dan worden deze waardes 
teruggebracht naar waarden die wel op het 

· scherm passen. De verhouding tussen WWDTH 
en WHGH blijft hierbij gelijk. 
Dit is de aanduiding van een structure of 
array waarin verschillende windewattributen 
kunnen worden opgegeven. Deze parameter kan 
worden weggelaten. De attributen hebben 
betrekking op de plaatsing van het window 
en het al of niet aanwezig zijn van 
'border', 'banner', 'keyboard icon' of 
'menu icon'. 

Na aanroep verschijnt het window op het scherm. Door te 
varieren met WXl, WX2, WYl en YY2 worden verschillende 
gedeeltes van het virtuele display geselecteerd. Door de 
waarde van WWDT en WHGH te veranderen kunnen deze gedeeltes 
met verschillende vergrotingen of met verschillende lengte
breedte verhoudingen worden afgebeeld. 

Het is mogelijk om na de creatie van een window een aantal 
windowparameters te wijzigen. Routines hiervoor zijn: 

UIS$MOVE VIEWPORT 
UIS$MOVE-WINDOW 
UIS$RESIZE WINDOW 

De volgende routines zijn beschikbaar voor het manipuleren 
met de windows op het scherm: 

UIS$SHRINK TO ICON 
UIS$EXPAND-ICON 
UIS$POP VIEWPORT 
UIS$PUSH VIEWPORT 
UIS$DELETE WINDOW 
UIS$CLOSE WINDOW 

De funkties van deze routines Zl]n bij de beschrijving van 
de 'human interface' in paragraaf 5.3 al aan de orde ge
weest. 
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6.3 TEKENOPERATIES EN ATTRIBUTEN 

Het genereren van grafische objecten kan worden gesplitst in 
twee delen: attribuutroutines en grafische routines. De 
grafische routines bepalen wat getekend moet worden en de 
attribuutroutines bepalen hoe de grafische objecten afge
beeld moeten worden. 

6.3.1 ATTRIBUUTROUTINES 

Alle attributen ZlJn opgenomen in een attribuut-blok. Per 
virtueel display kunnen 256 attribuutblokken worden ge
bruikt. Bij het openen van een virtueel display wordt altijd 
automatisch een 'default' attribuutblok gecreeerd. De waar
des van de attributen in dit blok ( blok nummer 0) kunnen 
niet worden gewijzigd. 
Een attribuut wordt gewijzigd door een copie te maken van 
een attribuutblok en tijdens het copieren de waarde van het 
gewenste attribuut te wijzigen. Attribuutblokken worden 
aangewezen met nummers tussen 0 en 255. Het WlJZlgen van een 
attribuut wordt gedemonstreerd aan de hand van het volgende 
voorbeeld: 

CALL UIS$SET_WRITING_INDEX(VD_ID,IATB,OATB,INDEX) 

Met deze routine wordt een tekenkleur gekozen. De parameters 
hebben de volgende betekenis: 
WRITING INDEX De naam van de routine geeft op welk attribuut 

in het attribuutblok de wijziging betrekking 
heeft. 

VD ID Dit is de identificatie van het virtuele dis
play waarop het attribuutblok betrekking 
heeft. 

IATB Dit is het nummer van het attribuutblok dat 
gebruikt wordt als origineel van het nieuwe 
attribuutblok. Indien dit blok nog niet eerder 
was gebruikt dan wordt automatisch blok 0 als 
IATB gebruikt. 

OATB Dit is het attribuutblok waarin het gewijzigde 
attribuut is opgenomen. Dit nummer mag niet 
gelijk zijn aan 0. De waarde van IATB en OATB 
mogen aan elkaar gelijk zijn. 

INDEX Dit is de nieuwe waarde van het attribuut. In 
dit geval is dit een index in de virtuele 
kleurentabel van het virtuele display. 
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In tabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van alle attributen 
in een attribuutblok. 

ATTRIBUUT 

writing mode 
writingindex 
background colour 

DEFAULT 

overlay 
index 1 
index 0 

character rotation 0.0 
character slant 0.0 
character size 
text path 
text slope 

font dep. 
left to right 
0.0 
normal 

ROUTINE 

uis$set writing mode 
uis$set-writing-index 
uis$set-background 

index -

text formatting 
margins 
font 

0.0, 0.0 
Multinat. Ascii 

uis$set char rotation 
uis$set-char-slant 
uis$set-char-size 
uis$set-text-path 
uis$set-text-slope 
uis$set-text-formatting 
uis$set-text-margins 
uis$set-font-

line width 
line style 
fill pattern 

1.0 
solid 
off 

are type open 
clipping rectangle off 

uis$set line width 
uis$set-line-style 
uis$set-fill-pattern 
uis$set-arc type 
uis$set=clip 

Tabel 6.1 Overzicht van de verschillende attributen, hun 
default waarden en de namen van de routines waar
mee de attributen gewijzigd worden. 

6.3.2 GRAFISCHE ROUTINES 

Zoals al is vermeld 
kend moet worden. De 
Geometrische vormen: 

bepalen de grafische routines wat gete
grafische routines bestaan uit: 

punten,lijnen en polygonen 

cirkels en 
Tekst: 

karakters 
Raster images: 

bitmaps 

ellipsen 
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Als voorbeeld bij het gebruik van grafische routines het 
tekenen van een driehoek met behulp van de routine UIS$PLOT. 

CALL UIS$PLOT(VD_ID,ATB, XA,YA, XB,YA, XC,YC, XA,YA) 

Deze routine tekent een driehoek met hoekpunten (XA,YA), 
(XB,YA) en (XC,YC) door het tekenen van drie lijnstukken: 
lijn van (XA,YA) naar (XB,YA), lijn van (XB,YA) naar (XC,YC) 
en een lijn van (XC,YC) terug naar (XA,YA). 

(Xa,Ya) 

(Xc,Yc) 
A 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

(Xb,Ya) 

De parameters in de aanroep hebben de volgende betekenis. 
VD ID Dit is de identificatie van het virtuele display 

waarin de figuur moet worden opgenomen. 
Indien bij het virtuele display windows zijn gedefi
nieerd dan zal, indien de figuur binnen het window 
valt, de figuur ook afgebeeld worden op het scherm. 

ATB Dit is het nummer van het attribuutblok dat bij de 
afbeelding moet worden gebruikt (paragraaf 6.3.1). 
Door de waarde van de attributen in het attribuutblok 
te varieren kan een afbeelding gemaakt worden met 
andere lijndiktes, lijntypes, lijnkleuren etc. Ook 
bepalen de atributen of en welk fill-pattern gebruikt 
moet worden. 

Xi,Yi Dit zijn de coordinaten waartussen lijnen getrokken 
worden. Er kunnen tot maximaal 126 coordinatenparen 
worden opgegeven. Indien meerdere coordinaten ge
bruikt moeten worden dan kan gebruik gemaakt worden 
van de routine UIS$PLOT ARRAY. 
Indien slechts een coordinaat wordt opgegeven dan 
wordt een punt getekend. 
De waardes van de coordinaten worden geinterpreteerd 
volgens het in het virtueel display geldende wereld
coordinatenstelsel. 
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6.4 DISPLAY LIST EN BITMAP 

De user-interface gebruikt twee methodes voor het opslaan 
van grafische informatie. In de eerste plaats slaat de 
onderliggende driver de informatie op in bitmaps. De user
interface zelf slaat de grafische informatie op in de vorm 
van een display list. 

Displaylist: 
De displaylist is een lijst met daarin de (gecodeerde) 
tekenoperaties en attributen zoals genoemd in de vorige 
paragraaf. Elke tekenoperatie en elke verandering voegt een 
element toe aan de displaylist. De displaylist wordt bewaard 
in het hoofdgeheugen van de computer. 
De gebruiker heeft de mogelijkheid om de displaylist aan en 
uit te zetten, hierdoor worden volgende grafische operaties 
wel of niet in de displaylist opgenomen. 
De displaylist wordt door de DIS-routines gebruikt voor 
doeleinden zoals panning, zooming etc. Voor een beter begrip 
van deze funkties volgen eerst enkele definities. 

Virtueel display: Een coordinatenstelsel waarin een grafi
sche afbeelding is gedefinieerd. 

Window: Een window geeft een rechthoekig gebied 
aan in het wereldcoordinatenstelsel binnen 
een virtueel display. De informatie die 
binnen deze rechthoek valt wordt afge
beeld, de informatie die er buiten valt 
wordt 'geclipped'. 

Viewport: Een viewport is het gedeelte van het 
scherm waarin de, met behulp van het win
dow gekozen gebied uit het virtuele dis
play wordt afgebeeld. Bij elk viewport 
hoort precies een window. 

De operaties waarbij de displaylist wordt gebruikt zijn: 
- Panning: Het window wordt verschoven binnen het virtuele 

display. Alleen de informatie die binnen dit nieuwe window 
valt wordt afgebeeld in het viewport op het scherm. 

- Zooming: De afmetingen van het window worden veranderd 
waarna de informatie die binnen dit nieuwe window ligt 
wordt afgebeeld in het (ongewijzigde) viewport. 
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- Resizing: De afmetingen van het viewport op het scherm 
worden veranderd. Daarna wordt dit viewport weer opnieuw 
gevuld. Bij een resize-operatie worden de afmetingen van 
het viewport en van het window in dezelfde verhouding 
veranderd. Resizing heeft tot gevolg dat een groter of 
kleiner gedeelte van het wereldcoordinatenstelsel wordt 
afgebeeld. De resizeoperatie kan echter ook gepaard gaan 
met een pan- en zoom-operatie. 

- Duplicatie: Indien een nieuw window 
maakt de displaylist het mogelijk om 
grafische informatie uit het virtuele 
den. 

wordt geopend dan 
hierin meteen de 

display af te beel-

- Printen en plotten: De displaylist kan gebruikt worden 
voor het rnaken van een afbeelding op een printer en plot
ter. 

- Segmenten: De displaylist heeft mogelijkheden om grafische 
informatie gestruktureerd op te slaan. Gedeelten van de 
displaylist kunnen worden aangewezen met behulp van seg
rnentidentifiers. Ook alle grafische objecten kunnen worden 
voorzien van een objectidentifier. Er kunnen allerlei 
operaties op segmenten en grafische opjecten worden uitge
voerd zoals bijvoorbeeld het copieren of verplaatsen van 
grafische opjecten en segmenten binnen de displaylist 
waarbij bovendien nog attributen gewijzigd kunnen worden. 

- Transformatie en rotatie: Tijdens het 'uitvoeren' van de 
displaylist kunnen op segmenten, grafische opjecten of op 
de gehele displaylist transformaties en rotaties worden 
uitgevoerd (panning en zoorning zijn voorbeelden van derge
lijke transformaties) . 

- Opslag van grafische informatie: Gedeelten van de display
list kunnen worden opgeslagen in buffers of files en later 
weer worden ingelezen. Hiermee wordt bijvoorbeeld informa
tie van een virtueel display overgebracht naar een ander 
virtueel display. 

Bitrnap: 
Binnen de driver (QDSS of QVSS) wordt gebruik gemaakt van 
een bitmap voor de opslag van grafische informatie. De 
informatie in de bitmap komt overeen met de informatie die 
zichtbaar is op het scherm. De bitmap bevat in het algemeen 
maar een gedeelte van de informatie uit het virtuele dis
play. 
Er bestaan maar een beperkt aantal mogelijkheden om met de 
informatie uit de bitmap te manipuleren. De belangrijkste 
hiervan is het verschuiven van een gedeelte van de bitmap 
naar een ander gedeelte waardoor het viewport over het 
scherm verschuift, of het copieren van gedeeltes van de 
bitmap binnen een viewport. Operaties op de bitmap worden 
bovendien door het systeem gebruikt voor de afhandeling van 
situaties waarin enkele viewport elkaar overlappen. Bitmap
operaties zijn zeer snel vergeleken met operaties op de 
displaylist. 
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6.5 POINTERROUTINES 

Het gebruik van de pointer op werkstations is vaak erg 
intensief. In de eerste plaats wordt de pointer binnen het 
systeem gebruikt voor de bediening en instelling van het 
werkstation zelf en in de tweede plaats biedt het gebruik 
van de pointer de mogelijkheid tot een eenvoudige user
interface in applicaties. 
De pointer wordt bewogen met behulp van een muis welke ook 
een drietal buttons (toetsen) bevat. De UIS-routines bieden 
een aantal mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van 
de muis. 

- UIS$GET ABS POINTER POS 
Geeft de absolute positie (in cm ten opzichte van de hoek 
links onder van het scherm) van de pointer. 

- UIS$GET POINTER POSITION 
Geeft de positie van de pointer binnen een bepaald window 
in wereldcoordinaten. Indien de pointer buiten het window 
ligt dan wordt dit gemeld. 

- UIS$SET POINTER POSITION 
Verplaatst de pointer naar de opgegeven positie binnen een 
window. 

- UIS$GET BUTTONS 
Geeft de toestand van de buttons en informatie over het 
feit of de pointer binnen of buiten het opgegeven window 
ligt. 

- UIS$SET POINTER AST 
Koppelt-een AST~routine aan het binnengaan of verlaten van 
de pointer van een bepaald gebied binnen een window (zie 
volgende paragraaf) . 

- UIS$SET BUTTON AST 
Koppelt- een AST-routine aan een toestandsverandering van 
de toetsen op de muis (zie volgende paragraaf) . 

- UIS$SET POINTER PATTERN 
Definieert een nieuwe vorm van de pointer en koppelt deze 
vorm aan een bepaald gebied binnen een opgegeven window. 
Deze routine mag voor verschillende gebieden en verschil
lende windows worden aangeroepen. Het systeem zorgt er 
voor dat telkens wanneer de pointer binnen een opgegeven 
gebied komt de vorm van de pointer verandert naar de vorm 
die voor dat gebied is gedefinieerd. 
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6.6 AST-ROUTINES 

Binnen het VMS eperating system en de VAX FORTRAN interface 
betaat de mogelijkheid tot het gebruik van asynchrone system 
trap routines (AST) . Een AST-routine is een routine die 
wordt geaktiveerd door een externe gebeurtenis. Tijdens de 
uitvoering van een gebruikersapplicatie wordt de door de 
gebruiker gedeclareerde AST-routine gekoppeld aan de externe 
gebeurtenis. Op het moment dat deze gebeurtenis optreedt 
wordt de normale loop van het programma doorbroken en wordt 
de AST-routine aangeroepen. Na het uitvoeren van deze routi
ne wordt het gebruikersprogramma weer hervat op de positie 
waar het eerder was onderbroken. 
Binnen de UIS-interface zijn een aantal externe gebeurtenis
sen gedefinieerd waaraan een AST-routine gekoppeld kan wor
den. Dit zijn gebeurtenissen die samenhangen met het gebruik 
van het window-menu, met het gebruik van het toetsenbord en 
met het gebruik van de pointer. Indien een gebruikersappli
catie geen routine koppelt aan deze gebeurtenissen dan wordt 
bij het optreden van zo'n gebeurtenis een default aktie 
ondernomen. Een aantal van deze default akties zijn beschre
ven in paragraaf 5.3 over het gebruik van de 'human inter
face' . 
Hierna volgt een opsomming van de routines waarmee door de 
gebruiker gespecificeerde AST-routines gekoppeld worden aan 
de externe gebeurtenissen en de externe gebeurtenissen waar
door de AST-routines worden uitgevoerd (getriggerd) . 
- UIS$SET ADDOPT AST 

De 'additional' optie uit het window menu is geselecteerd. 
- UIS$SET BUTTON AST 

Een van de toetsen van de muis is ingedrukt of losgelaten 
terwijl de pointer binnen een bepaald gebied van een 
window was (zie ook het hierna volgende voorbeeld) . 

- UIS$SET CLOSE AST 
De 'close' optie uit het window menu is gekozen. 

- UIS$SET TB AST 
De pointer is binnen een bepaald gebied van de digitizer 
gekomen. 

- UIS$SET EXPAND ICON AST 
Een icon is geselecteerd met als doel het te vervangen 
door het oorspronkelijke window. 

- UIS$SET GAIN KB AST 
Het fysieke-toetsenbord komt ter beschikking. (Bijvoor
beeld door het gebruik van de <CYCLE>-toets op het toet
senbord of door 'Pop in front' uit het window-menu. 

- UIS$SET KB AST 
Een toets op het toetsenbord wordt ingedrukt. 
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- UIS$SET LOSE KB AST 
Het fysieke toetsenbord is niet langer beschikbaar. 

- UIS$SET MOVE INFO AST 
Het window is verschoven. 

- UIS$SET POINTER AST 
De pointer is de grens van een door de gebruiker opgegeven 
gebied van het gespecificeerde window gepasseerd. 

- UIS$SET RESIZE AST 
De 'resize' optie uit het window 
opgegeven AST-routine wordt pas 
behulp van de 'human interface' de 
bepaald. 

- UIS$SET SHRINK TO ICON AST 

menu is gekozen. 
geaktiveerd nadat 
nieuwe afmetingen 

De 
met 

zijn 

De 'shrink to-an-icon' optie uit het window menu is geko
zen. 

Behalve voor het koppelen van een door de gebruiker opgege
ven AST-routine aan de externe gebeurtenis waardoor de 
'default aktie' wordt vervangen door de 'gebruikers aktie' 
is het met deze routines ook mogelijk om juist de 'default 
aktie' weer in te stellen of om 'geen aktie' te definieren. 

Hierna volgt een voorbeeld waarin het 
UIS$SET BUTTON_AST wordt uitgelegd: 

* 
* 
* 
* 

SUBROUTINE USER BUTTON AST 
WRITE(*,' ('' Button AST activated'')') 
END 

SUBROUTINE BIND USER BUTTON AST( ... ) 
EXTERNAL USER BUTTON AST -
INTEGER*4 KEYBUF 
CALL UIS$SET BUTTON AST( 

RETURN 
END 

VD ID,WD ID, 
USER_BUTTON_AST, 
KEYBUF, 
X1,Y1,X2,Y2) 

ASTPRM, 

gebruik van 

In het eerste gedeelte wordt de AST-routine gedefinieerd. De 
routine krijgt de naam USER BUTTON AST. In het tweede ge
deelte wordt de AST-routine gekoppeld aan de externe gebeur
tenis (deze externe gebeurtenis wordt hier tevens nader 
gedefinieerd) . 
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De parameters bij de aanroep van UIS$SET BUTTON AST hebben 
de volgende betekenis: - -
VD ID, WD ID De identificatie van het virtuele display en 

het window waarbinnen de externe gebeurtenis 
moet plaats vinden. Aan elk window kunnen 
andere AST-routines gekoppeld worden. 

USER BUTTON AST Dit is het adres van de AST-routine die 
wordt uitgevoerd op het moment dat de exter
ne gebeurtenis optreedt. 

ASTPRM Dit is een parameter die ter beschikking 
komt aan de AST-routine. Deze parameter 
wordt in het algemeen weggelaten. 

KEYBUF De externe gebeurtenis in dit voorbeeld 
heeft betrekking op veranderingen in de 
toestand van de buttons op de muis. Telkens 
bij het optreden van een verandering wordt 
de nieuwe toestand van de buttons (geco
deerd) opgeslagen in KEYBUF. 

Xl,Yl,X2,Y2 Deze parameters geven het gebied aan (in 
wereldcoordinaten) in het display window 
waarbinnen de pointer moet staan tijdens de 
verandering van de toestand van de toetsen 
van de muis. Door herhaalde aanroep van de 
routine UIS$SET BUTTON AST kunnen verschil
lende AST-routines gekoppeld worden met 
verschillende gebieden van een window. 
Indien de parameters Xl, Yl, X2 en Y2 worden 
weggelaten dan wordt het gehele window geno
men. 
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HOOFDSTUK 7 PLOTDRIVER VOOR HET WERKSTATION 

7.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op driver voor grafische in
en uitvoer op een VAX-station. De opbouw van een driver is 
reeds uitvoerig beschreven in [LAN001]. 
De driver voldoet aan de eisen die gesteld ZlJn in hoofdstuk 
5 van [LAN001]. De driver maakt gebruik van de user-inter
face-services waarvan de belangrijkste eigenschappen zijn 
beschreven in het voorgaande hoofdstuk. 
Ook worden in dit hoofdstuk eigenschappen van het werksta
tion en van het windowing systeem genoemd die in hoofdstuk 5 
aan de orde zijn geweest. 

7.2 SEGMENTOPERATIES 

In [LAN001] is een beschrijving gegeven van de driverrou
tines voor het beheren van 'hardware segmenten'. Een segment 
bestaat uit een aantal bij elkaar horende plotoperaties met 
een eigen plotomgeving. Deze plotomgeving wordt bepaald door 
de waarde van attributen zoals kleur, lijntype, karakter
grootte etc. 
De segmentroutines in de drivers hebben tot doel om de 
plotoperaties door te geven aan de hardware segmenten van 
het apparaat en om opdrachten aan de hardware te geven om 
gedeeltes van deze segmenten af te beelden op gedeeltes van 
het scherm. Verder komen nog routines voor waarmee segmenten 
zichtbaar of onzichtbaar gemaakt worden, waarmee segmenten 
verwijderd worden etc. 
Het grote voordeel van het gebruik van segmenten is dat, 
wanneer een segment eenmaal in de hardware van een apparaat 
aanwezig is, het hertekenen van zo'n segment kan gebeuren 
door de voor dit doel ontworpen hardware van het apparaat. 
Het hertekenen, waarbij bovendien nog vaak allerlei trans
formaties en rotaties kunnen worden gedefinieerd gebeurt 
hierdoor vaak heel erg snel. Bovendien wordt de processor 
van de computer ontlast. 
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De UTS-interface bevat voldoende mogelijkheden om 'hardware 
segmenten' te implementeren. Dit zijn de routines die samen
hangen met het onderhouden van de zogenaamde 'display list'. 
Zolang deze display list aktief is worden alle (gedecodeer
de) plotoperaties door de UTS-interface bewaard. Het systeem 
heeft een aantal mogelijkheden om deze lijst van ploto
peraties te wijzigen, opnieuw af te beelden in een window, 
af te beelden op een plotter of op te slaan in een file. 
De belangrijkste reden waarom deze routines niet in de 
driver ZlJn opgenomen is het feit dat de oorspronkelijke 
segmentoperaties toch gehandhaafd moeten blijven. Dit heeft 
tot gevolg dat alle plotoperaties dubbel in het geheugen van 
de machine worden opgeslagen: als 'hardware segmenten' in de 
vorm van een display list en als 'software segmenten' in het 
segmentbuffer. Het hertekenen van segmenten vanuit de dis
play list gaat weliswaar enkele tientallen procenten sneller 
dan hertekenen vanuit het segmentbuffer maar dit weegt niet 
op tegen de extra tijd die nodig is voor het verwerken van 
'page-faults' tijdens het opbouwen van de display list en 
tegen het extra geheugengebruik. Zolang bovendien gebruik 
gemaakt wordt van de segmentroutines uit de hoogste laag van 
de plotbibliotheek heeft het implementeren van segmentrouti
nes in de driver geen uitbreiding van de mogelijkheden tot 
gevolg. 
De displaylist die door de driverroutines standaard wordt 
gedeactiveerd, wordt door het systeem gebruikt tijdens 
resize operaties (bijvoorbeeld vanuit de human interface) . 
Een resize operatie op een virtueel display waarvan de 
displaylist niet aktief is, heeft tot gevolg dat de afmetin
gen van het window wel worden veranderd maar dat daarbij de 
informatie in het window wordt gewist. Het is dan de verant
woordelijkheid voor de applicatieprogrammeur om te zorgen 
dat het window vanuit het segmentbuffer opnieuw wordt 
gevuld. 
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7.3 HET GEBRUIK VAN KLEUREN 

In paragraaf 5.5 is enige uitleg gegeven over het kleursys
teem van het werkstation. Op het scherm van het VAX station 
2000 kunnen gelijktijdig 16 kleuren zichtbaar worden ge
maakt. Het gebruik van alle 16 kleuren heeft echter tot 
gevolg dat de gereserveerde elementen van de hardware kleu
rentabel worden overschreven wat tot gevolg heeft dat alle 
terminal-emulatie windows van kleur veranderen hetgeen erg 
hinderlijk is. Om dit te voorkomen wordt alleen gebruik 
gemaakt van de elementen 0 tot en met 11 van de kleurenta
bel. 
De werkstationdriver gebruikt een virtuele kleurentabel met 
12 elementen. Bij creatie van deze virtuele kleurentabel 
geeft het systeem element 0 een waarde die overeen komt met 
de standaard windew-achtergrondkleur en element 1 een waarde 
die overeenkomt met de standaard window-voorgrond kleur; de 
overige elementen hebben de waarde 0 (zwart) . Deze stan
daardkleuren van de elementen 0 en 1 worden door de driver 
niet overschreven. De elementen 2 tot en met 11 worden wel 
door de driver gedefinieerd. 
Om te zorgen dat de virtuele kleurentabel bij elk window op 
dezelfde manier in de hardware kleurentabel geplaatst wordt 
wordt gebruik gemaakt van 'colormap segmenten'. Elementen 0 
en hoger van de virtuele kleurentabellen worden gebonden aan 
elementen 0 en hoger van de hardware kleurentabel. 
De virtuele kleurentabel die gebruikt wordt bij de menurou
tines heeft een lengte van slechts 2 elementen. De waarde 
van deze elementen worden door de driver niet geinitiali
seerd waardoor element 0 de windew-achtergrond kleur is en 
element 1 de window-voorgrond kleur. Ook nu worden door 
middel van een 'color map segment' de elementen 0 en 1 van 
de virtuele kleurentabel gekoppeld aan de elementen 0 en 1 
van de hardware kleurentabel. 
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7.4 BEHEER VAN VIRTUELE DISPLAYS EN WINDOWS 

De driver is zodanig opgezet dat 'gelijktijdig' een aantal 
virtuele displays en windows kunnen worden gebruikt. Bij elk 
virtueel display hoort steeds een window. Elke combinatie 
virtueel display I display window wordt vanuit de hogere 
lagen van de plotbibliotheek gezien als een zelfstandig 
device. Binnen de driver wordt elk zo'n combinatie gezien 
als een sub-device. 

Binnen de plotbibliotheek kan op elk moment hoogstens een 
device geselecteerd zijn (ook bij segmenten die aan meerdere 
devices gekoppeld kunnen zijn zal steeds maar een device 
geselecteerd worden) . Binnen de werkstationdriver hoeft op 
elk moment dus hoogstens een sub-device aktief te zijn. De 
driver is zodanig opgezet dat gebruik wordt gemaakt van een 
set van globale variabelen. Telkens wanneer een ander subde
vice wordt geselecteerd worden de waarden van die set van 
variabelen opgeslagen en gevuld met de waarden die horen bij 
het te selecteren sub-device. Deze set van globale variabe
len wordt beschreven in tabel 7.1. 

+----------+-------------------------------+------------+ 
I Globale I Gebruik I Bewaren in I 

!variabele I Betekenis I array I 

+----------+-------------------------------+------------+ 
I CURDEV I Huidig geselecteerd subdevice I %1 

I VDID I Virtuele display identifier I DVVDID(.) *I 

I WDID I Window identifier I DVWDID (.) I 

I TXTOK I Teksten wel of niet afbeelden I DVDRTX(.) I 

I LSTXX I Laatst gebruikte x coordinaat I DVLSTX(.) I 

I LSTYY I Laatst gebruikte y coordinaat I DVLSTY(.) I 

+----------+-------------------------------+------------+ 
%) CURDEV is -1 indien geen subdevice geselecteerd is. 
*) Dit array wordt ook gebruikt om bij te houden of een 

subdevice al is geinitialiseerd. Is een subdevice nog 
niet gebruikt dan is de waarde van DVVDID(SUBDEV) ge
lijk aan 0. 

Tabel 7.1 Subdevice-afhankelijke globale parameters bin
nen de werkstationdriver. 
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Op deze globale variabelen werken twee routines WSPUSH en 
WSPOP(SUBDEV). De eerste routine schrijft de set van globale 
variabelen naa~ de arrayelementen DVVDID(CURDEV) tot 
DVLSTY(CURDEV) waarna de globale variabelen gebruikt kunnen 
worden voor andere subdevices. De tweede routine haalt de 
waarden van een te selecteren subdevice weer terug en geeft 
CURDEV de bijbehorende waarde. 
Deze manier van werken is analoog aan het selecteren van 
segmenten bij de segmentroutines [LAN001]. Wat hier opvalt 
is dat gewerkt wordt met een klein aantal globale variabe
len; dit is mogelijk omdat de UIS-routines intern vrijwel 
alle noodzakelijke informatie opslaan waardoor binnen de 
driver alleen de identificatienummers van de virtuele dis
plays en windows belangrijk zijn. 

7.4.1 INITIALISEREN VAN EEN SUBDEVICE 

Wanneer een subdevice voor de eerste keer wordt geselecteerd 
(DVVDID(SUBDEV) .EQ. 0) dan wordt dit subdevice eerst geini
tialiseerd. 
De driver opent een virtueel display en koppelt daaraan een 
display window. 

Het virtueel display heeft de volgende eigenschappen: 
- Wereldcoordinaten: 

De wereldcoordinaten lopen zowel in X- als in Y-richting 
van 0.0 tot en met 1.0 en zijn dus gelijk aan het stan
daardcoordinatenstelsel dat binnen de plotbibliotheek 
wordt gebruikt. Binnen de driver vindt dus geen omrekening 
van coordinaten plaats. Binnen de UIS-routines is natuur
lijk wel een transformatie van de coordinaten in het 
wereldcoordinatenstelsel naar pixelcoordinaten. 
De display list is niet aktief. Dit is reeds aan de orde 
geweest in paragraaf 7.2. 
Aan het virtueel display is precies een display window 
gekoppeld. 
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Het display window heeft de volgende eigenschappen: 
- Het window bevat het gedeelte van het wereldcoordinaten

stelsel met X-waarden tussen 0.0 en 1.0 en Y-waarden 
tussen 0.0 en l.O. Het virtueel display wordt dus zonder 
vervorming afgebeeld op het window. Omdat bovendien bij 
elk virtueel display precies een display window hoort, 
ZlJn binnen de driver de verschillende eigenschappen van 
virtueel display en display window nihil. In het vervolg 
wordt dan ook gebruik gemaakt van de term sub-device voor 
de aanduiding van een virtueel window, display window of 
de combinatie van deze twee. 
Afmetingen: 
De afmetingen van het window worden bepaald door de afme
tingen van het scherm en de waarde van de schaalfakteren 
WSXFAC en WSYFAC. 
WIDTH = WSXFAC * SCREEN WIDTH 
HEIGHT = WSYFAC * SCREEN-HEIGHT 
De parameters WSXFAC en-WSYFAC ZlJn opgenomen in de para
meterfile van de werkstation driver. 
Subdevice 8 en 9 hebben afwijkende afmetingen. Subdevice 8 
heeft schaalfactoren WSXFAC=WSYFAC=l.O en subdevice 9 
heeft schaalfactoren 0.15. 
Door te werken met deze schaalfactoren bestaan windows op 
een 15 inch en op een 19 inch scherm uit hetzelfde aantal 
pixels maar hebben door het verschillend aantal pixels per 
cm. een andere afmeting in cm. 

- Plaatsing: 
Er wordt geen exacte plaatsing van het window voorgeschre
ven. Wel wordt bij de creatie van het window een voorkeur 
opgegeven voor rechts-onder. 

- Het window heeft geen 'keyboard icon'. Het fysieke toet
senbord kan dus niet aan het window gekoppeld worden. 
Hierdoor kunnen windows van de plotbibliotheek ook niet 
met behulp van de <CYCLE> toets op het toetsenbord naar de 
voorgrond worden gepopt. 

- Titel: 
De titel van het window is gelijk aan de 'username' van de 
gebruiker gevolgd door het subdevicenummer. 

- Close-optie: 
De 'close optie' uit het windowmenu is gedeaktiveerd. Het 
window kan dus niet via de human interface verwijderd 
worden. Dit zou tevens tot gevolg hebben dat de applicatie 
wordt afgebroken. 

- Button AST: 
Voor het aktief window (een window dat behoort bij het 
subdevice dat op dat moment geselecteerd is) is een button 
AST gedefinieerd (zie ook paragraaf 7.5). 

- Resize AST: 
Voor het aktief window is steeds een resize-AST gedefini
eerd (paragraaf 7.5). 
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- Een nieuw window wordt automatisch op de voorgrond gezet, 
dus voor alle andere eventueel aanwezige windows op het 
scher~ 

De plotbibliotheek is in de eerste plaats bedoeld voor het 
gebruik in het PRIMAL-pakket. De eigenschappen van de win
dows worden dan ook voorgeschreven door de eisen vanuit 
PRIMAL. Wanneer alleen aan deze eisen wordt voldaan dan 
wordt een onvolledig gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
van het werkstation. Om de plotbibliotheek meer flexibel te 
rnaken komen de volgende mogelijkheden in aanmerking: 
- Voeg een aantal routines in de hoogste laag van de plotbi

bliotheek toe waarmee bijvoorbeeld afmetingen en plaatsing 
van windows worden beinvloed. Dit heeft als nadeel dat een 
applicatie wordt opgezadeld met allerlei, min of meer de
viceafhankelijke, initialisatiehandelingen. Bovendien is 
het onduidelijk welke invloed dergelijke routines moeten 
hebben op andere apparaten zoals de Tektronix of HP
plotter. Deze rnanier is echter erg flexibeJ. 

- Gebruik een plotbibliotheek setup file. Dit is een file 
waarin allerlei heinvloedbare eigenschappen van alle plot
apparaten zijn opgenomen die niet via routines uit de 
bovenste laag van de plotbibliotheek worden ingesteld. 
Deze file moet op een eenvoudige rnanier kunnen worden 
gewijzigd (bijvoorbeeld met behulp van een standaard 
teksteditor of met een speciaal plotbibliotheek initiali
satieprogramma) . Per applicatie kan dan een andere setup
file gebruikt worden. 

- Bepaal zoveel mogelijk eigenschappen met behulp van para
meters binnen de diverse drivers. Indien eigenschappen 
aangepast moeten worden dan kan dit gebeuren door de 
waarde van deze parameters aan te passen en de routines 
van de drivers opnieuw te compileren en te linken. Deze 
rnanier van werken wordt op dit moment toegepast voor 
bijvoorbeeld de bepaling van de windewafmetingen (WSXFAC 
en WSYFAC) binnen de werkstationdriver. Vergeleken met de 
voorgaande mogelijkheden is deze rnanier minder flexibel 
maar daar staat tegenover dat het gebruik en onderhoud 
eenvoudig blijft: applicaties kunnen blijven werken met 
een beperkte set van plotroutines en er hoeft bij backup
procedures en dergelijke geen rekening worden gehouden met 
allerlei extra files. Het aanpassen van eigenschappen eist 
echter wel een grotere kennis van de plotbibliotheek. 

- Binnen de driver van het werkstation kunnen verschillende 
subdevices anders worden geinitialiseerd. Gebruikers die 
andere mogelijkheden wensen hoeven dan alleen een ander 
devicenummer te gebruiken. 
Voor testdoeleinden zijn op dit moment de afmetingen van 
subdevice 8 en 9 anders dan bij de andere subdevices 
terwijl bij subdevice 10 de display list wel aktief is. 
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Op dit moment is nog geen keuze gemaakt uit een van boven
staande mogelijkheden. Alle eigenschappen zijn vast ingebouw 
in de drivers of zijn zeer beperkt met behulp van parameters 
te beinvloeden. Een flexibel gebruik van allerlei eigen
schappen van de verschillende apparaten is dus nog niet 
mogelijk. 

7.4.2 DE-AKTIVEREN VAN EEN SUBDEVICE 

Wanneer een subdevice wordt geselecteerd terwijl een ander 
subdevice aktief is ((SUBDEV .NE. CURDEV) .AND. (CURDEV .GT. 
0)) dan wordt het aktieve subdevice gedeactiveerd. Hiertoe 
worden de volgende akties ondernomen: 
- Indien het vectorbuffer niet leeg is dan worden de aanwe

zige vectoren afgebeeld. 
- Enkele eigenschappen (button AST en resize AST) van een 

aktief subdevice worden gedeaktiveerd. 
- De waarden van de set met globale variabelen worden met 

behulp van WSPUSH opgeslagen. 
- CURDEV krijgt de waarde -1. 

7. 4. 3 OPNIEUW SELECTEREN VAN EEN BESTAAND SUBDEVICE 

Indien een bestaand subdevice wordt geselecteerd dan worden 
de volgende operaties uitgevoerd: 
- Indien een ander subdevice aktief is dan worden de opera

ties uit paragraaf 7.4.2 voor dat subdevice uitgevoerd. 
De set van globale variabelen wordt met behulp van 
WSPOP(SUBDEV) geladen met de laatst gebruikte waarden voor 
dit subdevice. 
CURDEV wordt gelijk gemaakt aan het nummer van het gese
lecteerde subdevice. 
De AST-routines (button AST en resize AST) worden opnieuw 
geaktiveerd. 
Het bij het subdevice horende window wordt altijd naar de 
voorgrond gepopt wanneer het subdevice wordt geselecteerd. 
In tegenstelling tot de andere akties die in deze para
graaf worden genoemd, wordt deze aktie ook uitgevoerd 
indien op moment van selectie het juiste subdevice al 
aktief is. 
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Bij het tekenen van een PRIMAL-plaatje is dit erg duide
lijk te zien. Een PRIMAL-plaatje is namelijk opgebouwd uit 
een aantal segmenten. Telkens wanneer een segment wordt 
afgebeeld wordt eerst het device geselecteerd waarop de 
afbeelding zichtbaar gemaakt wordt. Wanneer tijdens het 
tekenen andere windows voor het grafische (PRIMAL) window 
ZlJn geschoven dan komt het grafische window steeds op
nieuw op de voorgrond. 

7. 4. 4 VERWIJDEREN VAN EEN SUBDEVICE 

Een subdevice wordt verwijderd door het verwijderen van het 
bijbehorende virtuele display: 

CALL UIS$DELETE DISPLAY(VDID) 

De UIS-routine zorgt dan ook voor het verwijderen van het 
bijbehorende displaywindow, het deaktiveren van AST routi
nes, eventueel het terughalen van overlapte windows etc. 
De administratie van de driver wordt bijgewerkt door: 

DVVDID(CURDEV) 
CURDEV 

0 
= -1 

7.5 AST-ROUTINES 

Telkens wanneer een subdevice van de werkstationdriver wordt 
geselecteerd worden voor het dan aktieve virtueel display en 
window een tweetal AST-routines geinitialiseerd: 

- Button AST. 
De AST-routine wordt uitgevoerd telkens wanneer een toets 
van de muis wordt ingedrukt of losgelaten terwijl de 
pointer binnen het window van het geselecteerde subdevice 
zichtbaar is. De AST-routine bewaart de nieuwe toestand 
van de buttons in de globale variabele KEYBUF en zet 
bovendien de eventflag GINFLG. Deze vlag is globaal binnen 
de driver. Het gebruik van vlaggen wordt besproken aan het 
einde van deze paragraaf. 
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Het aktiveren van deze AST-routine heeft als bijverschijn
sel dat het naar de voorgrond poppen van het window door 
te elieken binnen het windowniet meer werkt! Een window 
kan nog wel naar de voorgrond worden gepopt door te 
elieken in de rand van het window (inclusief titel) of 
door gebruik te maken van het windowmenu. 

- Resize AST. 
Wanneer de gebruiker kiest voor een resizeaktie dan wordt 
gevraagd om de nieuwe viewport afmetingen (zoals beschre
ven in paragraaf 5.4). Bij de default resize aktie wordt 
dan een groter of kleiner gedeelte van het wereldcoordina
tenstelsel geselecteerd om te worden afgebeeld in het 
groter of kleiner geworden window (zie ook paragraaf 6.4). 
De door de driver gebruikte AST-routine houdt echter het 
window (dit is het geselecteerde gedeelte van het wereld
coordinatenstelsel: X in [0.0,1.] en Yin [0.0,1.0]) ge
lijk waardoor het oorspronkelijke window vergroot of ver
kleind wordt weergegeven doordat het wordt afgebeeld in 
een groter of kleiner viewport. 
Tijdens de resize aktie wordt het (nieuwe) viewport gevuld 
met de achtergrondkleur. Omdat de displaylist niet aktief 
is (om redenen die genoemd zijn in paragraaf 7.2) wordt de 
afbeelding niet opnieuw zichtbaar. Binnen de PRIMAL-plot
applicatie wordt dit goed gemaakt door de gebruiker een 
menukeuze of een commando ter beschikking te stellen waar
mee het viewport weer opnieuw wordt gevuld. Er valt ook te 
denken aan een oplossing waarbij de resize AST-routine 
segmentroutines aktiveert die alle segmenten die gekoppeld 
zijn aan het 'resized' subdevice hertekenen. Dit soort 
operaties houden echter koppelingen in tussen de laagste 
laag van de plotbibliotheek (driver) naar hogere lagen. De 
struktuur van de plotbibliotheek is (op dit moment) steeds 
een koppeling van hogere lagen naar lagere lagen. 
De resize AST wordt aangeroepen door gebruik te maken van 
het windowmenu. Omdat deze AST alleen gedefinieerd is op 
het moment dat het subdevice binnen de plotbibliotheek is 
geselecteerd zal op andere momenten dit item uit het 
windowmenu niet te gebruiken zijn. 

- Timast. 
Buiten de twee AST-routines die hiervoor genoemd ZlJn is 
binnen de driver ook de AST-routine TIMAST gedeclareerd. 
Deze routine wordt gebruik voor het implementeren van 
timeout-faciliteiten bij bijvoorbeeld grafische invoerrou
tines. Bij grafische invoer moet over het algemeen gewacht 
worden tot dat een toets van de muis is ingedrukt of 
losgelaten. De driver staat dan in het algemeen te wachten 
op een verandering van de bovengenoemde GINFLG. Indien de 
wachttijd aan een maximum gebonden is dan start de driver 
voordat wordt begonnen met het wachten op de GINFLG een 
timerroutine. Nadat de maximale wachttijd verstreken is 
zal deze timerroutine de AST-routine TIMAST uitvoeren. 
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Deze timer AST-routine bevat de volgende statements: 

TIMFLG = .TRUE. 
CALL SYS$SE_TEF (%VAL (GINFLG)) 

Het eerste statement geeft de variabele TIMFLG (logical 
variabele, globaal binnen driver) de waarde .TRUE .. Andere 
routines in de driver kunnen door middel van deze variabe
le controleren of een timeout situatie is opgetreden. Het 
tweede statement 'set' de eventflag GINFLG waardoor wacht
situaties op een toestandsverandering van de vlag worden 
opgeheven. (De volgorde van beide statements mag niet 
gewijzigd worden!). 

Het gebruik van de AST-routines en de eventvlag wordt door 
het volgende voorbeeld geillustreerd: 

Initialisatie: 

STATUS = LIB$GET EF(GINFLG) 

CALL UIS$SET BUTTON AST( 
* VDID,WDID,BUTAST,,,,,,) 

Instellen van een wachtsituatie: 

TIMFLG = .FALSE. 

CALL SYS$SETIMR( ,TIME,TIMAST, ) 

CALL SYS$CLREF(%VAL(GINFLG)) 
CALL SYS$WAITFR(%VAL(GINFLG)) 

CALL SYS$CLREF(%VAL(GINFLG)) 
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Dit gebeurt eenmalig 
bij initialisatie van 
de driver. Met deze 
aanroep wordt een van 
de beschikbare vlag
gen gereserveerd. 
Hiermee wordt BUTAST 
gekoppeld aan een 
toestandsverandering 
van de buttons. Dit 
gebeurt telkens wan
neer een subdevice 
opnieuw wordt gese
lecteerd. 

Geef aan dat geen 
timeout is opgetre
den. 
Start timer. Na het 
verstrijken van de 
opgegeven tijd wordt 
TIMAST aangeroepen. 
'Clear' de eventvlag. 
Wacht totdat de vlag 
'geset' wordt. De 
vlag wordt gezet door 
TIMAST of BUTAST. 
'Reset' de vlag weer. 



IF (TIMFLG)THEN 

REPORT TIMEOUT 
ELSE 

CALL SYS$CANTIM( I ) 

ENDIF 

Controleer of timeout 
is opgetreden of een 
andere situatie. 
Timeout! 
Geen timeout 
Cancel de eerder ge
starte timer. 
Vervolg het programma 
met bijvoorbeeld het 
bepalen van de toe
stand van de buttons. 

Het gebruik van vlaggen en AST-routines 
besproken in de beschrijving van de VMS 
routines [DIG006]. 

wordt uitvoerig 
runtime library 

7.6 ALGEMENE TEKENOPERATIES 

Nadat een subdevice is geselecteerd waardoor een virtueel 
display en een bijbehorend display window zijn geopend kan 
grafische informatie zichtbaar worden gemaakt. 
Tekenoperaties worden gesplitst in twee groepen. In de eer
ste plaats zijn dit routines waarmee de plotomgeving wordt 
ingesteld (tekenkleur, karaktergrootte etc.) en in de tweede 
plaats de grafische operaties. Deze splitsing is binnen de 
DIS-routines zeer nadrukkelijk aanwezig. De eerste groep 
bestaat uit attribuutroutines, de tweede groep uit grafische 
routines. 

De routines die binnen een driver moeten voorkomen zijn over 
het algemeen zeer eenvoudig te vertalen naar aanroepen van 
een routine uit de DIS-bibliotheek. 
- De verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze, en zo 

efficient mogelijk, instellen van allerlei attributen is 
door het gebruik van attribuutblokken verschoven naar de 
DIS-interface: de driver hoeft alleen de juiste waarde toe 
te kennen aan de attributen 
De DIS-routines werken rechtstreeks met wereldcoordinaten. 
Er hoeft dus geen codering van coordinaten plaats te 
vinden. Bovendien wordt ook geen gebruik gemaakt van ter
minallijnen waardoor buffering van uitvoer, het vermijden 
van speciale karakters of het indelen van de uitvoerstroom 
in regels en paginas overbodig is. 
Doordat het wereldcoordinatenstelsel binnen het virtuele 
display gelijk gekozen is aan het door de Plotbibliotheek 
gebruikte coordinatenstelsel hoeven geen coordinatentrans
formaties uitgevoerd te worden. 
De DIS-routines hebben een eigen cliproutine. 
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7.6.1 ATTRIBUUTROUTINES 

Binnen de driver maakt elk subdevice gebruik van twee attri
buutblokken die worden aangewezen met behulp van de parame
ters ATBDEF (default attribuutblok) en ATBSCR (scratch at
tribuutblok) . 
ATBDEF wordt gebruikt voor het opslaan van de door hogere 
lagen voorgeschreven waarden van tekenkleur, karaktergrootte 
en clipwindow. 
ATBSCR wordt gebruikt tijdens het vullen van vlakken. 
bij moet tijdelijk worden overgegaan op een ander 

Hier
font 

hier-(UIS$FILL PATTERNS) en op een andere tekenkleur. Door 
voor een- ander attribuutblok te gebruiken kunnen de oor
spronkelijke attributen bewaard blijven. 

Hierna volgt een opsomming van de attribuutroutines die 
binnen de driver worden gebruikt. De namen en funkties van 
de routines zijn te vinden in hoofdstuk 5 van [LANOOl]. 
Volgens de daar genoemde conventie zijn de eerste twee 
letters van elke routinenaam een aanduiding voor het te 
bedienen apparaat, in dit geval WS voor werkstation. 

WSCLPW 
Deze routine maakt gebruik van de routine UIS$SET CLIP voor 
het doorgeven van het clipwindow naar de Uis=interface. 
Hoewel de hogere lagen de afbeelding al zodanig clippen dat 
geen coordinaten buiten het geldende clipwindow voorkomen 
moet het clipwindow toch worden doorgegeven omdat gebruik 
gemaakt wordt van een 'hardware' ellipsroutine (WSARC). 
Delen van een ellipsboog kunnen namelijk buiten het clipwin
dow vallen. Ook markers worden beter getekend: de hogere 
lagen besluiten om een marker in zijn geheel wel of niet af 
te beelden op grond van het feit of het middelpunt van de 
marker wel of niet binnen het clipwindow valt. 

WSCOL 
Het instellen van een kleur wordt vertaald naar het 
van de juiste writing index. Hierbij wordt op de 
schreven manier [LANOOl] rekening gehouden met het 
palet. 
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WSSIZE 
De karaktergrootte wordt ingesteld volgens de in [LAN001] 
voorgeschreven afspraken. Omdat niet elke willekeurige ka
raktergrootte kan worden ingesteld kan de gerealiseerde 
karaktergrootte · soms afwijken van de gevraagde karakter
grootte. De gerealiseerde karaktergrootte wordt door middel 
van de parameters van WSSIZE teruggemeld aan de hogere lagen 
van de plotbibliotheek. 
Het tekenen van karakters wordt geheel onderdrukt indien een 
karakter grootte wordt gevraagd waarbij de karakter-hoogte 
of -breedte kleiner zijn dan 0.001 of groter dan 0.999. 

7.6.2 GRAFISCHE ROUTINES 

Hierna volgt een opsomming van de grafische routines die 
binnen de driver worden gebruikt. 

WSMOVE en WSDRAW 
Voor het uitvoeren van move- en draw-operaties maakt de 
driver gebruik van een vektorbuffer (BUFXX(.) en BUFYY(.)). 
De eerste positie van dit buffer wordt gebruikt als beginco
ordinaat van een reeks van aaneengesloten lijnstukken. De 
volgende posities zijn de coordinaten van de eindpunten van 
elk lijnstuk. Het totaal aan lijnstukken wordt met behulp 
van een aanroep van UIS$PLOT ARRAY in een keer afgebeeld. 
Het gebruik van dit buffer heeft de volgende gevolgen: 
- Bij veranderingen van attributen moet eerst het vektor

buffer worden afgebeeld met het geldende attribuutblok. 
Pas daarna mag het attribuutblok worden gewijzigd. 

- Bij het de-activeren van een subdevice moet het buffer 
worden afgebeeld. 

- Grafische uitvoerroutines binnen de driver die geen ge
bruik rnaken van het vektorbuffer moeten over het algemeen 
eerst het vektorbuffer afbeelden voordat de routine verder 
gaat. De volgorde waarin objecten worden getekend is vaak 
erg belangrijk! 

- Bij moveoperatie naar een positie die niet gelijk is aan 
de laatste coordinaat in het buffer moet het buffer eerst 
worden afgebeeld voordat de eerste positie van het buffer 
gevuld mag worden met het nieuwe coordinatenpaar. 

- Bij drawoperaties moet bufferoverflow worden voorkomen. 
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WSARC 
Voor het tekenen van cirkelbogen wordt de routine 
UIS$ELLIPSE gebruikt. Binnen de routine vinden een aantal 
transformaties plaats. WSARC definieert de begin- en eind
hoek in radialen ten opzichte van de x-as waarbij een posi
tieve hoek overeen komt met een draaing tegen de klok. De 
UIS-routine gebruikt hoeken die gedefinieerd zijn in graden 
ten opzichte van de y-as waarbij ook de draairichting anders 
is gedefinieerd. 
Bovendien geeft de routine (onder versie 3.1) verkeerde 
resultaten als hoeken kleiner dan 0 of groter dan 360 graden 
worden gebruikt. 

WSMRK 
De DIS-routines kennen geen routines voor het tekenen van 
markers. Om toch markers te tekenen kunnen de volgende 
mogelijkheden worden gebruikt: 
- Roep de markerroutine PLSWMK uit de software emulatie 

bibliotheek aan. 
- Definieer een font met de te gebruiken markers en gebruik 

daarna tekstroutines voor het afbeelden van de markers. 
- Gebruik eenvoudige tekenoperaties uit de DIS-bibliotheek 

voor het afbeelden van markers binnen de routine WSMRK. 
Vanwege het eenvoudig gebruik van de DIS-routines is gekozen 
voor de laatste mogelijkheid. Vorm en afmetingen van de 
markers worden dus volledig bepaald binnen deze routine van 
de driver. 

WSFILL 
De DIS-routines hebben mogelijkheden tot het weergeven van 
gevulde polygonen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van 
dezelfde routine als bij move- en draw-operaties (UIS$PLOT) 
maar met een ander attribuutblok. Omdat de filloperatie geen 
invloed mag hebben op volgende tekenoperaties wordt gebruik 
gemaakt van het scratch-attribuutblok. 
Eerst wordt een copie van ATBDEF gemaakt in ATBSCR, dan 
wordt een font met fillpatterns geladen (UIS$FILL PATTERNS) 
en wordt het juiste fillpattern uit dit font gekozen (voor 
vullen met een bepaalde kleur PATT$C FOREGROUND) . Daarna 
wordt de tekenkleur ingesteld (writing index) waarna de 
filloperatie kan plaatsvinden. -
Indien WSFILL wordt aangeroepen met een positief kleurnummer 
dan wordt gevuld met de opgegeven kleur en indien de routine 
wordt aangeroepen met een negatief kleurnummer dan wordt 
gebruik gemaakt van een van de speciale fill-patterns (zie 
ook appendix B.8). 

WERKSTATION DRIVER -7.15-



WSTEXT 
Deze routine maakt gebruik van de DIS-routine UIS$TEXT. 
Hierbij moet de y-coordinaat van de beginpositie worden 
aangepast: WSTEXT gebruikt als beginpositie het punt links
onder van de karaktercel terwijl UIS$TEXT de positie links
boven gebruikt. 

7.6.3 ANDERE ROUTINES 

Binnen de driver komen nog routines voor die hierboven niet 
zijn genoemd. 

WSSLCT, WSINIT en WSRLSE 
De beschrijving- van deze routines volgt volledig uit de 
tekst van paragraaf 7.4. 

WSUPDT 
De update-routine die ondermeer wordt aangeroepen door het 
gebruik van PLPOST in de hoogste laag van de plotbibliotheek 
beeldt alleen de vektoren uit het vektorbuffer af in het 
window van het subdevice. Alle andere operaties worden al
tijd direct afgebeeld. 

WSHLS 
Deze routine is in de plaats gekomen van de routine WSCLD 
voor het instellen van de HLS-kleurwaarde van een hardware 
kleurindex. 
De routine rekent de HLS kleurcode om naar een RGB kleurcode 
waarna deze RGB waarde wordt ingesteld. De routine heeft 
alleen invloed op indices die lopen van 0 tot de lengte van 
de virtuele kleurentabel. Het veranderen van de kleur van de 
elementen 0 en 1 van de kleurentabel moet zo veel mogelijk 
vermeden worden (paragraaf 7.3). 

WSPAL 
Deze routine werkt zoals is voorgeschreven in [LAN001]. 
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7.7 GRAFISCHE INVOER FACILITEITEN 

De grafische invoerfaciliteiten (GIN) zijn nieuw in de plot
bibliotheek. Deze groep van routines zijn bedoeld als ver
vanging en uitbreiding van de crosshairroutines. De algemene 
beschrijving van de verplichte driverroutines is te vinden 
in hoofdstuk 4 van dit verslag. 

De routine WSGIRD is in de driver geimplementeerd met behulp 
van vier onderliggende subroutines. De wachtsituatie en 
timing verloopt zoals in paragraaf 7.5 is beschreven. 
WSTIME Deze routine aktiveert of deaktiveert de timeropera

ties. 
WSGIWl Deze routine wacht op het indrukken van een van de 

toetsen op de muis 
WSGIW2 Deze routine wacht totdat alle toetsen zijn losgela

ten. 
WSGTBT Deze routine bepaalt de toestand van de toetsen van 

de muis. 

7.8 MENUOPERATIES 

Ook de menuoperaties ZlJn nieuw binnen de plotbibliotheek. 
Een algemene beschrijving van de menuroutines binnen een 
driver van de plotbibliotheek wordt gegeven in paragraaf 
4.3. De routines zijn zodanig opgezet dat de werking van de 
menu's nauw aansluit bij de werking van menu's in de 'human 
interface' van het werkstation. 

Elk menu bestaat uit een combinatie van een virtueel display 
en een displaywindow (viewport) . 
De driver maakt gebruik van twee arrays voor het bijhouden 
van de administratie van de verschillende menuwindows. Dit 
zijn de arrays MNVDID(.) en MNWDID(.). Hierin worden de 
'virtual display identifiers' en de 'display identifiers' 
bewaard die horen bij elk menuwindow. In tegenstelling tot 
het gebruik van grafische windows worden deze waardes niet 
gecopieerd naar andere globale variabelen op het moment dat 
operaties op een menu worden uitgevoerd. De reden hiervoor 
is dat meestal een beperkt aantal operaties achter elkaar 
worden uitgevoerd op hetzelfde menu. Het komt wel voor dat 
binnen de driverroutines deze arraywaardes worden gecopieerd 
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naar lokale variabelen. Pas hierbij op dat geen gebruik 
gemaakt wordt van de globale variabelen VDID en WDID die 
geladen zijn met waardes voor het geselecteerde grafische 
subdevice! De menuroutines gebruiken nu steeds de lokale 
variabelen IDVD sn IDWD. 

De menuroutines maken gebruik van de algemene eventvlag 
GINFLG. Dit kan omdat op het moment dat een selectie uit een 
menu gemaakt wordt geen andere grafische invoerroutines 
aktief zijn. 

WSCRMN 
Deze routine opent een nieuw virtueel display en koppelt 
daaraan tevens een displaywindow. Het window wordt gecreeerd 
met gebruikmaking van 'exact placement'; het window krijgt 
geen window-menu en geen-keyboard icon. De titel van het 
window wordt overgenomen uit een van de parameters van 
WSCRMN. 
Er wordt gebruik gemaakt van twee verschillende karakter
fonts. Een font wordt gebruikt voor het weergeven van de 
instruktieregels van het menu, Een ander font, met 'vette' 
karakters, wordt gebruikt voor het weergeven van de keuzemo
gelijkheden. 
De routine definieert voor elk menu drie attribuutblokken. 
MNATB1 is gelijk aan het default attribuutblok (0) en wordt 
gebruikt voor het weergeven van de instruktieregels. MNATB2 
bevat het 'vette' karakterfont. De 'writing mode' is hierin 
gelijk aan 'UIS$C MODE REPL) waardoor eventueel aanwezige 
gevens overschreven worden door nieuwe gegevens. De 'writing 
index' is gelijk aan 1 (de voorgrond kleur) . Dit attribuut
blok wordt gebruikt tijdens het invullen of veranderen van 
de keuzemogelijkheden. Een derde attribuutblok wordt ge
bruikt om keuzemogelijkheid waarna de pointer wijst te ver
duidelijken. Wanneer de pointer een bepaalde keuzemogelijk
heid aanwijst wordt deze mogelijkheid in 'reverse video' 
getoond. Het attribuutblok maakt gebruik van het 
UIS$FILL PATTERNS font PATT$C FOREGROUND. De 'writing mode' 
is UIS$C-MODE COMP. 
Binnen het virtuele display wordt een coordinatensysteem 
gekozen met X-waarden [1.0, XMX] en Y-waarden [1.0, YMX]. De 
waarde van XMX is gelijk aan (1.0 + karakters per regel) en 
de waarde van YMX is gelijk aan (1.2 + aantal instruktiere
gels + aantal keuzeregels) (de extra afstand 0.2 wordt 
gebruikt om een scheiding aan te brengen tussen de instruk
tieregels en de keuzemogelijkheden). Dit stelsel sluit nauw 
aan bij de coordinaten voor de plaatsing van keuzemogelijk
heden die door de parameters van de menuroutines worden 
gebruikt. 
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De afmetingen van het display ZlJn gelijk aan (XMX-1.0) * 
karakterbreedte en (YMX-1.0) * karakterhoogte. 
De routine koppelt de routine BUTAST aan een verandering van 
de toestand van de buttons terwijl de pointer binnen het 
menuwindow is. 

WSCLFL 
Deze routine schrijft de menu-elementen in het menuwindow. 
Aan elk rechthoekig gebied dat een menu-element omvat wordt 
een AST-routine gekoppeld. Dit gebeurt door: 

CALL UIS$SET POINTER AST(IDVD,IDWD,BUTAST,, 
{gebied},BUTAST,) 

Door deze aanroep wordt telkens wanneer de pointer het 
gebied binnen komt of weer verlaat de routine BUTAST uitge
voerd. Deze routine 'set' dan elke keer de eventvlag GINFLG 
(paragraaf 7.5). Zolang het menuwindow blijft bestaan blijft 
ook de koppeling tussen het betreden van het gebied en het 
aktiveren van de routine BUTAST bestaan. Het wachten op de 
eventvlag gebeurt echter alleen tijdens het uitvoeren van de 
routine WSMNSL. 

WSMNSL 
Deze routine bepaalt welke keuze een gebruiker maakt uit de 
keuzemogelijkheden van het menu. 
De routine koppelt voor de duur van de uitvoering van de 
routine een ander pointer-patroon aan het menuwindow. Dit 
pointerpatroon heeft de vorm van een kruis en afmetingen die 
ongeveer gelijk zijn aan de afmetingen van een karakter. 
Telkens als de pointer binnen het aktieve menu komt zal de 
pointer de hierboven beschreven vorm aannemen. 
Aan de REDRAW opdracht wordt voldaan door het uitvoeren van 

UIS$POP VIEWPORT(IDWD). 

Binnen de routine wordt een lus uitgevoerd waarin de volgen
de operaties voorkomen: 

CALL SYS$WAITFR(%VAL(GINFLG)) 

CALL SYS$CLREF (%VAL(GINFLG)) 

GET POINTER POSITION 

Wacht op een event. De 
eventvlag wordt gezet door 
het betreden van een van 
de menu-gebieden (zie 
WSCLFL) of door een veran
dering van de toestand van 
de buttons (zie WSCRMN) . 
'Reset' de vlag voor een 
volgend gebruik. 
Bepaal de positie van de 
pointer. 
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IF (CURPOS .NE. LASTPOS) THEN De pointer wijst naar een 
ander element van het 
menu. 

REVERSE LAST AREA 

REVERSE CUR AREA 

ENDIF 
GET BUTTONS 

IF (.NOT. BUT USED) REPEAT 

Geef het laatst aangewezen 
gebied (dat in reverse 
video zichtbaar was) weer 
gewoon weer. 
Geef het nieuw aangewezen 
gebied weer in reverse 
video. 

Bepaal of een button is 
ingedrukt en weer losgela
ten. 
Wacht op een volgende 
event. 

Indien een button is ingedrukt en weer losgelaten zonder dat 
tussentijds het window is verlaten wordt de positie (kolom
en rij-nummer) van het menu-element waarna de pointer wees 
op het moment van loslaten van de toets doorgegeven naar de 
hogere lagen van de plotbibliotheek. 
Opm: Omdat aan elk keuze-gebied van elk menuwindow dat geo

pend is de BUTAST- routine gekoppeld is wordt de boven
genoemde lus ook doorlopen indien de pointer andere 
menu's doorloopt! Bij de bepaling van de pointerpositie 
wordt dan ook steeds gekontroleerd of de pointer binnen 
het juiste menu is. 

WSMNPS 
Het werkstation is een voorbeeld van een apparaat waarop 
menuwindows eenvoudig door de gebruiker kunnen worden ver
plaatst. De UTS-interface bevat een routine voor de bepaling 
van de aktuele positie van een window. 

WSMNDL 
Deze routine verwijdert het virtuele display. Alle akties 
zoals het verwijderen van het menuwindow van het scherm of 
het terughalen van eerdere informatie op de gebruikte posi
tie van het scherm worden automatisch door de UTS-interface 
afgehandeld. Ook de eerder gedefinieerde AST-gebieden worden 
gedeactiveerd. 
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7.9 PARAMETERWAARDEN 

De driver gebruikt een aantal parameters voor het instellen 
van een aantal eigenschappen. Een overzicht van de belang
rijkste parameters met hun aktuele waarde en betekenis wordt 
gegeven in tabel 7.2. 

+--------+--------+----·---------------------------------+ 
I Pararn. I Waarde I Betekenis I 

+--------+--------+-------------------------------------+ 
I WSXFAC I 0.50 I Window breedte= WSXFAC * Scherm br. I 

I WSYFAC I 0.50 I Window hoogte = WSYFAC * Scherm ho. I 

I WSDVMX I 99 I Maximaal aantal subdevices (windows) I 

I BUFLEN I 100 I Lengte vektorbuffer I 

I MAXCOL I 15 * I Hoogste kleurnummer (O .. MAXCOL) I 

+--------+--------+-------------------------------------+ 
I NBRMNS I 40 I Maximurn aantal geopende rnenuwindows I 

+--------+--------+-------------------------------------+ 
*) Bij verandering van deze waarde moet ook de initialisa

tie van het kleurenpalet worden aangepast. 

Tabel 7.2 Overzicht van de waarde en betekenis van enkele 
belangrijke parameters die door de werkstation
driver worden gebruikt. 
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HOOFDSTUK 8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1 CONCLUSIES 

Tijdens het afstuderen is gewerkt aan de implementatie van 
de plotmodule van PRIMAL op een VAX werkstation. De nadruk 
lag hierbij op de implementatie van de plotmodule van dit 
pakket. 
De werkzaamheden zijn gescheiden in twee onderdelen. In de 
eerste plaats de uitbreiding van de plotbibliotheek met een 
werkstation-driver. En in de tweede plaats een onderzoek 
naar de mogelijkheden die het werkstation biedt voor eventu
ele toevoegingen aan PRIMAL. 

Het eerste onderdeel heeft geresulteerd in een werkende 
nieuwe driver voor het werkstation. 

Het tweede gedeelte heeft geresulteerd in de ontwikkeling 
van een menugestuurde bediening van PRIMAL. Deze bediening 
is geirnplernenteerd in de plotmodule van het pakket en kan 
gebruikt worden samen met de aanwezige bediening door middel 
van commando's. De gebruikte menu's worden gepresenteerd op 
het grafisch scherm en de gebruiker wijst met behulp van een 
muis de door hem gewenste, en op dat moment mogelijke, 
operaties aan. 

Het is gebleken dat de plotbibliotheek ook buiten PRIMAL 
gemakkelijk te gebruiken is. Ook andere onderzoeksgroepen 
binnen de vakgroep rnaken gebruik van de bibliotheek en 
worden in het geheel niet gehinderd door het feit de de 
bibliotheek in principe ontwikkeld is voor gebruik binnen 
PRIMAL. 

De nieuwe routines ZlJn volledig opgenomen in de plotbiblio
theek en voldoen ook aan de belangrijkste eis die aan deze 
bibliotheek is gesteld narnelijk apparaat-onafhankelijk heid. 
De routines zijn zodanig in de bibliotheek ingebracht dat 
een optimaal gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige 
hardware. De belangrijkste operaties worden op het niveau 
van de drivers uitgevoerd. De routines zijn geirnplernenteerd 
in de driver voor het werkstation en in de driver voor de 
Tektronix-4107a. 
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De stand-alone versie van de plotmodule is uitvoerig getest 
en werkt. 
Zeker voor gebruik binnen PRIMAL zal de module echter op een 
aantal punten ~oeten worden aangepast aan de wensen van de 
gebruikers. Vooral met het menusysteem zal eerst enige erva
ring moeten worden opgedaan om te kunnen beslissen hoe dit 
systeem het meest handig kan worden gebruikt. Het betreft 
dan vooral beslissingen zoals 'wat zet ik allemaal in een 
menu', 'waar worden de menu's geplaatst', 'is het voldoende 
dat telkens maar een menu aktief is of moeten in alle 
zichtbare menu's een keuze gemaakt kunnen worden' etc. De 
menuroutines in de plotbibliotheek zijn echter voldoende 
flexibel waardoor dit soort aanpassingen gemakkelijk kunnen 
worden uitgevoerd. 

Tijdens het werken met menuroutines in de plotmodule is 
gebleken dat de routines erg gemakkelijk kunnen worden inge
bouwd. De routines hebben als extra voordeel dat de meeste 
testen van de invoer van gebruikers achterwege kan blijven: 
een gebruiker kan niets anders aanwijzen dan datgene wat het 
programma hem in een menu aanbiedt! Door een goede struktuur 
van lagen van menu's aan te brengen is ook de context waarin 
gewerkt wordt steeds duidelijk. 

Mede door de implementatie van een driver voor een Tektronix 
4014 terminal beschikt de software-emulatie bibliotheek over 
emulatie-routines van vrijwel alle 'verplichte' driverrouti
nes. Bij de implementatie van deze Tektronix-driver is deze 
bibliotheek uitgebreid met een routine voor het emuleren van 
karakters en met een routine voor het arceren van rechthoe
kige gebieden. Met behulp van de emulatiebibliotheek is het 
nu mogelijk om alle grafische operaties om te zetten naar 
het tekenen van lijnstukken. Indien snel een driver beschik
baar moet zijn voor een bepaald apparaat kan dus volstaan 
worden met alleen het implementeren van MOVE- en DRAW-rou
tines. 

De driver van het werkstation voldoet aan de eisen voor een 
driver zoals die zijn gedefinieerd in [LAN001]. De plotbi
bliotheek maakt echter geen volledig gebruik van alle moge
lijkheden van het werkstation. Een aantal suggesties om een 
extra mogelijkheden te gebruiken of om de binnen de driver 
gekozen instellingen te kunnen beinvloeden worden gegeven in 
paragraaf 7.4.1. 
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De performance van de plotmodule op het werkstation 
dan op de VAX 11-730. Dit is enerzijds het gevolg 
snellere processor en een snellere toegang tot het 
grond geheugen en anderzijds het gevolg van een 
performance van de plotbibliotheek. 

is beter 
van een 
achter
betere 

De performance van de plotbibliotheek is toegenomen als 
gevolg van het intern aanwezig zijn van grafische facilitei
ten. Er hoeft nu geen communicatie plaats te vinden met 
randapparaten via relatief trage terminallijnen. Bovendien 
is door de speciale grafische hardware de performance van 
grafische faciliteiten van het werkstation erg goed. 

8.2 ENKELE AANBEVELINGEN VOOR VERDERE UITBREIDINGEN 

Omdat de werkstations pas vrlJ laat ter beschikking kwamen 
ZlJn de plotmodule en de plotbibliotheek nog maar zeer 
beperkt getest binnen de real-time omgeving van PRIMAL. Het 
gebruik van het menusysteem binnen deze omgeving is nu nog 
niet mogelijk. In appendix A worden een aantal voorstellen 
gedaan waarmee de implementatie van het menusysteem kan 
worden voltooid. 

Het is waarschijnlijk dat een aantal routines uit de driver 
voor het werkstation moeten waarschijnlijk worden aangepast. 
De defaultkleuren zijn niet optimaal, het moet nog blijken 
of het handig is dat een grafisch window naar de voorgrond 
wordt gepopt wanneer het wordt geselecteerd etc. 

De mogelijkheden van de plotbibliotheek bij het weergeven 
van karakters zijn nog zeer beperkt. De enige attributen die 
veranderd kunnen worden zijn de kleur en de afmetingen van 
de karakters. Binnen een pakket zoals bijvoorbeeld GKS 
[HOP001] ZlJn veel meer attributen gedefinieerd. Ook de 
aanwezige hardware (VAX-werkstation, Tektronix-4107a en de 
HP7475a-plotter) hebben veel meer mogelijkheden wat betreft 
het weergeven van karakters dan op dit moment wordt ge
bruikt. 
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Een eventuele toekomstige uitbreiding is ook het 'vullen van 
polygonen' met een bepaalde kleur of 'fillpattern'. Op dit 
moment kunnen alleen rechthoekige gebieden worden 'gevuld' 
of 'schoongeveegd'. 
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APPENDIX A SYNCHRONISATIE VAN PLOTROUTINES EN PRIMAL 

A.1 INLEIDING 

Door de introduktie van de menuroutines en de routines voor 
grafische invoer zijn routines binnen de plotbibliotheek 
gekomen waarin wachttoestanden kunnen optreden. Gebruik van 
dergelijke routines is niet zonder meer toegestaan binnen 
PRIMAL. Elke module binnen dit pakket moet namelijk regelma
tig controleren (minimaal eens per 10 seconden) of er op
drachten voor de module binnenkomen. In deze appendix worden 
een aantal mogelijkheden besproken om de uitvoering van 
routines binnen de plotbibliotheek te synchroniseren met 
PRIMAL commando's. 

A.2 DEFINITIE VAN DE WACHTTOESTANDEN 

Bij de nieuwe bediening van de plotmodule met behulp van 
menu's en het gebruik van grafische invoer (bijvoorbeeld 
'digitize operaties') doen zich twee wachttoestanden voor. 

WACHTTOESTAND 1 
Na het tekenen van data gaat de huidige plotmodule altijd 
over in een wachttoestand. Deze wachttoestand wordt opgehe
ven als voldaan is aan een van de volgende twee voorwaarden: 
1. Er is een nieuw PRIMAL commando. 
2. Er is een update van een dataset. 
Voor het werken met menu's komt hier nog een derde voorwaar
de bij: 
3. De gebruiker vraagt om gebruik van het menusysteem. 
De eerste twee voorwaarden worden volledig behandeld door 
PRIMAL routines. De derde voorwaarde volgt uit een situatie 
van buiten PRIMAL. 

WACHTTOESTAND 2 
Als het menusysteem aktief is kan door de routines van de 
plotbibliotheek een onbepaalde tijd gewacht worden op een 
aktie van de gebruiker. Gedurende deze tijd worden geen 
commando's van PRIMAL behandeld. Deze wachttoestand die 
wordt uitgevoerd binnen de drivers van de plotbibliotheek 
kan verlopen volgens een van de volgende types: 
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1. De driver 
optreden 
toets. 

2. De driver 

wacht op een eventflag die wordt gezet door het 
van een timeout of door het indrukken van een 

wacht binnen een react-operatie op het binnenko-
men van data.· 

Er moet een mogelijkheid komen waarmee zowel vanuit de 
PRIMAL omgeving als vanuit de gebruikers omgeving beide 
wachttoestanden kunnen worden doorbroken. Een voorstel voor 
het verloop van de operaties binnen de plotmodule is weerge
geven in het stroomschema van figuur A.l. 
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+-----------------+ 
I Initialisatie I 
\---------------1 

I +------------+ 
+-----------------+ I PRIMAL I 

+---------->--1 Commando I I omgeving I 
I I interpretatie 1 \----------1 
I +-----------------+ I 
I I +------------+ 
I +-----------------+ I Commando, I 
I +------>--1 Plot I Update I 
I I +-----------------+ +------------+ 
I I I I 
I I +-----------------+ I 
I I +-->--1 Wachttoestand 1 1--<WAKE---0 
I I I I (APLWOR) 1--<WAKE---1---+ 
I I I +-----------------+ 1 
I I I I 1 
I I I 1---------------\ 1 
0---1---1--Y--< Commando? > 1 
I 0---1--Y--< Update? > 1 
I +--N--< Menu? > 1 
I \---------------1 1 
I I 1 
I +-----------------+ 1 
I +-->--1 Wachttoestand 2 1--<WAKE---+ 
I I I (GINFLG, QIO) 1--<WAKE+ 
I I +-----------------+ I 
I I I I 
I I 1---------------\ +------+ +------+ 
+--- ---1--Y--< Commando? > IInvoerl linter. I 

+--N--< Invoer? > +------+ +------+ 
I \---------------1 \ I 
I I \ I 
I +-----------------+ 1---------\ 
+--<--1 Interpreteer I Gebruikers! 

+------<--1 invoer I omgeving I 
+-----------------+ +-----------+ 

Figuur A.1 Verloop van operaties binnen de plotmodule. 
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A.3 SYNCHRONISATIE DOOR MIDDEL VAN POLLING 

De meest eenvoudige manier om een synchronisatie tot stand 
te brengen is door gebruik te maken van polling. 

- Tijdens wachtoperaties in de plotmodule (wachttoestand 1) 
wordt regelmatig gekeken of een van de volgende situaties 
optreden: 
1. Er is een PRIMAL commando. 
2. Er is een update van een dataset. 
3. De gebruiker geeft een opdracht voor het initialiseren 

van het menusysteem. 
Indien een van deze situaties optreedt worden de bijbeho
rende akties uitgevoerd en wordt weer teruggekeerd naar de 
wachtsituatie. 

- Tijdens grafische invoerroutines en menuoperaties (wacht
toestand 2) wordt regelmatig (bijvoorbeeld eens per secon
de) gekeken of er een PRIMAL commando is binnengekomen. 
Nadat dit commando is gedetecteerd wordt de menuroutine 
verlaten en wordt voorrang verleend aan het commando. Dit 
commando is immers door de gebruiker ingetikt wat een 
aanwlJZlng is dat de gebruiker het commando belangrijker 
vindt dan de grafische invoer of menuoperatie. 

Deze manier van synchronisatie is erg eenvoudig maar kost 
extra rekentijd. Als een goede respons gewenst wordt dan 
moet minstens 4 maal per seconde 'gepolled' worden. 
Deze methode is bovendien niet afhankelijk van allerlei 
speciale funkties in het eperating system. 
De mogelijkheid om binnen een van de routines van de plotbi
bliotheek te controleren of een PRIMAL commando is binnenge
komen is reeds aanwezig. Ook de segmentroutines controleren 
door het aanroepen van de routine PLCHCK regelmatig of 
commando's binnenkomen. Deze zelfde routine kan binnen de 
grafische invoerroutines en menufunkties worden gebruikt. 

SYNCHRONISATIE -A.4-



A.4 NIET-AKTIEVE WACHTMETHODE 

Een methode die geen extra processortijd kost waarbij boven
dien over het algemeen een betere respons optreed is door 
gebruik te maken van eventvlaggen. 
Bij deze methode moeten de routines voor grafische invoer in 
staat zijn om de wachttoestand binnen de plotmodule (wacht
toestand 1) te doorbreken en binnen PRIMAL moet een applica
tieroutine worden gemaakt waarmee het mogelijk is om wacht
toestand 2 te onderbreken. 
Er moeten hierbij twee nieuwe routines worden gemaakt. Een 
routine die wordt aangeroepen vanuit de plotbibliotheek 
waarmee wachttoestanden binnen PRIMAL kunnen worden doorbro
ken en een routine die wordt aangeroepn vanuit PRIMAL om de 
wachttoestanden binnen de plotbibliotheek te onderbreken. 
De eerste routine kan worden gebruikt als een extra routine 
in de APL-bibliotheek binnen PRIMAL. Deze routine is alge
meen aan te roepen. De tweede routine moet echter worden 
ingebouwd in allerlei bestaande APL-routines waarin wacht
toestanden voorkomen. Bovendien kan deze routine ingewikkeld 
worden omdat de routine alle verschillende wachttoestanden 
in alle drivers moet kunnen opheffen. 

A.S GEMENGDE METHODE 

Een derde methode is een combinatie van de twee eerder 
genoemde methodes. Binnen de PRIMAL bibliotheek moet een 
routine komen waarmee het mogelijk is om wachttoestanden in 
andere PRIMAL routines te onderbreken. (noem deze routine 
bijvoorbeeld APLWKE) Na een onderbreking moeten eerder ge
noemde routines kunnen achterhalen dat het opheffen van de 
wachttoestand een gevolg is van een 'externe gebeurtenis'. 
De onderbreekroutine APLWKE wordt vanuit de plotbibliotheek 
aangeroepen in een AST-routine die geactiveerd wordt door 
een externe gebeurtenis. Deze externe gebeurtenissen zullen 
vaak apparaat-afhankelijk zijn bijvoorbeeld het indrukken 
van een bepaalde toets op het toetsenbord van de tektronix 
of het 'clicken' binnen een bepaald gebied van een window op 
het werkstation. Deze machine-afhankelijkheid, en ook de 
systeemafhankelijke AST-routine kunnen op deze manier geheel 
binnen de plotbibliotheek worden afgehandeld. 
Wanneer binnen de plotmodule de externe interrupt wordt 
gedetecteerd vervolgt de plotmodule met het initialiseren 
van het menusysteem. 

SYNCHRONISATIE -A.S-



Binnen het menusysteem wordt gewerkt met 'polling'. De 
wachtroutines controleren regelmatig of een externe gebeur
tenis heeft plaats gevonden door het aanroepen van de rou
tine PLCHCK. Indien dit het geval is wordt het menusysteem 
verlaten en wordt teruggesprongen naar de plotmodule. Binnen 
het menusysteem is verder een timeout mechanisme aanwezig. 
Indien niet binnen bijvoorbeeld een minuut invoer gegeven 
wordt, wordt het menusysteem verlaten. 

Deze mogelijkheid is geschetst in figuur A.l. De lijn die 
aangegeven is met het cijfer 1 moet hierbij worden weggela
ten. Binnen het blok van 'wachttoestand 2' moet een timer 
worden ingebouwd die de wachttoestand regelmatig onder
breekt. 

Deze manier heeft de volgende voordelen: 
- De extra rekentijd als gevolg van polling is alleen nodig 

terwijl het menusysteem aktief is. Door het timeout-mecha
nisme is het pollen niet continu aktief. 
De plotbibliotheek en de plotmodule blijven vrijwel onaf
hankelijk van elkaar. Wanneer de plotbibliotheek wordt ge
bruikt in een niet-PRIMAL omgeving wordt gebruik gemaakt 
van dummy routines PLCHCK en APLWKE. Elk programma heeft 
bovendien de mogelijkheid om zelf de routines PLCHCK en 
APLWKE in te vullen waardoor het synchronisatiemechanisme 
in elk programma te gebruiken is. 
De respons op invoerhandelingen binnen het menusysteem 
blijft 'event-gestuurd' waardoor een goede respons moge
lijk blijft. De respons op PRIMAL commando's is minder 
goed maar de gebruiker had nu eenmaal voor het gebruik van 
het menusysteem gekozen en na een commando bevindt het 
systeem zich weer binnen PRIMAL wachtroutines. 
Doordat het initialiseren van het menusysteem 'event
gestuurd' blijft is de respons op een aanvraag van het 
menusysteem ook goed. 
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APPENDIX B ONDERHOUD PLOTBIBLIOTHEEK 

B.l INLEIDING 

Deze appendix geeft een overzicht van de bestanden waarin de 
sourees van de plotbibliotheek zijn opgeslagen. Verder wordt 
een overzicht gegeven hoe de plotbibliotheek moet worden 
gegenereerd en hoe deze bibliotheek kan worden gebruikt. 
De beschrijving in deze appendix is toegespitst op het 
gebruik van het VMS operating system op een VAX computer. 

B.2 LOGICAL NAMES 

De plotbibliotheek maakt voor het gebruik van de diverse 
grafische apparaten gebruik van een aantal logische namen. 
Bovendien bestaan er een aantal logische namen die het 
gebruik van de plotbibliotheek voor applicatieprogrammeurs 
vereenvoudigen. 
Een cammandfile voor het definieren van de logische namen is 
opgenomen in de directory met de sourees van de plotbiblio
theek (PLOT$PLOTDEF.COM). De inhoud van deze file is als 
volgt: 
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$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

-------------------------------------------------------1 
FILE PLOT$PLOTDEF.COM 

Contents: G~obal definitions for plotlibrary 
Author : M.M.M. van Lanen, 17-mar-1988 
Updates : None 

$ DEFINE/JOB 
$ DEFINE/JOB 
$ DEFINE/JOB 
$ DEFINE/JOB 
$ DEFINE/JOB 
$ DEFINE/JOB 

DEFINE/JOB 
DEFINE/JOB 
DEFINE/JOB 
DEFINE/JOB 
DEFINE/JOB 

EXIT 

PLOT$SHARED 
PLOT$STATION 
PLOT$TK4107 
PLOT$TK4010 
PLOT$HP7475 
PLOT$FILES 

PLOT$SOURCES 
PLOT$PLOTLIB 
PLOT$DEVICES 
PLOT$UISDEF 
PLOT$0PTIONS 

11 DUA0: [PLOT] PLOTSHR.EXE 
11 VAA0 11 

11TXA6: 11 

11 TKA0: 11 

11TXA7: 11 

11 [PRIMAL.PLOTTER] 11 

11 [PLOT.SOURCES]" 
"[PLOT]PLOT.OLB" 
"[PLOT]PLTDEV.GLB 11 

"SYS$LIBRARY:UISUSRDEF.FOR" 
11 [PLOT]PLOTLIB.OPT" 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 1-------------------------------------------------------
De eerste groep is voldoende voor het uitvoeren van applica
ties die gebruik maken van de plotbibliotheek. Deze logica! 
narnes hebben de volgende betekenis: 

PLOT$SHARED Wijst naar het shareable image van de plotbi
bliotheek. Deze logica! moet de volledige 
filenaam definieren, dus device, [directory], 
filenaam en extensie. De file wordt anders 
gezocht op SYS$EXE. 

PLOT$STATION Wijst naar de devicenaam van het scherm van 
het werkstation. 

PLOT$TK4107 Wijst naar de terminalpoort waarop de Tektro
nix 4107a terminal is aangesloten. 

PLOT$TK4010 Wijst naar de poort waarop de Tektronix 4010 
terminal is aangesloten. Op het werkstation 
kan dit gelijk zijn aan TKAO: het default 
tektronix emulater window. Indien een applica
tie wordt gestart vanuit een tektronix window 
dan moet PLOT$TK4010 gelijk zijn aan TT:. 

HP7475 De terminalpoort waarop een HPGL-apparaat is 
aangesloten. 

PLOT$FILES De directory waarin de plotfiles van de rema
tedriver terecht komen. 
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De tweede groep is ook voor belang voor applicatieprogram
meurs die gebruik maken van de plotbibliotheek. De logical 
narnes uit deze groep hebben de volgende betekenis: 

PLOT$SOURCES 

PLOT$PLOTLIB 
PLOT$DEVICES 

PLOT$UISDEF 

PLOT$0PTIONS 

B.3 

D~ directory waarop alle soureefiles van de 
plotbibliotheek staan. 
De plotbibliotheek (PLOT.OLB) 
Een FORTRAN-file waarin de devicenaam parame
ters zijn gedefinieerd. Deze file kan 'ge
include' worden in applicaties die gebruik 
maken van de plotbibliotheek. Zie ook para
graaf B.7. 
Parameterfile voor de user interface services 
voor grafische applicaties op het werkstation. 
Optionfile voor gebruik tijdens het 'linken' 
van een applicatie die gebruik maakt van de 
shareable plotbibliotheek. Zie ook paragraaf 
B.6. 

NAAMGEVING SOURCESFILES 

Alle sourees ZlJn ingedeeld in een vijftal groepen. Dit zijn 
de algemene routines, routines met betrekking tot het ge
bruik van een crosshair, routines waarmee segmentfunkties 
worden uitgevoerd, grafische invoerroutines (gin) en menu
routines. Behalve deze funktieindeling is ook een indeling 
in vier lagen met in elke laag een andere apparaat-afhanke
lijkheid. 
Laag 1 is de hoogste laag en bevat routines die door de 
gebruiker worden aangeroepen. In deze laag is geen enkele 
apparaatafhankelijkheid. 
De routines uit laag twee rekenen de gebruikersecordinaten 
(waarmee in laag 1 gewerkt wordt) om naar universele coordi
naten. Bovendien wordt in deze laag het 'clippen' verzorgd. 
De routines uit laag 1 en 2 zorgen dat alle aanroepen door 
de gebruiker worden omgezet naar een beperkt aantal stan
daard plotoperaties in een universeel coordinatenstelsel. 
Deze reeks van plotoperaties worden door routines uit laag 3 
doorgegeven aan de diverse drivers. 
Laag 4 bestaat uit de drivers. De routines uit deze laag 
zijn apparaatafhankelijk wat bijvoorbeeld inhoudt dat de 
coordinaten van het algemene coordinatenstelsel waarmee de 
routines worden aangeroepen weer moeten worden omgerekend 
naar een apparaatafhankelijk coordinatenstelsel. Alle files 
die hieronder worden genoemd zijn te vinden onder 
PLOT$SOURCES 
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De naamgeving is als volgt: 
- Alle sourees hebben als extensie '.FOR'. 
- Alle parameterfiles hebben als extensie '.GLB'. 
- Alle namen beginnen met de letters 'PL'. 
- Bestanden me~ routines uit de lagen 1,2 hebben als derde 

letter de aanduiding 1; bestanden uit laag 3 hebben als 
derde letter de aanduiding 2. 

- De vierde en vijfde letter geven de funktieaanduiding 
weer: 'AL' (algemeen), 'CH' (crosshair), 'SG' (segment), 
'GI' (grafische invoer) en 'MN' (menu) . 

- De bestanden met routines uit laag 4 (drivers) hebben als 
derde en vierde letter een aanduiding die verband houdt 
met het apparaat: 'WS' (werkstation) , 'VS' (vs11) , 'TK' 
(tektronix 4107), 'T4' (tektronix 4010/4014), 'HP' (hp7475 
of hpgl), 'RM' (remote), 'SG' (segmentdriver). 

- Een uitzondering vormt de file PLSWAL.FOR, deze file bevat 
allerlei routines die allerlei grafische funkties emule
ren. De routines uit deze groep kunnen door alle andere 
routines worden aangeroepen. 

- De aanduiding PLOT$DEVICES is een logische naam, hierover 
meer in paragraaf B.2 en B.7. 
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I 
I 
I 
I 

===================================================== 
LAAG 1&2 LAAG 3 LAAG 4 

-------+--------------+-------------+----------------
ALGE- PLl"AL.GLB I PLOT2.GLB PLOTVS.GLB $ 
MEEN PLlAL.FOR I PL2AL.FOR PLVSAL.FOR $ 

PLSWAL.FOR I PLOT$DEVICES PLOT$DEVICES 
I 

PLOTHP.GLB 
PLHPAL.FOR 
PLOT$DEVICES 

PLOTTK.GLB 
PLTKAL.FOR 
PLOT$DEVICES 

PLOTRM.GLB 
PLRMAL.FOR 
PLOT$DEVICES 

PLOTWS.GLB 
PLWSAL.FOR 
PLOT$DEVICES 

I PLSGAL.FOR + 
1-------+--------------+-------------+----------------

$) Crosshairroutines worden niet meer ondersteund. Deze 
routines zijn vervangen door routines uit de groepen 
"graphical input" en "menu-outines". 

+) Dit is de driver waarmee het segmentbuffer wordt 
gevuld, deze driver interpreteerd alleen algemene rou
tines. 

Tabel B.l Overzicht soureefiles algemene routines. 
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1=====================================================1 
I I LAAG 1 & 2 I LAAG 3 I LAAG 4 I 
1-------+----~---------+-------------+----------------l 
I CROSS-I PL1AL.GLB I PLOT2.GLB I PLOTVS.GLB I 
I HAIR $1 PL1CH.FOR I PL2CH.FOR I PLVSCH.FOR I 
I I I I I 
I I I I PLOTTK.GLB I 
I I I I PLTKCH.FOR I 
1-------+--------------+-------------+----------------l 

$) Crosshairroutines worden niet meer ondersteund. Deze 
routines zijn vervangen door routines uit de groepen 
"graphical input" en "menuroutines". 

Tabel B.2 Overzicht soureefiles crosshairroutines. 

1=====================================================1 
I I LAAG 1&2 I LAAG 3 I LAAG 4 I 
1-------+--------------+-------------+----------------l 
I SEG- I PL1AL.GLB I PLOT2.GLB I PLOTTK.GLB I 
I MENT I PL1SG.GLB I PL2SG.FOR I PLTKSG.FOR I 
I I PL1SG.FOR I I I 
I I PLOT$DEVICESI I PLOTRM.GLB I 
I I I I PLRMSG.FOR * I 
I I I I I 
I I I I PLSGAL.FOR + I 
1-------+--------------+-------------+----------------l 

*) Moet nog worden geimplementeerd! 
+) Dit is de driver waarmee het 

gevuld, deze driver interpreteerd 
tines. 

segmentbuffer wordt 
alleen algemene rou-

Tabel B.3 Overzicht soureefiles segmentroutines. 
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===================================================== 
LAAG 1&2 LAAG 3 LAAG 4 

-------+----~---------+-------------+----------------
GIN PL1GI.GLB 

PL1GI.FOR 
PLOT2.GLB 
PL2GI.FOR 

PLOTTK.GLB 
PLTKGI.FOR 

PLOTWS.GLB 
PLWSGI.FOR 

PLOTT4.GLB 
PLT4GI.FOR 

-------+--------------+-------------+----------------

Tabel B.4 Overzicht soureefiles grafische invoerroutines. 

1=====================================================1 
I I LAAG 1 & 2 I LAAG 3 I LAAG 4 I 
1-------+--------------+-------------+----------------l 
I MENU I PL1MN.GLB I PLOT2.GLB I PLOTWS.GLB I 
I I PL1MN.FOR I PL2MN.FOR I PLWSMN.FOR I 
I I I I I 
I I I I PLOTTK.GLB I 
I I I I PLTKMN .FOR I 
1=====================================================1 

Tabel B.5 Overzicht soureefiles menuroutines. 

B.4 CREATIE VAN DE PLOTBIBLIOTHEEK PLOT.OLB 

De plotbibliotheek wordt gegenereed door het volgende com
mando-file uit te voeren: 

$ 1------------------------------------------
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

FILE MAKELIB.COM 

Contents: Creation of plotlibrary 
Author : M.M.M. van Lanen, 17-may-1988 
Updates : None 
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$ SET DEFAULT PLOT$SOURCES 
$ 
$ DELETE/LOG *.JOU;* 
$ DELETE/LOG *.MAP;* 
$ PURGE/LOG P"L*.* 
$ DELETE/LOG PL*.OBJ;* 
$ DELETE/LOG PLOT.OLB;* 
$ 
$ FORT/NOLIST PLOTXX.FOR 
$ LIBRARY PLOT$PLOTLIB/CREATE PLOT XX 
$ DELETE/LOG PLOTXX.OBJ;* 
$ 
$ FORT/NOLIST PLlAL.FOR 
$ FORT/NOLIST PLSWAL.FOR 
$ FORT/NOLIST PL2AL.FOR 
$ FORT/NOLIST PLHPAL.FOR 
$ FORT/NOLIST PLRMAL.FOR 
$ FORT/NOLIST PLSGAL.FOR 
$ FORT/NOLIST PLCHCK.FOR 
$ FORT/NOLIST PLT4AL.FOR 
$ FORT/NOLIST PLTKAL.FOR 
$ FORT/NOLIST PLWSAL.FOR 
$ 
$ FORT/NOLIST PLlSG.FOR 
$ FORT/NOLIST PL2SG.FOR 
$ FORT/NOLIST PLTKSG.FOR 
$ 
$ FORT/NOLIST PLlGI.FOR 
$ FORT/NOLIST PL2GI.FOR 
$ FORT/NOLIST PLTKGI.FOR 
$ FORT/NOLIST PLT4GI.FOR 
$ FORT/NOLIST PLWSGI.FOR 
$ 
$ FORT/NOLIST PLlMN.FOR 
$ FORT/NOLIST PL2MN.FOR 
$ FORT/NOLIST PLTKMN.FOR 
$ FORT/NOLIST PLWSMN.FOR 
$ 
$ FORT/NOLIST TIMER.FOR 
$ 
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$ LIBRARY PLOT$PLOTLIB/REPLACE -
PLlAL,-
PLSWAL,-
PL2AL,-
PLHPAL,-
PLRMAL,-
PLSGAL,-
PLCHCK,-
PLT4AL,-
PLTKAL,-
PLWSAL,-
PL1SG,-
PL2SG,-
PLTKSG,-
PLlGI,-
PL2GI,-
PLTKGI,-
PLT4GI,-
PLWSGI,-
PL1MN,-
PL2MN,-
PLTKMN,-
PLWSMN,-
TIMER 

$ 
$ DELETE/LOG PL*.OBJ;* 
$ DELETE/LOG TIMER.OBJ;* 
$ 
$ PURGE/LOG PLOT$PLOTLIB 
$ SET PROTECTION=(S:RE,O:RWED,G:RE,W:RE) -

PLOT$PLOTLIB/LOG 
$ 
$ EXIT 
$ 1------------------------------------------

De gebruiker kan de inhoud van de plotbibliotheek aanpassen 
aan zijn behoefte door niet gewenste funkties (segment, gin, 
menu) of niet gewenste drivers (hp, tk, t4, ws) niet mee te 
nemen in het library-commando (door het plaatsen van een 
uitroepteken (!) voor de naam van de subroutine groep). 
Om het weglaten van apparaatdrivers mogelijk te maken is de 
file PLOTXX.FOR aanwezig die bestaat uit dummy-equivalenten 
van alle door laag 2 aangeroepen driverroutines. De biblio
theek wordt eerst aangemaakt met uitsluitend deze dummy's. 
Met behulp van LIBRARY/REPLACE worden een aantal of alle 
dummy's vervangen door de gewenste routines. 
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B.5 CREATIE VAN HET IMAGE PLOTSHR.EXE 

Gebruikers hebben de mogelijkheid om de plotbibliotheek te 
gebruiken in de vorm van een shareable image. Dit heeft een 
aantal voordelen: 
- De executable van applicatie die gebruik maakt van de 

shareable plotbibliotheek wordt 50 tot 250 kilobyte korter 
dan de versie die gebruik maakt van de niet-shareable 
plotbibliotheek. 

-Het 'linken' met de shareable plotbibliotheek gaat snel
ler. 

- Veranderingen aan de plotbibliotheek (bijvoorbeeld het 
toevoegen van een driver) kan plaats vinden zonder dat de 
gebruikende applicatie opnieuw moet worden gecompileerd of 
gelinked. Hierdoor kan (de verantwoordelijkheid voor) het 
onderhoud van applicaties en plotbibliotheek gescheiden 
zijn. 

- Binnen de applicatie zijn een beperkt aantal subroutines 
uit de plotbibliotheek bekend (alleen routines uit laag 1) 
zodat er een kleinere kans is op het dubbel gebruiken van 
subroutinenamen in die applicatie. 

Een nadeel is dat de executable versie van een applicatie 
niet zonder meer overgebracht kan worden naar een andere 
machine: ook het shareable image van de plotbibliotheek moet 
worden overgebracht en bovendien moet de logical name 
PLOT$SHARED worden aangepast. 
De creatie en het gebruik van de shareable plotbibliotheek 
is vergelijkbaar met het gebruik van PRIMAL$SHARED zoals 
beschreven in [RENOOl]. 
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Het volgende commando file wordt gebruikt voor de creatie 
van het shareable image PLOT$SHARED: 

$ 1-------------------------------------------------------
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

! FILE MAKESHR.COM 
1-------------------------------------------------------

Contents: Creation of PLOT$SHARED 
! Author : M.M.M. van Lanen, 17-may-1988 
! Updates : None 
1-------------------------------------------------------1 
SET DEFAULT PLOT$SOURCES 
MAC/NOLIST PLOTSHR.MAR 
LINK/NOMAP/SHAREABLE PLOTSHR/OPTION,PLOT$PLOTLIB/LIB 
COPY/LOG PLOTSHR.EXE PLOT$SHARED 
SET PROT=(O:RWED,S:RE,G:RE,W:RE) PLOT$SHARED 
PURGE/LOG PLOT$SHARED 
PURGE/LOG PLOTSHR.* 
EXIT 
!-------------------------------------------------------! 

De file PLOTSHR.MAR bevat gegevens over alle routines uit de 
plotbibliotheek die door applicaties kunnen worden aangeroe
pen. De file PLOTSHR.OPT bevat informatie met betrekking tot 
het linkproces van het shareable inmage. 

B.6 GEBRUIK VAN DE PLOTBIBLIOTHEEK 

De plotbibliotheek kan op twee manieren worden gebruikt: 
- De routines worden 'meegelinked' in de applicatie. 

De executable versie van de applicatie wordt op de volgen
de manier gemaakt: 

LINK applicatie,PLOT$PLOTLIB/LIB 
- De applicatie maakt gebruik van de shareable plotbiblio

theek. 
De executable versie van de applicatie wordt op de volgen
de manier gemaakt: 

LINK applicatie,PLOT$0PTIONS/OPT 
Hierin wijst de logical name PLOT$0PTIONS naar de file 
PLOTLIB.OPT. Deze file bevat de volgende regel tekst: 

PLOT$SHARED/SHAREABLE 
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B.7 APPARAAT NUMMERS EN APPARAAT NAMEN 

De plotapparaten kunnen op twee manieren worden aangeroepen: 
via een logisch apparaatnummer en via een fysiek apparaat 
nummer. 
In het eerste geval wordt door de plotbibliotheek gezocht 
naar een fysiek apparaat dat aan dit logische apparaatnummer 
kan worden gekoppeld. Wordt bijvoorbeeld als logisch appa
raat gekozen voor VIDEO dan zal de plotbibliotheek een keuze 
maken tussen een werkstation-window, de TEK4107 of de 
TEK4010 (de beschikbaarheid van deze apparaten of drivers 
wordt ook in deze volgorde getest) . 
Indien de gebruiker een apparaat selecteerd met een fysiek 
apparaatnummer dan wordt alleen van dat gekozen apparaat 
gebruik gemaakt. 
De lijst van apparaatnummers wordt gegeven in de tabellen 
B.6. en B.7 en in de file PLOT$DEVICES. Indien applicatie
programmeurs gebruik maken van de plotbibliotheek is het 
raadzaam om deze file in hun (fortran-)source te 'includen', 
de apparaten kunnen dan met behulp van parameters worden 
aangewezen. 

+-----------------------------------------------------+ 
I LOGISCHE APPARAATNUMMERS I 
+-----------+------+----------------------------------+ 
I Naam I Num. I Omschrijving I 

+-----------+------+----------------------------------+ 
I VIDEO I 1 I Grafische schermen I 

I HRDCPY I 2 I Afdrukken op papier I 

I SHEETS I 3 I Afdrukken op sheets I 

I REMOTE I 4 I Algemeen plotapparaat I 

+-----------+------+----------------------------------+ 

Tabel B.6 Logische apparaatnummers 
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+-----------------------------------------------------+ 
I FYSIEKSE APPARAATNUMMERS I 
+-----------+------+--------+-------------------------+ 

I Naam I· Num. I Type I Apparaat I 

+-----------+------+--------+-------------------------+ 
I VS11 $ I 11 I VIDEO I VS11 hardware PDP11/34 I 

I HP7475 + I 12 I HRDCPY I HP7475a plotter I 

I OVERHD + I 13 I SHEETS I HP7475a plotter 'sheet' 1 

I TK4107 I 14 I VIDEO I Tektronix 4107a terminall 
I TK4010 I 15 I VIDEO I Tektronix 4010/4014 I 

I REMOOO % I 20 I REMOTE I File op disk I 

I REM001 % I 21 I REMOTE I Terminallijn 'REM001' I 

I SGDRVR * I 99 I - I Segment driver I 

I WSDRVR @ I 1000 I VIDEO I Werkstation window 1 I 

I WSDRVR+nn I 10nn I VIDEO I Werkstation window nn-1 I 

I WSMNDV I 1999 I - I Werkstation menu driver I 

+-----------+------+--------+-------------------------+ 

$) Dit apparaat wordt niet meer ondersteund. 
*) De segmentdriver wordt automatische geselecteerd door het 

gebruik van segmentfuncties. Rechtstreekse selectie door 
een gebruiker kan ongewenste gevolgen hebben. 

+) Deze apparaten mogen niet gelijktijdig worden geslecteerd 
omdat beide gebruik maken van hetzelfde fysieke apparaat 
dat in een andere mode gebruikt wordt. 

%) Ook deze drivers mogen niet gelijktijdig worden geselec
teerd omdat in de huidige implementatie de drivers ge
bruik maken van dezelfde set van globale parameters en 
buffers. 

@) Alle windows op het werkstation worden beheerd via een 
driver. Het selecteren van de driver heeft automatich tot 
gevolg dat er een window wordt aangemaakt. Er zijn een 
aantal windows gedefinieerd met afwijkende afmetingen of 
plaatsingen. Voor het tekenen van menu's op het werksta
tion moet WSMNDV worden gebruikt omdat dan niet automa
tisch een nieuw window wordt geopend. 

Tabel B.7 Overzicht van de fysieke apparaatnummers. 
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B.8 TESTEN EN DEMONSTREREN PLOTBIBLIOTHEEK 

Bij de sourees van de plotbibliotheek bestaat een demonstra
tie/test programma met naam DEMO.FOR. Het is hiermee moge
lijk om een aantal plaatjes af te beelden op de verschillen
de plotdevices. 
Het programma start met het volgende menu: 

0. Stop 
1. Testplaatje 
2. Window/viewport 
3. Data plaatjes 
4. Fillpatterns 
5. Logo 
6. Segmenten 
7. Graphical input 
8. Change HLS-values 
9. Menu's 

-1. Alle plaatjes 
-2. Timing informatie 

Nadat een keuze is gemaakt uit het menu wordt gevraagd om 
het nummer van het apparaat waarop het gevraagde moet worden 
afgebeeld. Geef hier een van de nummers uit de tabellen B.6 
of B.7. 
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APPENDIX C 8VERZICHT UIS ROUTINES 

C.l INLEIDING 

In deze appendix wordt een samenvatting gegeven van 
user interface service routines die voorkomen in het 
systeem versie 3.2. Deze samenvatting is een overdruk 
appendix A en B van [DIG004]. 

RETURN 
VALUE 

copy_id 

vcm_id 

cms_Jd 

vd_id 

wd_id 

ROUTINE 

UISSBEGIN _5EGMENT 

UISSCIRCLE 

UIS$CLOSE_WINDOW 

UIS$COPLOBJECT 1 

ll!S$CREATE _(OLOL.MAP 

U!S$CREATE_COLOR_MAP_5EG 

UIS$CREATE _DISPLAY 

UIS$CREATE_KB 

U!S$CREATE _TERMINAL 

UISSCREATE _TB 

UIS$CREA TE_ TRANSFORMATION 

UIS$CREATE_WINOOW 

UISSDELETE_COLOR_MAP 

UISSDELETE_COLOR_MAP _5EG 

UISSDELETE _DISPLAY 

UISSDELETEJB 

UISSDELETE_OBJECT1 

UISSDELETLPRIVA TE 

UISSDELETE_ TB 

UISSDELETE_ TRANSFORMATION 

UISSDELETE_WINDOW 

UISSDISABLE_DISPLALLIST 

UISSDISABLEJB 

UISSDISABLE_TB 

UISSDISABLE_ VIEWPORLKB 

ARGUMENT LIST 

vd.....Jd 

vd.....Jd, atb. center_x, center_y, 
xradius. [,starLdegl [,encLdegl 

wd_id 

{ 
obj_jd } . 
seg_id [,matnxl [,atbl 

vcm....size [,vcm_namel 
[. vcm_attributes I 
vcm_jd, [,devnaml [,place_model 
[,place_data I 
xl, y1• x2, y2, width, height 
[,vcm_jdl 

devnam 

termtype [,titlel [,attributesl 
[,devnaml [,devlenl 

devname 

vd_id, x1, Yl• x2, y2 [vdx 1, vdy1, 
vdx2, vdy21 

và...:Ja;-revnam (,titleJ~~ "2· 
Y2l [. width,heightl [,attributes] 

vcm_jd 

cms-.Jd 

vd.....Jd 

kb_jd 

{ 
obj_jd } 
seg_id 

obj_jd 

tb_jd 

tr_jd 

wd.....Jd 

vd_id [,display_flagsl 

kb_jd 

tb_Jd 

wd_id 
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RETURN 
VALUE 

v<Lld 

obj_id 

seg_id 

arc_type 

index 

status 

angle 

boolean 

angle 

status 

current_id 

status 

ROUTINE 

LIS$ELLIPSE 

UIS$ENABLE_DISPLALLIST 

UIS$ENABLE_KB 

UIS$ENABLE_ TB 

UIS$ENABLE _ VIEWPORT_KB 

UIS$END_SEGMENT 

UIS$ERASE 

UIS$EXECUTE 

UIS$EXECUTE_DISPLAY 

UIS$EXP AND_ICON 

UIS$EXTRACLHEADER 

UIS$EXTRACLOBJECT1 

UIS$EXTRACLPRIV ATE 1 

UIS$EXTRACLREGION 

UIS$EXTRACL TRAILER 

UIS$FIND_pRfMITIVE 

UIS$FIND_SEGMENT 

UIS$GELABS_POINTER_pQS 

UIS$GELALIGNED_pQSITION 

UIS$GELARC TYPE 

UIS$GELBACKGROUND_INDEX 

UIS$GELBUTTONS 

UIS$GELCHAR-ROTATION 

UIS$GELCHAR_SIZE 

UIS$GELCHAR-SLANT 

UIS$GELCHAR-SPACING 

UIS$GELCLIP 

UIS$GELCOLOR 

UIS$GELCOLORS 

UIS$GELCURRENLOBJECT 

UIS$GELDISPLA LSIZE 

UIS$GELFILL _p ATTERN 

UIS$GELFONT 

UIS$GELFONLA TTRIBUTES 

UIS$GELFONLSIZE 
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ARGUMENT LIST 

v<Lld, atb, center_x, center_y, 
xradius, yradius, [,starLdeg] 
[,encLdeg) 

v<Lld [,display_flags) 

kb_id [,w<Lld) 

tb_id 

kb_id, w<Lld 

v<Lld 

v<Lld [,xl Yt· x2, Y2l 
v<Lld [,butlen] [,bufaddr) 

butlen, bufaddr 

w<Lld [,icon_w<Lld) Lattributes] 

v<Lld [,butlen, bufaddr) [,retlen] 
0 J-I [,butlen ,bufaddr) { 

b" •ct } 
seg.._Id 

[,retlen] 

{ obj_id } [,butlen ,bufaddr) 
seg_id 

[,retlen) 

v<L!d [,xl ·Yl ,x2•Y2l [,butlen 
,bufaddr] [,retlen) 

v<Lld [,buflen, bufaddr) [,retlen) 

v<Lld, x1, y1 ,x2,Y2 [,context] 
[,extent) 

v<L!d, x1, y1, x2, y2, [,context] 
[,extent] 

devnam, retx, rety 

vd_id, atb, retx, rety 

vd_id, atb 

vd_id, atb 

wd_id, retstate 

vd_id, atb 

vd_id, atb [,char), [width, height] 

vd_id, atb 

vd_id, atb, dx, dy 

vd_id, atb [,x1, y1, x2, Y2l 

vd_id, index, retr, retg, retb [,wd_id) 

vd_id, index, count, retr_vector, 
retg_vector, retb_vector [,wd_id) 

vd_id 

devnam, retwidth, retheight 
[,retresolx, retresoly] [,retpwidth 
retpheight) 

vd_id, atb [,index) 

vd_id, atb, bufferdesc [,length] 

vd_id, ascender, descender, height, 
[,maximum_width) [,item_Iist] 

fontid, texLstring, retwidth, 
retheight 



RETURN 
VALUE ROUTINE ARGUMENT LIST 

UIS$GELHW_COLOR_INFO devnam [,type) [,indices] [,colors] 
[,maps] [,rbits] [,gbits] [,bbits) [,ibits] 
[,res-indices) [,regen J 

UIS$GELINTENSITIES vd_id, index, count, retLvector 
[,wd_id) 

UIS$GET_INTENSITY vd_id, index, reti [,wd_idj 

UIS$GEL.KB._A TTRIBUTES kb_id [,enable_items] 
[,disable_items] [,click_volume] 

style UIS$GELLINE_STYLE vd_id, atb 

width UIS$GELLINE_WIDTH vd_id, atb [,mode) 

next_id UIS$GELNEXLOBJECT 1 { obj_id } [,flags] 
seg_id 

type UIS$GELOBJECLA TTRIBUTES 1 { obj_id 
seg_id 

} [,extent] 

parent_id UIS$GELPARENLSEGMENT 1 { obj_id } seg_id 

status UIS$GELPOINTERJOSITION vd_id, wd_id, retx, rety 

UIS$GETJOSITION vd_id, retx, rety 

prev_id UIS$GELPREVIOUS_OBJECT 1 { obj_id 
seg_id 

} [,flags) 

root_id UIS$GELROOLSEGMENT vd_id 

UIS$GEL TB_INFO devnam, retwidth, retheight,retresolx, 
retresoly [,retpwidth, retpheight) 

UIS$GEL TBJOSITION wd_id, retx, rety 

formatting UIS$GELTEXLFORMA TTING vd_id, atb 

UIS$GEL TEXLMARGINS vd_id, atb, x, y [,margin_Iength] 

UIS$GEL TEXTJ ATH vd_id, atb [,major)[,minor] 

angle UIS$GEL TEXLSLOPE vd_id, atb 

vcm_id UIS$GELVCM_ID vd_id 

boolean UIS$GEL VIEWPORT_ICON wd_id [icon_wd_id) 

UIS$GEL VIEWPORTJOSITION wd_id, retx, rety 

UIS$GEL VIEWPORLSIZE wd_id, retwidth, retheight 

status UIS$GEL VISIBILITY vd_id, wd_id [,xl, Yl [,x2, Y21l 
---~ 

attributes UIS$GELWINDOW-ATTRIBUTES wd_id 

UIS$GELWINDOW_SIZE vd_id, wd_id, xl' Yt' x2, Y2 
index UIS$GELWRITING_INDEX vd_id, atb 

mode UIS$GELWRITING-MODE vd_id, atb 

UIS$GELWS_COLOR vd_id, color_id, retr, retg. retb 
[,wd_id] 

UIS$GELWS_INTENSITY vd_id, color_id, reti [,wd_id) 

U IS$ HLS_ TO_RGB H, L, S, retr, retg. retb 

UIS$HSV_ TO_RGB H, S. V, retr, retg. retb 

UIS$IMAGE vd_id, atb, x1, y1, x2, y2, 
rasterwidth, rasterheight, 
bitsperpixel, rasteraddr 

UIS$INSERLOBJECT1 { obj_id 
seg_id } 
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RETURN 
VALUE 

status 

keybuf 

ROUTINE 

UIS$L!NE 

UIS$L!NE-ARRAY 

UIS$MEASURE _ TEXT 

UIS$MOVE-AREA 

UIS$MOVE_ VIEWPORT 

UIS$MOVE_WINDOW 

UIS$NEW_ TEXLLINE 

U IS$ PLOT 

U IS$ PLOT-ARRAY 

U IS$ POP_ VIEWPORT 

UIS$PRESENT 

UIS$PRIVATE 1 

U IS$ PUSH_ VIEWPORT 

UIS$READ_CHAR 

UIS$RESIZE_WINDOW 

UIS$RESTORE_CMS_COLORS 

UIS$RGB-TO_HLS 

UIS$RGB_ TO_HSV 

UIS$SET-ADDOPT-AST 

UIS$SET-ALIGNED_pOSITION 

UIS$SET-ARC_ TYPE 

UIS$SELBACKGROUND_INDEX 

UIS$SELBUTTON _AST 

UIS$SELCHAR-ROTA TION 

UIS$SELCHAR--SIZE 

UIS$SELCHAR--SLANT 

UIS$SELCHAR--SP ACING 

UIS$SELCLIP 

UIS$SELCLOSE-AST 

UIS$SELCOLOR 

UIS$SELCOLORS 

UIS$SELEXPAND_ICON -AST 

UIS$SELFILL _pA TTERN 

UIS$SELFONT 

UIS$SELGAIN _KB_AST 

UIS$SET_INSERTION _POSITION 1 

OVERZICHT UIS ROUTINES -C.4-

ARGUMENT LIST 

v<Lid, a tb, x1, Y1 (,x2, Y2 (, ... xn, yn)) 

v<Lid, atb, count, x_vector, 
y_vector 

v<Lid, atb, texL.string, retwidth, 
retheight ,(ctllist, ctllen) (,posarray) 

v<Lid, xl, Yl, x2, y2, new_x, new_y 

w<Lid, attributes 

v<Lid, w<Lid, x1, y1, x2, y2 
v<Liu, atb 

v<Lid, a tb, x1, y1 (,x2, Y2 (, ... xn, yn)) 

v<Lid, atb, count, x_vector, 
y_vector 

w<Lid 

[major_version), [minor_version) 

{ ~~d } , facnum, buffer 

w<Lid 

kb_id (,flags) 

vct=îa, wCLJa [,new_aos_x, new_ 
abs_yJ [,new_width new__height) 
[,new_wc_x1, new_wc._y1, new_ 
wc_x2, new_wc._y2) 

cms_id 

R, G, B, reth, retl, rets 

R, G, B, reth, rets, retv 

v<Lid (,astadr (,astprm)) 

v<Lid, atb, x, y 

v<Lid, iatb, oatb, arc._type 

v<Lid, iatb, oatb, index 

v<Lid, w<Lid [,astadr (,astprm) 
,keybu~ [,xl, Yt• x2, Y2l 

v<Lid, iatb, oatb, angle 

v<Lid, iatb, oatb (,char) [,width)[,height) 

v<Lid, iatb, oatb, angle 

v<Lid, iatb, oatb, dx, dy 

v<Lid, iatb, oatb (,xl, Yl• x2, Y2l 

w<Lid (,astadr [,astprm)) 

v<Lid, index, R, G, B 

v<Lid, index, count, r_vector, 
g_vector, b_vector 

w<Lid (,astadr (,astprm)) 

v<Lid, iatb, oatb (,index) 

v<Lid, iatb, oatb, font_id 

kb_id (,astadr (,astprm)) 

{ ~:~~ } (,flags) 
v<Lid 



RETURN 
VALUE 

status 

ROUTINE 

UIS$SELJNTENSITIES 

UIS$SELJNTENSITY 

UIS$SELKB_AST 

LJJS$SELKB_A TTRIBUTES 

UIS$SELKLCOMPOSE2 

UIS$SELKLCOMPOSE3 

UIS$SELKBJEYTABLE 

UIS$SELLINE_STYLE 

UJS$SELLINE _WIDTH 

UIS$SELLOSE_KB_AST 

UIS$SELMOVE_!NfO_AST 

UJS$SELPOINTER-AST 

UJS$SELPOINTER_pATTERN 

UIS$SELPOINTER_pQSITION 

UIS$SET_pQSITION 

UIS$SELRESIZE -AST 

ARGUMENT LIST 

vd_id, index, count, i._vector 

vd_id, index, I 

kb-id [,astadr [,astpnn), keybufj 

kb_jd [,enable_jtems) 
[,disable-items) [click_volume) 

kb-id [,table, tablelen) 

kb_jd [,table, tablelen) 

kb_jd [,table, tablelenJ 

vd_id, iatb, oatb, style 

vd_id, itab, oatb, width [,mode) 

kb-id [,astadr [,astpnn]] 

wd_id [,astadr [,astpnn]] 

vd_id, wd_id (,astadr [,astprm]] (,x1, 
Yt, x2, Y2l [exitastadr (,exitastprm]J 
vd_id, wd_id (,pattem_array, 
pattem_count, activex, activey] [,x 1, 

y1, x2, Y2l (,flags] 
vd_id, wd_id, x, y 

vd_id, x, y 

vd_id, wd-id (,astadr (,astprm]J 
[,new_abs_x, new_abs_y] (,new_ 
width, new_height] [,new_wc_x1, 
new_wc_y1, new_wc_x2, 
new_wc_y2] 

UIS$SELSHRINK_TQ_!CON-AST wd_id [,astadr (,astprm]] 

status 

UIS$SEL TB-AST 

UIS$SEL TEXLFORMATTING 

UIS$SELTEXLMARGINS 

UIS$SELTEXLPATH 

UIS$SEL TEXLSLOPE 

UIS$SELWRITING_INDEX 

UIS$SELWRITING_MODE 

UIS$SHRINK_ TO_!CON 

UIS$SOUND_BELL 

UIS$SOUND_CLICK 

UIS$TESLKB 

UIS$TEXT 

UIS$ TRANSFORM _OBJECT 1 

OVERZICHT UIS ROUTINES -c.s-

tb_jd, [,data_astadr, [data_astprm]], 
[,x_pos,y_posj (,data_x1, data_yl, 
data_x2, data_y2] (,button_astadr 
(,button _astprm J,button-.keybufj 

vd-id, iatb, oatb,mode 

vcLid, iatb, oatb, x, y, 
margin _!ength 

vcLid, iatb, oatb, major(,minor] 

vcLid, iatb, oatb, angle 

vcLid, iatb, oatb, index 

vcLid, iatb, oatb, mode 

wd_id (,icon_wcLid] (,icon_flags) 
(,icon_name] [,attributes] 

devnam (,be!Lvolume] 

devnam (,click_volume] 

kb_jd 

vcLid, atb, text-.string (,x, y], [ctllist, 
ctllen] · 

{ ~~~ } [,matrix) [,atb) 



RETURN 
VALUE 

dop 

boolean 

status 

status 

status 

bitmap_id 

status 

ROUTINE ARGUMENT LIST 

UISDC$ALLOCATE _DOP wd_id, size, atb 

UISDC$CIRCLE wd_id, atb, center_x, center_y, 
xradius [,starL.degJ [,end__degJ 

L'ISDC$ELLIPSE wd_id, atb, center_x, center_y, 
xradius, yradius, [,starL.degJ 
[,end__deg] 

UISDC$ERASE wd_id [,xl·Yl·xz. Yz] 
UISDC$EXECUTE_DOP-ASYNCH wd_id, dop, iosb 

UISDC$EXECUTE_DOP_SYNCH wd_id, dop 

UISDC$GET-ALIGNED_p0SITION wd_id, atb, retx, rety 

UISDC$GELCHAR_5IZE 

UISDC$GELCLIP 

UISDC$GELPOINTER_pOSITION 

UISDC$GELPOSITION 

UISDC$GEL TEXLMARGINS 

UISDC$GEL VISIBILITY 

UISDC$1MAGE 

UISDC$LINE 

UISDC$LINE -.ARRAY 

UISDC$LOAD_BITMAP 

UISDC$MEASURE_ TEXT 

UISDC$MOVE-..AREA 

UISDC$NEW_ TEXLLINE 

UISDC$PLOT 

UISDC$PLOT-..ARRAY 

UISDC$QUEUE_DOP 

UISDC$READ_IMAGE 

UISDC$SET-..ALIGNED_p05ITION 

UISDC$SELBUTTON -.AST 

UISDC$SELCHAR_SIZE 

UISDC$SELCLIP 

UISDC$SET_pOINTER-..AST 

UISDC$SET_pOINTER_pATTERN 

wd_id, atb [,char],[width](,height] 

wd_id, a tb [,x1 ·YI, x2,y2] 

wd_id, retx, rety 

wd_id, retx, rety 

wd_id, atb, x, y [,margin_lengthJ 

wd_id [,xi•YI [,xz,yz)] 

wd_id, atb, xi, YI• xz, yz. 
rasterwidth, rasterheight, 
bitsperpixeL rasteraddr 

wd_id, a tb, x I ·YI, [,x2,y2 (, ... xn, yn]) 

wd_id, atb, count, x_vector, 
y_vector 

wd_id, bitmap_adr, bitmap_len, 
bitmap_width, bits_per_pixel 

wd_id, atb, texL..string, retwidth, 
retheight [,ctllist ,ctllen] (,posarray) 

wd_id, xi•YI·x2, y2, new_x, new_y 

wd_id, atb 

wd_id, a tb, x I ·YI, [,x2,yz (, ... xn, Ynll 

wd_id, atb, count, x_vector, 
y_vector 

wd_id, dop 

wd_id, x I, YI, x2, y2, rasterwidht, 
rasterheight, bitsperpixeL rasteraddr, 
rasterJen 

wd_id, atb, x, y 

wd_id [,astadr, [astprrn), keybu~ 
(,xi, YI• xz, Yz] 
wd_id, iatb, oatb (,char](,width](,heightJ 

wd_id, iatb, oatb (,xi, YI· xz, Y2l 

wd_id (,astadr [astprrn)] (,xi, YI, xz, 
y2] [,exitastadr [,exitastprrnJJ 

wd_id (,pattem_array, 
pattem_count, activex, activey] 
[,x I, YI' xz. yz][,flags] 

UISDC$SELPOINTER_pOSITION wd_id, x, y 

UISDC$SELPOSITION 

UISDC$SEL TEXLMARGINS 

UISDC$TEXT 

wd_id, x, y 

wd_id, iatb, oatb, x, y, 
margin _!ength 

wd_id atb, texL..string [,x, y] 
[,ctllist, ctllen) 

OVERZICHT UIS ROUTINES -c. 6-


