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1 Samenvatting

Dit afstudeeLLappoLt behandelt de ontwikkeling van een
conveLsie pLogLamma ten einde de toepassing van een Database
Management Systeem, om de evaluatie van gegevens die afkomstig
ziJn van Ben patienten monitoLing systeem. mogeliJk te maken.
Dads is de afkoLting van Data Acquisitie en Display Systeem en
wOLdt gebLuikt biJ opeLatieve ingLepen. In het veLslag wOLdt
ingegaan op de pLoblemen die optLaden biJ het gebLuik van de
gegevens en welke oplossing daaLvooL is gevonden in de VOLm
van Ben inteLpLeteL gedeelte in het ontwikkelde
conveLsiepLogLamma.

De noodzaak van het gebLuik van een DBMS VOOL
wOLdt uitgelegd in hoofdstuk 2. HieLin wOLdt de
het patienten monitoLing systeem behandeld en de
het veLzamelt.

de evaluatie
stLuctUUL van
gegeve~ die

De eigenschapen van DBMS's komen aan de oLde in hoofdstuk 3.
VieL veLschillende database types wOLden afzondeLliJk
behandeld waaLbiJ wat extLa aandacht wOLdt besteed aan
systemen van het Lelationele en het semantische type. In het
type dat VOOL onze toepassing het meeste geschikt is, het
Lelationele type, wOLdt in hoofdstuk ~ de definitie van Ben
datamodel bespLoken waaLin de gegevens van Dads ziJn
ondeLgebLacht.

Om de weLkbaaLheid van het model aan te tonen wOLden de op dit
moment bekende evaluatievLagen in hoofdstuk 5 behandeld. In
hoofdstuk 6 ziJn wat vooLbeelden uitgeweLkt in de vLaagtaal
van een DBMS dat vooLlopig gebLuikt zal wOLden, dBase III.

De bLon waaLuit we de gegevens halen die we in het DBMS
stoppen, de Dadsfile, wOLdt bespLoken in hoofdstuk 7. De
tekoLtkomingen van deze file komen in dit hoofdstuk naaL
VOLen. Om de gegevens toch te kunnen gebLuiken is eL Ben
pLogLamma ontwikkeld dat in hoofdstuk 8 kOLt wOLdt bespLoken.
Een uitvoeLige documentatie van het pLogLamma is beschikbaaL
in een biJlage.

De conclusies en aanbevelingen wOLden gegeven in hoofdstuk 9.
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II Summary

Conversion of patient files to a relationel data base

This master thesis handles the application of a Database
Management System for evaluating the information collected by
a patient monitoring system, Dads. This is short for Data
Acquisition and Display System. Dads is used during surgical
procedures. This thesis relates about the problems that were
encountered when the collected information had to be converted
to a database structure. To solve these problems a computer
program is developed that includes an interpreter part.

The reason for using a DBMS for evaluating the information is
explained in chapter 2. The structure of the patient
monitoring system and the contents and structure of the
collected information is also handled in this chapter.

The features of DBMS are handled in chapter 3. Attention is
payed to four different database types, especially to the
relational and the semantic database. A definition of a
datamodel that contains all the information collected by Dads
is given in chapter 4. This model can be used in a relationel
DBMS. This type is best suited for our application.

To prove the suitability of the model some questions that were
composed for the evaluation are handled in chapter 5. Examples
of implementations in the query language of dBase III of these
questions are given in chapter 6.

The source of the information, the Dadsfile, is discussed in
chapter 7. This chapter handles the .shortcomings of the
Dadsfile. In chapter 8 a short description of the computer
program that was developed to convert the Dads file irrelevant
of its shortcomings is given. A detailed description can be
found in the appendix.

The conclusions and recommendations are given in cnapter S.
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1 Inleiding

Dp de afdeling Medische Elektrotechniek van de Technische
Hogeschool Eindhoven wordt gewerkt aan een patienten
bewakingsysteem. Het systeem heeft de naam Dads, wat staat
voor Data Acquistie en Display Systeem. Het apparaat is een
multiprocessorsysteem. Het bestaat uit een LSI 11 computer en
twee intelligente kleurenmonitoren. Het heeft tot doel de
anesthesist te helpen bij zijn taak door het verzamelen en
presenteren van meetwaarden.

De LSI meet tot maximaal 32 signalen van de patient, filtert
ze, verwerkt ze, voert trenddetectie uit en controleert de
waarden tegen statische alarmgrenzen. Van deze signalen worden
andere afgeleid. In totaal zijn er maximaal 64 signalen
aanwezig in het systeem. De weerden ven deze signalen worden
iedere 15 seconden op een magnetische schijf gezet.

Neast het verzemelen ven de gegevens presenteert Dads ze ook
aan de gebruiker. Op de twee kleurenmonitoren kunnen ze op
drie verschillende manieren worden gepresenteerd. De wijze
waarop kan door de gebruiker worden ingesteld. Hiervoor is een
toetsenbord beschikbaarwaarop verschillende commando's kunnen
worden ingevoerd.

Op dit toetsenbord wordt ook commentaar met betrekking tot het
operatieverloop ingevoerd. Deze commentaren worden ook op de
schijf gezet.

Het systeem is al enige tijd operationeel en een evaluatie van
Dads is gewenst. De evaluatie vindt pleats aan de hand van de
gegevens op de schijf en aan de hand van waarnemingen die
tijdens de operatie gedaan worden.

Voor de evaluatie aan de hand van de gegevens op schijf zijn
hulpmiddelen in de vorm van programma's aanwezig:

- report1
- report2
- greph

Een gemeenschappelijk kenmerk van deze progremma's is dat de
bewerkingen worden uitgevoerd op de gegevens van een operetie.

Er is een behoefte ontstaan om Dads te evalueren, het liefst
automatisch en over meerdere opereties tegelijk. De opslag
structuur van de gegevens op de schijf is hiervoor niet
geschikt. Bij deze evaluatie moeten er ook vragen gesteld
kunnen worden die betrekking hebben op verschillende
onderdelen van Dads. De vragen moeten snel en gemekkelijk
geimplementeerd en uitgevoerd kunnen worden.
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Voor de opslog, de orgonisotie en de bewerking von de gegevens
werd gedocht oon een doto bose monogement systeem, kortweg
DBMS. Binnen de vokgroep wos weinig kennis oonwezig over de
mogelijkheden von deze systemen.

Doorom werd er een oTstudeeropdrocht geTormuleerd:

Onderzoek de mogelijkheden von Doto Bose Monogement
Systemen voor de evoluotie von Dods en implementeer een
toepossing ols de mogelijkheden toereikend zijn.

Als oTsluiting von deze inleiding wil ik iedereen bedonken die
mij direct OT indirect heeTt geholpen bij mijn oTstuderen,
woarbij ik met name mijn coaches Annejet Meijler en Hans Blom
wil noemen.



- 8 -

2 Probleemstelling

Om wat meer inzicht te krijgen in de noodzaak van een
veelzijdig en flexibel evaluatiesysteem zal er in dit
hoofdstuk worden uitgelegd wat Dads is, de gegevens die
verzameld en de vragen die bij de evaluatie gesteld gaan
worden.

Eerst zal de structuur van Dads worden behandeld, de
functionele delen en de werking.

2.1 Dads, stukje bij beetje

Dads bestaat uit drie zelfstandige delen ( zie fig 2.1 )

- LSI 11 computer met twee 8 inch discdrives.
- kleurenmonitor met toetsenbord, CC2.
- kleurenmonitor zonder toetsenbord, CC3.

B...lGraphlcai
DI.play

Roppy DI.kI

_ ..~ Plotter

..-1IIIj Keyboard

DI....rbance me...
Communication
me...

Numeric DI.play

Dalaproce..or

Analoog
DlgltaaI
Converter

Flguur 2.1 De Dadl ayateemconftguratle.
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De beide Kleurenmonitoren zijn computers die zeIT een aantal
taKen aThandelen.
De LSI 11 coordineert de acties van de andere computers. AIle
communicatie verloopt via de LSI 11.

2.1.1 De LSI 11

De LSI 11 voert een aantal taKen uit:

- meten van maximaal 32 signalen.

- het bewerken van de signalen, Tiltering, trenddetectie,
alarmering en het aTleiden van andere signalen.

- het opslaan van gegevens op schijT, meetwaarden,
commentaar, etc.

- het doorgeven van boodschappen tussen de kleurenmonitoren.

De LSI kan maximaal 32 signalen meten en verwerken. Deze
signalen zijn aTkomstig van de apparaten die in de
operatiekamer staan opgesteld en lopen uiteen van bloeddruK
tot hartTrequentie. De signalen worden met een digitaal
analoog converter omgezet naar binaire getallen. Deze getallen
worden door de LSI bewerkt. Er worden andere signalen van
aTgeleid, er wordt Tiltering op losgelaten, snelle
veranderingen worden gedetecteerd en de signalen worden met
statische alarmgrenzen vergeleken.
Deze meetwaarden worden naar de beide kleurenmonitoren
gestuurd die ze op hun beurt presenteren aan de gebruiker.
Iedere 15 seconden worden de waarden van de 64 signalen op de
schijT gezet.

Andere gegevens die op de schijT worden gezet zijn status
wisselingen van de signalen. Ieder signaal wordt
geklassiTiceerd in een klasse van 0 tot 15. De klasse geeTt
onder andere aan dat het signaal niet gebruikt wordt, dat het
snel OT langzaam stijgt OT daalt OT dat het signaal stabiel
is. Andere gegevens die de LSI op de schijT zet zijn systeem
boodschappen en berichten die aTkomstig zijn van de monitoren.

2.1.2 De kleurenmonitor zonder toetsenbord, CC2

Deze monitor kan aIleen maar gegevens presenteren en weI op
twee manieren:

- een balkendisplay, BAR.

- een graTiekendisplay, GR.
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F1guur 2.2 Het balkan display.

Het balkendisplay kan maximaal 10 verticale balken laten zien.
In figuur 2.2 zijn vier van deze balken te zien. In een balk
is van een signaal de momentane waarde te zien en de
gemiddelde waarde over verschillende tijdintervallen. In de
balk is de normwaarde met daar omheen de normzone aangegeven.
Ook staan in de balk de hoge en de lage alarmwaarde van het
signaal. De gebruiker kan met een serie commando's het scherm
naar eigen smaak indelen. Hij kan kiezen welk signaal hij op
welke plaats wil hebben en voor ieder signaal kan hij de norm
en de alarmwaarden opgeven.
Ook van de signelen die niet zichtbear zijn op het scherm
kunnen de alarm- en normwaarden worden aangepast. Deze waarden
worden door de LSI gebruikt bij de statische elermering.

De tweede manier van gegevenspresentatie op deze monitor is
het grefiekendispley. Op dit scherm zijn een of twee grefieken
te zien met een lineeire tijdes. Iedere grefiek kan op twee
manieren gebruikt worden.
De eerste menier staat de gebruiker toe om een tot vier
signelen te laten zien. Welke signalen te zien zijn ken de
gebruiker zelf kiezen evenels de maximale weerde die op het
scherm nog te zien moet zijn. Deze schaelwaarden zijn voor
ieder signee 1 apart instelbeer, ook voor signelen die niet
zichtbaar zijn op het grefiekenscherm. In pleats van een
signaal ken ook voor een signealgroep worden gekozen.
Een voorbeeld van een signaelgroep is de bloeddruk. Er zijn
drie verschillende bloeddrukken, de systole, de diastole en de
gemiddelde bloeddruk. Als deze groep wordt gekozen door de
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Rguur 2.3 Het grafleken display.

gebruiker t dan zijn deze signalen in een zogenaamde
staafjesgrafiek op het scherm te zien. Tussen de grootste en
de kleinste waarde wordt een lijntje getrokken en de middelste
waarde wordt gemarkeerd door een vierkantje.
( zie figuur 2.3 )

De tijdas is door de gebruiker te kiezen. Als er twee
grafieken op het scherm te zien zijn t dan hebben ze dezelfde
tijdas.

2.1.3 De monitor met toetsenbord t CC3

Op deze monitor is het numerieke display te zien ( fig. 2.4 )
Op dit scherm staan maximaal 40 signaalnamen met daarachter
hun momentane waarde. Als een signaal in andere toestand dan
de stabiele iS t d~n wordt dit aangegeven door de achtergrond
van de signaalnaam een andere kleur te geven. Dit kan
betekenen dat een signaal te snel stijgt of daalt of dat een
alarmgrens wordt overschreden.

Het onderste deel van het scherm wordt gebruikt voor de
communicatie met de gebruiker. De commando's worden op dit
deel ge-echoed en foutmeldingen komen hier ook terecht.
Op de plaats van het numerieke display komt een helppagina te
staan als de gBbruiker de help toets aanslaat. Dit is Ben
functie toets die de gebruiker in staat stelt om uitgebreide
informatie over de mogelijke commando's op te vragen. Ook als
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PlY' : 130 teors : 35.9 m6.0 Uns 1.0
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> q fentanyt Infullon 50 eC/h
> bar te
enter the name of a vartabele
bar se > PlY' 90 130 150 map 80 100 110

F1guur 2." Numerteke Display.

een commando halT is ingevoerd kan de help toets worden
ingedrukt. Dp het scherm verschijnt dan informatie hoe het
commando afgemaakt kan worden. De helpppagina verdwijnt weer
als de return toets wordt ingedrukt of als er om een nieuwe
helppagina wordt gevraagd.

Via het toetsenbord worden ook de commentaren over het
operatieverloop ingevoerd. Verder zijn er commando's om
schermen te wisselen, schermen in te delen, signalen aan en
uit te zetten, alarmwaarden te veranderen, etc.

Naast de help toets zijn er op het toetsenbord ook een aantal
andere Tunctie toetsen aanwezig. Een belangrijke is de event
toets.
Als er tijdens de operatie iets belangrijks gebeurt en de
anesthesist moet snel een actie ondernemen, dan drukt hij de
event of de artefact toets in. Dp de schijf wordt een code
gezet met een uniek nummer. Nadat de anes~hesist zijn
handelingen heeft verricht, kan hij met een commentaar
aangeven wet er gebeurde op het moment dat hij de toets
indrukte.

AIle toetsenbord invoer wordt door de monitor naar de LSI
gestuurd en deze zet deze inTormatie op de schijf. Bij de
uitvoering van sommige commando's wordt er door de LSI ook
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iets op de schijT gezet. Wat er precies op de schijT staat
zullen we verderop behandelen.

2.2 De Dads Tile structuur

De gegevens die Dads tijdens de operatie verzamelt, worden op
de schijT gezet.
De gegevens bestaan hooTdzakelijk uit meetwaarden, daarnaast
staan er veel statuswisselingen, commentaren, events en
toetsenbordinvoer op. De boodschappen worden in een lange rij
op de schijT gezet. Ze zijn chronologisch geordend en de
opslagstructuur is sequentieel. Dp de schijT staat inTormatie
over een operatie. We zullen verderop zien dat deze structuur
niet geschikt is voor een eTTiciente evaluatie.

2.3 De evaluatie

De evaluatie van Dads heeTt tot doel om er achter te komen OT
de anesthesist zijn werk beter doet met Dads en hoe hij Dads
gebruikt.

Voorbeelden van vragen zijn:

- welke schermen gebruikt de anesthesist.
- welke indeling hebben de schermen.
- welke alarmgrenzen hebben de signalen.
- welke samenstelling hebben de ingevoerde commando's.
- welke helppagina's zijn er geraadpleegd.
- welke Touten worden er gemaakt bij het invoeren van de

commando's.
- welke events treden er op in de buurt van

statuswisselingen.
- hoe is het gedrag van de signalen.

Dit zijn voorbeelden van vragen die gesteld gaan worden bij de
evaluatie. Waarschijnlijk zullen er meer bij komen. De
evaluatie heeTt tot doel te onderzoeken OT de Dads de
aneshesist in staat stelt zijn werk beter te doen. Dok wordt
er onderzocht OT er verbeteringen aan Dads mogelijk zijn.

De Tilestructuur van Dads is voor de evaluatie niet geschikt.
Per magnetische schijT is de inTormatie over een operatie
beschikbaar. De boodschappen staan door elkaar.

Sommige vragen maken het noodzakelijk om de hele Tile van het
begin tot het opgegeven tijdstip door te zoe ken om aen vraag
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te beantwoorden. Dit geldt bijv. voor het balkenscherm. De
toestand van het scherm is aThankelijk van de begintoestand en
van alle veranderingen die er in de loop van de operatie zijn
aangebracht. Deze veranderingen moeten eerst uit de Tile
gezocht worden voordat de vraag beantwoord kan worden.

Ook zou voor iedere vr~ag een apart programma geschreven
moeten worden.
Dit kost veel tijd en staat een snelle evaluatie in de weg.

am dit probleem op te lossen is een hulpmiddel nodig waarmee
inTormatie opgeslagen en op een eenvoudige manier bewerkt kan
worden. Deze hulpmiddelen bestaan in de vorm van data base
management systemen.
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3 Data base management systemen

Een Database management systeem is een computerprogramma dat
gegevens opslaat en bewerkt. Het biedt de mogelijkheid om
grote hoeveelheden gegevens te onderhouden.
Deze gegevens kunnen zijn ondergebracht in meerdere bestanden.
De operaties die worden uitgevoerd door het programma zijn:

- records toevoegen
- records verwijderen
- informatie selecteren
- informatie bijwerken

DBMS worden met name gebruikt in organisaties die veel
informatie verwerken. Voorbeelden van deze organisaties zijn:

- banken, betalings verkeer
- reisorganisaties, boekingen
- handelsmaatschappijen, vooraadbeheersing
- bedrijven, loonadministratie
- bibliotheken
- ziekenhuizen

Er zijn ook DBMS die meer bestemd zijn voor de verwerking en
opslag van gegevens die afkomstig zijn van proefnemingen of
enquetes. Een systeem dat hiervoor geschikt is, is SPSS-X. Dit
systeem is voorzien van statistische functies en is speciaal
bedoeld voor beoefenaars van sociale wetenschappen die
resultaten van ondervragingen willen verwerken.

Er kan worden gesteld dat DBMS zeer algemeen inzetbaar zijn.

3.1 Historie

De eerste DBMS's werden gebruikt door grote organisaties,
vooral omdat de computers in die tijd groot en duur waren. De
eerste systemen werden te koop aangeboden in de jaren 60.

Tegenwoordig zijn er zeer veel DBMS te koop. De machines
waarop ze draaien lopen uiteen van mainframes tot en met
personal computers.
De eerste types werkten vol gens de hierarchische of de netwerk
benadering. Het relationele type wordt op dit moment veel
aangeboden.
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3.2 Waarom DBMS

Wat zijn de voordelen van een DBMS? Welke mogelijkheden biedt
een dergelijk systeem.

Zoals eerder vermeldt is een DBMS bedoeld voor opslag en
verwerking van data. Onder verwerking verstaan we:

- toevoegen informatie
- verwijderen van informatie
- presentatie van gegevens
- selecteren van gegevens
- bijwerken van gegevens

Grote DBMS bevatten meestal informatie die interessant is voor
meerdere personen. Deze personen willen deze informatie
meestal tegelijk gebruiken. Ook is het zo dat deze gebruikers
geinteresseerd zijn in delen van de gegevens die in de
database aanwezig zijn. De manier van presentatie van deze
gegevens is ook verschillend voor de afzonderlijke gebruikers.

De DBMS heeft de mogelijkheid om aIle gegevens binnen een
organisatie centraal op te slaan en deze gegevens op een
afgestemde manier te presenteren aan de gebruikers. Doordat de
gegevens op een plaats verzameld zijn is het makkelijk om ze
te onderhouden. Als dezelfde gegevens op meerdere plaatsen
opgeslagen zijn, dan bestaat de kans dat er verschillen
ontstaan als ze veranderen. Als bijvoorbeeld
personeelsgegevens op meerdere plaatsen in een organisatie
gebruikt worden en een medewerker verhuist, dan moeten op aIle
plaatsen de gegevens worden bijgewerkt. Als deze gegevens op
een plaats verzameld zijn hoeft dit maar een keer te gebeuren
en iedereen werkt met informatie die up to date is.
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3.3 DBMS architectuur

AIle gegevens binnen de DBMS zijn gestructureerd in het
conceptuele model. Dit model is gedefinieerd door de database
administrator. Dit model is niet bereikbaar voor de
gebruikers. Zij werken met het externe model. In dit model
heeft de DBA gedefinieerd welk deel van de gegevens van het
conceptuele model zij mogen gebruiken.

External
model A

External
model B

External
model C

Conceptuel
model

Conceptuelllntern mapping

Internal model

Aguur 3.1 DBMS archltectuur.

DBMS

Ais er iets verandert in het conceptuele model, dan mag dit
niet merkbaar zijn voor de gebruikers op het externe niveau.
Op dit niveau worden vaak programma's gebruikt om de gegevens
in de database te verwerken. Ais het model voor deze
gebruikers zou veranderen dan moeten de programma's ook worden
aangepast. Dit kost meestal veel tijd en geld en moet ais het
even kan worden vermeden.
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Door een gelaagde structuur te gebruiken zijn veranderingen op
een lager niveau niet merkbaar voor de hogere niveau's.

Het DBMS zorgt voor de vertaalslagen tussen de drie niveau's:

3.3.1 Interne niveau

Op dit niveau is de manier waarop de gegevens op het medium
zijn opgeslagen gedefinieerd. Het medium kan bestaan uit
magnetische schijven of tapes. Soms neemt het operating
systeem deze taak op zich.

3.3.2 Conceptuele niveau

In dit model is aIle data binnen het DBMS gedefinieerd. Deze
definitie is opgezet en ingevoerd door de DBA. Hij is oak de
enige die volledig toegang heeft tot dit model. De DBA
onderhoudt dit model en hij bepaalt oak tot welke gegevens de
gebruikers toegang hebben en wat ze ermee mogen doen.

3.3.3 Externe niveau

De gebruikers zien de data zoals hij in het externe model
gedefineerd is. De definitie is opgezet door de DBA. Op dit
niveau zijn meerdere modellen mogelijk. Voor iedere soort
gebruiker is er een extern model. Dit model is afhankelijk van
de dingen die de gebruiker wil doen.

Deze architectuur is vooral geschikt voor grate DBMS's waarop
meerdere gebruikers werken. Maar voor een systeem waarop maar
een gebruiker werkt heeft deze opzet oak voordelen. De
presentatie van de gegevens kan worden aangepast aan de zaken
die de gebruiker wil doen met de data.

De genoemde architectuur geeft een database een zeer prettige
eigenschap, nl. data onafhankelijkheid of data independence.
De gegevens kunnen van structuur veranderen, maar de
bovenliggende niveau's zullen er niets van merken.
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3.4 De functies van een DBMS

Wat voor gereedschappen biedt een DBMS de gebruiker om de
gegevens te manipuleren?

Om de gegevensstructuur te definieren is er een data definitie
taal, DOL, aanwezig. Hiermee wordt het conceptuele model
gedefineerd en ook de vertaalslagen tussen de verschillende
niveau's. Deze DOL zal op de grote systemen alleen door de DBA
gebruikt worden.
Voor het onderhoud van de structuur is een data dictionary een
onmisbaar gereedschap. In de data dictionary is alle
informatie opgeslagen over de gegevens binnen de database.
Alle modeldefinities zijn erin te vinden, alsmede de
mappingschema's tussen de niveau's. Het in feite een database
met informatie over de gegevens binnen de eigenlijke database.
Alle operaties die op de normale database uitgevoerd kunnen
worden zijn oo~ mogelijk op de dictionary.

Om gegevens te selecteren en bij te werken is een data
manipulatie taal, DML, beschikbaar binnen het DBMS. De
mogelijkheden van de database worden bepaald door deze taal.
Binnen deze taal kunnen funties aanwezig zijn om tellingen uit
te voeren, sommaties te doen of statistische operaties op de
gegevens uit te voeren. In deze taal is het ook mOielijk om de
gegevens bij te werken, toe te voegen of te verwijderen.

Een goed DBMS heeft ook een zogenaamde userinterface. Hiermee
is het mogelijk om een mooie schermopmaak te definieren voor
de gebruikers die informatie willen invoeren of opvragen.

Een belangrijk instrument dat de mogelijkheden van een DBMS
vergroot is een host language interface. Hiermee kan een
programma alle functies van een DBMS aanroepen en de dingen
doen waartoe de DBMS niet in staat is.
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3.5 Opslag methoden

In de loop der tijd zijn er verschillende manieren ontworpen
om de gegevens te structureren. In de volgorde van onstaan:

- hierarchisch
- netwerk
- relationeel
- semantisch

Bruin

( K10ln ~HolmOlld )

Flguur 3.2 De Hlerarchlache benader1ng.

Jan1en

De hierarchische methode gaat uit van een omgekeerde
boomstructuur. Ieder record in de structuur kan wijzen naar
een of meer records die lager in de hierarchie staan, maar een
record kan maar door een ander record aangewezen worden. De
enige verbinding die mogelijk is is een zogenaamde een naar
meer verbinding. Een meer naar een verbinding is niet
toegestaan. Als een record door meerdere andere records
aangewezen moet worden, moet hij meerdere keren in de database
voorkomen.

De netwerk benadering kent deze beperking niet. Hierbij is het
toegestaan om meerdere verbindingen naar hetzelfde record te
leggen. De gebruiker is nu veel vrijer in het ontwerpen van
zijn schema.

De netwerk en de hierarchische benadering hebben als nadeel
dat de manier waarop de data bereikbaar is afhangt van het
schema. Het is niet mogelijk om de gegevens op uniforme
manier te benaderen. Als een record in de hierarchische
benadering laag in de structuur staat, dan moeten aIle
voorgangers in de structuur worden doorlopen om het record te
bereiken. Snelle selecties zijn op dit record niet mogelijk.

Dit nadeel heeft de relationele benadering niet. Bij deze
benadering is maar een soort datastructuur aanwezig, de
relatie. AIle operaties worden uitgevoerd op relaties en hat
resultaat van deze acties is weer een relatie.



- 21 -

Bruin

Natuurtcnd

Flguur 3.3 De Netwerk benadering.

Klein )

----

Schelknd

Een relatie is een tabel met een of meer tuples of records.
Een tuple is opgebouwd uit een of meer velden. AIle tuples in
een relatie hebben dezelfde structuur. Binnen een DBMS zijn
meerdere tabellen aanwezig. Tussen de relaties kunnen
verbanden worden gelegd. Dit gebeurt bij het stellen van
vragen aan de database. De verbanden tussen de relaties zijn
niet zichtbaar als er aIleen gekeken wordt naar de structuur
definitie van de database.
De laatste benadering is de semantische. Deze heeft ongeveer
dezelfde structuur als de relationele benadering, maar in de
structuurdefinitie zijn ook de verbanden tussen de relaties
aangegeven. Dit heeft voor bepaalde toepassingen voordelen. We
zullen zien dat het in ons geval een beperking is.

De twee laatste benaderingsmethoden zullen we verderop
uitgebreider behandelen.
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3.6 Onze toepassing

Welke type database is voor onze toepassing het beste
geschikt? Er is als eis gesteld dat de database de
mogelijkheid moet bieden om de gegevens op een nette manier te
structureren. De structuur moet consistent zijn en het moet
mogelijk zijn om veranderingen aan te brengen. De relationele
database heeTt als voordeel boven de hierarchische en de
netwerkbenadering dat aIle gegevens op dezelTde manier
gestructureerd zijn, namelijk als een relatie. De semantische
benadering heeTt daarbij nog de uitbreiding in de
deTinitietaal waarmee de verbanden tussen de relaties worden
vastgelegd. Onze keuze zal vallen op de relationele OT de
semantische database.

We zullen de relationele en de semantische benadering wat
beter bekijken.
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3.7 De relationele database

Relationele DBMS werken, zoals de naam al doet vermoeden, met
een datastructuur die een relatie wordt genoemd. Een relatie
is een tabel die is opgebouwd uit een OT meer tuples oT
records. Een tuple bestaat weer uit een OT meer velden. De
samenstelling van de tuples binnen een relatie is gelijk. De
relatie is de enige datastructuur die bekend is binnen de
relationele database. Iedere bewerking die op een oT meerdere
relaties wordt uitgevoerd heeTt een relatie als resultaat. Dit
heeTt tot voordeel dat de resultaten ook weer met dezelTde
commando's en operaties bewerkt kunnen worden.

Er zijn een aantal basisoperaties binnen de relationele
database aanwezig:

selectie, in de breedte en in de lengte
samenvoegen, join

student

Yak

Reaullaat

atudnr nurn woonpl gebdat

100 Jansen Rotterdam 112183

103 Bruin Veendam -4n182

112 Klein Helmond 519161

vaknr naam

20-4 Wlakunde

212 Natuur1a,mde

23-4 Schelkunde

vaknr atudnr clJfer

20-4 100 8
20-4 103 1

212 100 6

212 103 6

23-4 103 8

Flguur 3.04 De Relatlone'e benadertng.
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Uit een relatie kan een selectie gemaakt worden op de
eigenschappen van de waarden van de velden. Neem als voorbeeld
de structuur in figuur 3.4.

Hierin zien we de relatie met de naam student. De voorbeelden
zijn gegeven in de data manipulatie taal SQL. Het eerste
voorbeeld is een selectie in de "lengte".

select *
from student
where woonpl - "EINDHOVEN"

Het is oak mogelijk am een deel van de velden te selecteren:

select studnr, naam
from student

In dit voorbeeld worden de velden studn~ en naam van aIle
tuples geselecteerd.

Een combinatie van deze twee voorbeelden is oak toegestaan.

Geef de namen van de studenten die in Eindhoven wonen:

select naam
from student
where woonpl - "EINDHOVEN"
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Laten we er nog een paar relaties bij nemen. Veronderstel dat
er een aantal vakken zijn waar de student een tentamen in kan
doen. Een student kan tentamens van meerdere vakken doen en
hij kan meerdere tentamens doen van hetzelTde vak.

De relatie vak bevat inTormatie over de vakken die gegeven
worden en de relatie resultaat bevat de gegevens over aIle
aTgelegde tentamens.
In de relatie resultaat zijn twee velden te zien die dezelTde
naam hebben als velden in de twee andere tabellen, nl. vakn~

en studn~. Dit geeTt al aan dat er een verband bestaat tussen
deze relatie en de twee andere. Een resultaat is een tentamen
dat is aTgelegd door een student. Een vak heeTt een uniek
nummer, vakn~, en dit geldt ook voor een student, studn~.

Aan de hand van deze drie tabellen zullen we de volgende basis
operatie binnen de relationele database uitleggen, het
samenvoegen van twee OT meer relaties.

Veronderstel dat we een lijst willen hebben van de studenten
met aIle cijTers die ze gehaald hebben.

De volgende selectie geeTt ons deze inTormatie:

select *
Trom student, resultaat
where student.studnr = vak.studnr

Achter het woord whe~e is te zien hoe twee tabellen worden
samengevoegd tot een tabel. Dit gebeurt op de gelijkheid van
de velden studn~. In de meeste DBMS is het toegestaan dat meer
dan twee relaties worden samengevoegd tot een resultaat. Een
goede DBMS stelt geen beperking aan het aantal relaties dat
tegelijk gebruikt kan worden bij een selectie.

In het volgende voorbeeld willen we aIle vakken selecteren
waarvoor aIle studenten geboren in het jaar 1960 een voldoende
hebben gehaald.

select vak.naam
Trom student, vak, resultaat
where gebdat >~ 1-1-1960 and gebdat <= 31-12-1960
and cijTer >- 6
and vak.vaknr - resultaat.vaknr
and student.studnr - resultaat.studnr
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Meestal zijn er meerdere mogelijkheden om de vraag te
formuleren die het gewenste antwoord oplevert. Dit hangt af
van de mogelijkheden die de vraagtaal van het DBMS biedt. Vaak
heeft de data manipulatie taal commando's om teIIingen uit te
voeren of gemiddeiden en totalen te berekenen. Dok be staat
vaak de mogelijkheid om het resultaat te sorteren. Dp veiden
waarop vaak selecties uitgevoerd worden kunnen indices worden
aangemaakt. Het DBMS gebruikt deze indices om de zoekacties te
versneIIen.

In de bovenstaande voorbeeiden is te zien dat de verbanden die
bestaan tussen de relaties niet zichtbaar zijn in de structuur
definities. Deze verbanden komen pas tot uiting ais de vragen
geformuleerd worden. De gebruiker moet op de hoogte zijn van
deze verbanden, want ze zijn niet uit de structuur definitie
af te Ieiden. Deze tekortkoming wordt ondervangen door een
nieuw soort database, de Semantische.
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3.8 De semantische benadering

In de structuurdefinitie van de semantische database is te
zien hoe de samenhang is tussen de relaties. We gaan uit van
dezelfde gegevens die we bij de relationele benadering
gebruikt hebben, de studenten, de vakken en de resultaten.

student naam woonplaata gebdat

100 Jansen Rotterdam 112163

103 Bruin Veendam 4nl82

112 Klein Helmond 519161

Vak naam

204 W1skunde

212 Natuul1aJnde

234 Schelkunde

Resunaat Vak student clJfer

500 204 100 6

512 204 103 7

513 212 100 6

525 212 103 6

532 234 103 8

Aguur 3.5 De Semantlsche benaderlng.

type student = studnr, naam, woonpl, gebdat

type vak = vaknr, naam

type resultaat - vak, student, cijfer

Het verschil met de relationele database is al te zien aan de
namen van de tabellen die als veldnaam in andere tabellen
gebruikt worden. In figuur 3.5 is te zien hoe de structuur er
schematisch uitziet. In het eerste veld is het niet toegestaan
dat er twee of meer tuples zijn die de zelfde waarden hebben.
Voor ieder tuple moet er een unieke waarde door de gebruiker
bedacht worden. Meestal is het handig am een waarde te nemen
die zinnig is, voor de tabellen vak en student kunnen het
beste de vaknummers en de studentennummers gebruikt worden.
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De namen van de velden geven aan welke verbanden er bestaan
tussen de tabellen. Als een veld een naam heeTt die gelijk is
aan de naam van een tabel, dan is het verband gelegd. Een
resultaat bestaat uit een vak, een student, de datum waarop
het tentamen is aTgelegd en het cijTer. We zullen zien hoe de
selecties uit de voorbeelden van de relationele database in de
data manipulatie taal van de semantische database er uit zien.

GeeT aIle inTormatie over de studenten die in Eindhoven wonen.

get student its naam, woonpl, gebdat
where woonpl - "EINDHOVEN"

GeeT een deel van de inTormatie: geeT aIleen de naam van de
studenten.

get student its naam

GeeT de namen van de vakken waarvoor studenten geboren in 1960
een voldoende resultaat hebben gehaald:

get resultaat its vak its naam
where resultaat its student its gebdat >- 1-1-1960
and resultaat its student its gebdat <- 31-12-1960
and resultaat its cijTer >- 6

In deze voorbeelden is de structuur in de vraagstelling
duidelijk te zien. Ook de structuur tussen de tabellen.
Dit maakt de kans op het stellen van onzinnige vragen zeer
klein. Bij de relationele database kunnen tabellen op de meest
onzinnige manieren worden samengevoegd. Bijvoorbeeld de
cijTers van tentamens met de nummers van de vakken. Het is
onzin om te doen maar het is weI mogelijk in de relationele
database. De semantische database waakt over dit soort Touten.

De strikte manier van de structuur deTinitie maakt echter een
ingewikkelde structuur met veel onderlinge verbanden moeilijk
te deTinieren. In de relationele database is het toegestaan om
een tabel met zichzelT samen te voegen. Oit kan in de
semantische database niet tenzij het duidelijk in de structuur
aangegeven is.
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3.9 Welk database systeem

De keus is gevallen op een database van het relationele type.
Met name de flexibiliteit van deze benadering am gegevens uit
de verschillende relaties met elkaar te combineren is
doorslaggevend geweest voor de keuze. Voor onze toepassing is
het zeer belangrijk dat we niet beperkt worden in het leggen
van verbanden die we vooraf niet hebben voorzien. Een
voorbeeld is bijvoorbeeld het verband tussen de events en de
statuswisselingen. Oak is het met een relationeel systeem
mogelijk am een link te leggen tussen een tabel en zichzelf.
Dit komt oak van pas bij het stellen van vragen over
statuswisselingen.

Er zijn veel verschillende relationele DBMS in de handel. We
gebruiken dBase III voor onze toepassing am dat dit de enige
is die tot onze beschikking staat. Een beter systeem is
Oracle. Dit DBMS werkt met de vraagtaal Sequel. Deze tual is
een superset van de taal SQL. Deze taal wordt uitvoerig
besproken door DATE ( lit. 5, 6 ). Het heeft een host language
interface met de taal C. Het systeem dat we nu gebruiken wordt
ter beschikking gesteld door het rekencentrum van de
Technische Hogeschool en het bevat de meeste functies die een
relationeel systeem moet hebben.
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4 Conceptueel model voor dads

Welke gegevens ga~n we in dit model stoppen en wat voor
structuur kiezen we. Dit probleem kunnen we op twee manieren
benaderen. De eerste manier is uit te gaan van de vragen die
we willen stellen en daarop de gegevens af stemmen. Dit zou
voldoen als we van te voren weten wat we willen vragen. Deze
methode heeft ook als voordeel dat er weinig overbodige
gegevens in de database zullen staan. Een nadeel is dat we
gebonden zijn aan de vragen die we van te voren gedefinieerd
hebben. Als'we later een nieuwe vraag bedenken, dan is het nog
maar afwachten of het mogelijk is om die te beantwoorden met
de gegevens in de database.

Een andere benadering is om aile gegevens die in Dads
voorkomen in de structuur onder te brengen en minder te letten
op de vragen die al bekend zijn. Op deze manier zijn we er
zeker van dat aile vragen die in de toekomst bedacht worden
ook gesteld kunnen worden om de simpele reden dat aile
gegevens voor handen zijn.

Ik heb om de genoemde redenen gekozen voor de tweede methode.
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4.1 De functionele delen van Dads

We zullen eerst kijken welke gegevens er binnen Dads zijn en
daarna kijken we hoe ze kunnen structureren in de database.

In figuur 2.2 is te zien hoe Dads is opgebouwd. We zullen per
functioneel deel de data bespreken die daarin aanwezig is.

4. 1 . 1 De LSI 11

Dads is opgebouwd uit drie processors. De hoofdprocessor, de
LSI 11, voert de volgende taken uit:

- het meten van maximaal 32 signalen
- het afleiden van maximaal 64 andere signalen
- het bewerken van deze signalen trenddetectie, controle en

statustoekenning.
- het opslaan van gegevens op floppy
- versturen, ontvangen en doorgeven van boodschappen van en

naar de CC2 en de CC3.

De gegevens over de signalen zullen we in de database onder
brengen. Dit zijn de gegevens over de statussen van de
signalen. De meetwaarden van de signalen stoppen we niet in
het model omdat dit teveel op~lagruimte zou vergen. Ieder
signaal heeft ook een stel andere parameters, de hoge en lage
alarmwaarden, maar deze zullen we bij de CC2 bespreken.
Daarnaast is er ook voor ieder signaal een stel parameters
aanwezig waarmee de gemeten binaire waarde kan worden om gezet
naar de decimale waarde. Deze gegevens veranderen niet tijdens
het draaien van Dads. Het is niet interessant om deze gegevens
op te slaan, omdat ze altijd hetzelfde zijn. Ze worden ook
niet gebruikt bij het stellen van de vragen.
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4.1.2 De CC2

Deze processor is voorzien van een videodisplay waarop de
waarden van de signalen op twee verschillende manieren worden
gepresenteerd:

- balkendisplay
- grafiekendisplay

Het balkendisplay ( zie fig. 2.1 en 2.2 ) kan 10 balken laten
zien. In iedere balk wordt de waarde van een signaal getoond
met de voorgeschiedenis. In de balk is ook te zien wat de hoge
en de lage alarm- en de normwaarde van het signaal is. De
veranderlijke gegevens in het balkendisplay zijn:

- de zichtbaarheid van het balkenscherm op de monitor
- de signalen in de balken
- de alarm- en normwaarden van de signalen

De signalen die niet zichtbaar zijn op het scherm hebben ook
alarm- en normwaarden die veranderlijk zijn. Deze waarden
worden veranderd door het invoeren van commando's via het
toetsenbord dat aan de CC3 bevestigd is.

De monitor van de CC2 kan ook een grafieken display laten zien
( fig. 2.3 ). Een grafieken display is een grafische
representatie van de waarde van het signaal over de afgelopen
n minuten. De periode is door de gebruiker in te stellen. De
gebruiker kan kiezen of hij een of twee grafieken op het
scherm laten zien. Iedere grafiek kan een signaalgroep of een
tot vier signalen presenteren. Een groep is een set signalen
die met elkaar in verband staan:

- de in- en expiratoire co2 waarde
- de huid en lichaams temperatuur
- de systolische, gemiddelde en diastolische bloeddruk

Bij het tekenen van de signalen op het grafiekenscherm maakt
de processor gebruik van schaalwaarden die aangeven wat de
maximale en de minimale waarden zijn die nog op het scherm te
zien moeten zijn. Deze waarden zijn door de gebruiker in te
stellen door het invoeren van commando's op het toetsenbord
van CC3.
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In het grafieken scherm zijn de volgende zaken van belang:

- is het zichtbaar
- is er een enkele of een dubbele grafiek te zien
- welke signalen staan er in de grafiek
- wat is de tijdschaal
- wat zijn de schaalwaerden van de signalen

Voor de schaalwaarden geldt dat ieder signaal een hoge en een
lage waarde heeft, ook als ze niet in het scherm te zien zijn.

Samengevat kunnen we de volgende gegevens vinden in de CC2:

- de toestand van het grafiekenscherm
- de toestand van het balkenscherm
- de schaalwaarden
- de alarm- en normwaarden

Bij deze gegevens zijn we aIleen geinteresseerd in de toestand
van het scherm dat te zien is.

De schaal-, alarm- en normwaarden willen we voor de hele
operatie weten, omdat ze ook voor andere dingen gebruikt
worden.

4.1.3 De CC3 monitor

Deze computer wordt gebruikt voor gegevenspresentatie en
-invoer. Het beeldscherm wordt voor een deel gebruikt voor het
presenteren van het numerieke scherm ( zie fig. 2.4 ). Hierin
zijn 40 of minder signalen te zien met hun momentane waarde.
Ais een signaal in een gevaarlijke toestand komt, dan wordt de
achtergrond van een signaal geaccentueerd met een kleur. De
kleur is afhankelijk van de status van het signaal. De
samenstelling van het numerieke scherm is altijd hetzelfde.
Het enige wat kan veranderen is dat het numerieke scherm
plaats maakt voor een helppagina.

Het onderste deel van het scherm wordt gebruikt voor de
comm~ndo invoer. De ingevoerde karakters en de foutmeldingen
van de interpreter zijn hierop te zien.

Met de commando's kan de gebruiker instellen hoe hij Dads wil
gebruiken. De commandostructuur van Dads biedt de mogelijkheid
om samengestelde commando's te geven. Ais hij tijdens het
invoeren van commando's fouten maakt kan hij die op
verschillende manieren corrigeren. De manier waarop dit
gebeurt is van belang voor de evaluatie.
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Op het toetsenbord zijn functietoetsen aanwezig voor het
opvragen van helppagina's, het opgeven van events en
artefacten.

Op het toetsenbord kunnen oak commentaren over het verloop van
de operatie worden ingevoerd.

Er zijn drie soorten commentaar:

- C commentaar over algemene zaken die tijdens de operatie
plaatsvinden

- Q commentaar over de medicijnen die aan de patient worden
toegediend

- P commentaar van de observator. Dit commentaar gaat over
observaties van de acties van de anesthesist. Dit
commentaar is niet zichtbaar in het anesthesieverslag.

Welke gegevens over de CC3 komen er in de database te staan:

- informatie over de commando's, over de samenstelling, de
fouten en over de manier waarop de gebruiker reageert op
gemaakte fouten.

- informatie over de helppagina's, hoe lang zijn ze te zien
geweest en welk knooppuntnummer hadden ze.

- de events en de artefacten
- de ingevoerde commentaren

4.1.4 Andere gegevens

Naast de genoemde gegevens zijn nag de volgende zaken in Dads
aanwezig:

- de naam van de patient
- het ziekenhuisnummer van de patient
- de naam van de anesthesist
- de datum waarop de operatie is uitgevoerd
- het gew~cht en de lengte van de patient
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AIle gegevens op een rijtje:

- operatie gegevens: datum, anesthesist, patient

- patient gegevens: naam, nummer, gewicht, lengte

- anesthesist gegevens: naam

- CC2 gegevens:
de toestand van het display:
het balkenscherm, het grafiekenscherm

- de CC3 gegevens:
de getoonde helppagina's

- de ingevoerde commando's
- foutieve en onvolledige commando's
- events en artefacten
- de ingevoerde commentaren

- de signaalinformatie
- de status van de signalen
- de schaalwaarden
- de alarmwaarden
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4.2 De modeldefinitie

De definitie van het model wordt nu gegeven. We doen dit op de
manier van het DBMS dBase III. In dit programma zijn vier
verschillende soorten velden mogelijk:

- numeriek
- karakters
- datum
- memo

De lengte van ieder veld is af te stemmen op de behoefte. Bij
de numerieke velden is het mogelijk om de precisie in
decimalen op te geven. Een voorbeeld van een numeriek veld met
een zekere precisie is:

getal num 10.3

Het veld is tien plaatsen lang en het getal heeft drie
decimalen. Van de tien plaatsen worden er vier gebruikt voor
de decimalen, omdat de decimale punt ook ruimte in neemt in
het veld. Als het getal negatief wordt, dan wordt er nog een
extra plaats ingenomen voor het teken.

De lengte van een memo veld is variabel. Dit veld wijkt ook af
van een normaal veld in het feit dat er niet gezocht kan
worden naar waarden die in het memo veld staan.

Het datum veld heeft een vaste lengte van 8 karakters. De
eerste twee geven het dagnummer, daarna voIgt een slash, 'I',
het nummer van de maand, weer een slash en het nummer van het
jaar.

4.2.1 De operatie gegevens

De operatie wordt gekarakteriseerd door de datum waarop hij is
uitgevoerd, de patient en de anesthesist.

We moeten er rekening mee houden dat een anesthesist meerdere
operat~es doet. Het is natuurlijk mogelijk om voor iedere
operatie aIle gegevens van de anesthesist opnieuw in te
voeren. Dit neemt niet aIleen veel ruimte in maar het is ook
onhandig als er iets veranderd moet worden in de gegevens van
de anesthesist. Er moet dan voor gezorgd worden dat aIle
operaties waar de betreffende anesthesist in voorkomt
bijgewerkt worden. De relationele database biedt een oplossing
voor dit probleem. We geven de patient en de ansthesist een
aparte tabel. In deze tabel is een veld aanwezig waarin een
identificatienummer staat. Iedere patient en iedere
anesthesist heeft een eigen nummer. Dit nummer wordt aIleen in
de database gebruikt. Het heeft geen betekenis in de
buitenwereld. In de operatietabel wordt dit nummer gebruikt in
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plaats van de gegevens over de anesthesist of de patient.
Nadat het hele model gedefinieerd is zullen we laten zien hoe
de gegevens gecombineerd worden in de dBase III vraagtaal.

Hier is de structuur van de operatie, de patient en de
anesthesist tabel:

tabelnaam

operatie

patient

anesthe

veldnaam afmeting

operanum num 4
patnum num 4
anenum num 4
datum date

patnum num 4
naam char 30
nummer char 20
gewicht num 8.3
lengte num 8.3

anenum num 4
naam char 30

4.2.2 De tijdafhankelijke gegevens

Afgezien van de hierboven genoemde gegevens zijn aIle andere
gerelateerd aan de tijd. We zullen dan ook in iedere tabel het
veld tiid vinden. In dit veld staat de tijd in seconden. Ook
wordt er aangegeven bij welke operatie het record hoort door
het nummer in het veld operanum.

4.2.3 De events en artefacten

Dit is de eenvoudigste tabel in de database. De gegevens die
bij een event of een artefact horen zijn het nummer en het
tijdstip waarop het bijbehorende commentaar is ingevoerd. De
gebr~iker drukt de event toets in en als hij daarna tijd heeft
voert hij met een C of een Q commentaar in wat er gebeurde.
Door de tabellen van de events en de commentaren samen te
voegen op gelijkheid van operatienummer en de commentaartijd
zijn de volledige event gegevens makkelijk te produceren. We
zullen straks laten zien hoe dit gaat in de Dbase III taal. De
tijden van de bijbehorende commentaren moeten met de hand in
het veld comtiid van de tabel event of artefact worden
ingevoerd.

De structuur van de tabel met de artefacten is hetzelfde als
die van de events.
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tabelnaam

event

artefact

veldnaam afmeting

tijd num 5
operanum num 4
enum num 5
comtijd num 5

tijd num 5
operanum num 4
anum num 5
comtijd num 5

4.2.4 Het videodisplay CC2

In dit display worden de gegevens op drie manieren
gepresenteerd:

- balkenscherm
- enkel grafiekscherm
- dubbel grafiekscherm

Er zijn drie tabellen nodig om de toestand van dit scherm op
te slaan. In deze tabellen staat aIleen de toestand die te
zien is op het scherm. Als het balkenscherm niet te zien is
willen we ook niet weten hoe de samenstelling is. Als er iets
verandert, wordt er een nieuw record aan de tabellen
toegevoegd. In de tabellen staat de tijd waarop een toestand
inging, het operatienummer en hoelang deze toestand geldig
bleef, interu. Ook hierin wordt de tijd aangegeven in
seconden. Deze informatie over de periode waarin de toestand
niet veranderde is ook uit de tabel te halen, maar dit is niet
makkelijk en het kost ook meer verwerkingstijd bij het
beantwoorden van de vragen. Door aIle interu velden van de
records die bij een operatie horen, bij elkaar op te tellen,
is de totale tijd dat een scherm zichtbaar is te berekenen.

Voorbeeld: Hoe lang he eft het balkenscherm tijdens operatie
met nummer 100 voorgestaan?

use balksch
sum interv to balkzicht for operanum = 100

In het balken scherm wordt voor iedere balk het nummer van het
signaal opgeslagen dat in de balk te zien is. Ook staan per
balk de alarm- en de normwaarden opgegeven. Als een balk niet
wordt gebruikt staat er in sig -1 en de alarm- en de
normwaarde zijn gelijk aan 0.0.

In de tabellen voor de grafieken wordt de tijdschaal
opgeslagen en voor ieder signaal dat in de grafiek staat is de
naam aanwezig. We werken niet met de signaalnummers omdat in
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de grafiek ook groep namen zijn toegestaan. Door de naam te
gebruiken kunnen wemeteen zien of het om een signaal of om
een groep gaat. Daarnaast zijn voor ieder signaal ook de
schaalwaarden in de tabel te vinden. Als een plaats in de
grafiek niet wordt gebruikt, dan is de naam gelijk aan de lege
string en de schaalwaarden zijn 0.0.

tabelnaam

balksch

dubgraf

veldnaam afmeting

tijd num 5
operanum num 4
interv num 5
sig1 num 2
1 a 1 num 8.3
nrm1 num 8.3
ha1 num 8.3

"
"

sig10 num 2
la10 num 8.3
nrm10 num 8.3
ha10 num 8.3

tijd num 5
operanum num 4
interv num 5
tijdsch num 2
sig1b char 5
ls1b num 8.3
hs1b num 8.3

"
"

sig4b char 5
ls4b num 8.3
hs4b num 8.3
sig10 char 5
ls10 num 8.3
hs10 num 8.3

"..
sig40 char 5
1540 num 8.3
hs40 num 8.3
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enkgraf tijd num 5
operanum num 4
interv num 5
tijdsch num 2
sig1 char 5
1 s 1 num 8.3
hs1 num 8.3

"
"

sig4 char 5
ls4 num 8.3
hs4 num 8.3

In dubgraf is maar een tijdschaal te vinden. Die is
hetzelfde voor de bovenste en de onderste grafiek.

4.2.5 De commando's

De commando's zijn onder te verde len is twee soorten, die met
een variabel aantal subcommando's en degene die dat niet
hebben. Tot de eerste groep behoren de commando's die beginnen
met BAR en GR. AIle andere commando's horen tot de tweede
groep. Van de normale commando's wordt opgeslagen welke het is
en hoeveel parameters het heeft. Wat een parameter is wordt
uitgelegd bij de bespreking van de module commandmod.c.
Natuurlijk wordt ook geregistreerd wanneer het commando is
gegeven en bij welke operatie het gegeven is.

De samengestelde commando's worden in twee tabellen
geregistreerd. In een tabel wordt het hoofdcommando opgeslagen
en in een andere tabel de subcommando's. Het verband wordt
gelegd op overeenkomst van de velden tijd en operanum. In de
tabel met de hoofdcommando's wordt de naam van het commando
opgeslagen en het aantal subcommando's dat erbij gegeven is.
In subcom staat hoeveel parameters het subcommando heeft en op
welke plaats het in het totale commando staat.

tabelnaam

command

hoofdcom·

veldnaam afmeting

tijd num 5
operanum num 4
naam char 15
aantpara num 2

tijd num 5
operanum num 4
naam char 10
aantsubs num 2
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subcom tijd num 5
operanum num 4
naam char 10
rangnum num 2
aantpara num 2

4.2.6 De tabellen voor de foutieve commando's

Dads biedt de gebruiker de mogelijkheid om verkeerde
commando's te verbeteren of aan te vullen. Als een commando
fout is wordt er een Kleine uitleg gegeven wat er fout is
gegaan en hoe het beter kan. Als een gebruiker meer uitleg
wil, dan kan hij tijdens de invoer of voor hij een commando
invoert de help toets indrukken. Op de plaats van het
numerieke scherm verschijnt dan een pagina met veel uitleg.

In de tabel slaan we op op welk tijdstip een verkeerd commando
is gegeven. In operanum staat bij welke operatie het hoort.
knoopp geeft aan op welk knooppunt het fout ging en de reactie
staat in reactie.

Reactie kan de vogende waarde aannemen:

c:

F:
- 0:
- H:
- E:

de fout is gecorrigeerd en het gecorrigeerde commando is
goed.
het commando is gecorrigeerd en was weer fout.
na het corrigeren was het commando onvolledig.
er is bij het corrigeren een helppagina aangevraagd.
het commando is afgebroken met de escapetoets.

De structuur van de tabellen:

tabelnaam

fout

onvoll

help

veldnaam afmeting

tijd num 5
operanum num 4
knoopp num 3
reactie char 1
symbool char 10

tijd num 5
operanum num 4
knoopp num 3
reactie char 1

tijd num 5
operanum num 4
knoopp num 3
reactie char 1
interv num 5
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In de tabel met de help informatie staat in interv de tijd dat
de help pagina te zien is geweest. In symbool in de tabel tout
staat het symbool waarop het fout ging.

4.2.7 Informatie over de signalen

De volgende zaken zijn in het model opgeslagen:

- alarm- en normwaarden
- schaalwaarden
- statussen
- de namen van de signalen

De opzet van de tabellen is simpel. Als een van de
bovengenoemde waarden verandert wordt er een record voor de
tabel gemaakt. Iedere tabel heeft een interval veld waarin de
tijdsduur van een toestand is opgeslagen.

De structuur van de tabellen:

tabelnaam

status

alarms

schaal

signaam

veldnaam afmeting

tijd num 5
operanum num 4
signum num 2
status num 2
interv num 5

tijd num 5
operanum num 4
signum num 2
la num 8.3
nrm num 8.3
ha num 8.3

tijd num 5
operanum num 4
signum num 2
Is num 8.3
hs num 8.3

signum num 2
signaam char 9

In de tabel signaam staan de nummers van de signalen met hun
namen. Door een link te leggen met tabellen waarin de nummers
van de signalen gebruikt worden, zijn de namen oak
beschikbaar.
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5 De evaluatie vragen

We zullen een overzicht geven van de vragen die op dit moment
bekend zijn en die bij de evaluatie gesteld gaan worden. De
vragen gaan over een of meer onderdelen van Dads en ze hebben
als gemeenschappelijk kenmerk dat ze op een bepaalde periode
van de operatie betrekking hebben. Deze periode is te kiezen
door de per soon die de vragen stelt. De vragen worden ook
gesteld over een groep operaties.

De verschillende onderdelen waar de evaluatie over gaat zijn:

- het gebruik van het balken- en het grafiekenscherm.
- de commando's.
- de events en de bijbehorende commentaren.
- de gemaakte fouten bij de invoer van commando's.
- de onvolledige commando's.
- de gebruikte helppagina's.
- de statussen van de signalen.

We zullen kort per onderdeel doornemen wat voor soort vragen
er gesteld gaan worden en we zullen er een paar uitwerken in
de taal van dBase III.

5.1 De schermen

Op het bovenste videoscherm kan de gebruiker drie soorten van
gegevenspresentatie kiezen, het balkenscherm en het dubbele of
enkele grafiekenscherm.
Binn~n deze presentati~s zijn de instellingen aan te passen
aan de persoonlijke smaak.

Binnen het balkscherm is o.a. in te stellen:

de signalen die te zien zijn.
- de plaats van de signalen.
- de alarm- en de normwaarden.

Binnen de grafiekenpresentatie kan de gebruiker ongeveer
hetzelfde instellen:

- dubbel of enkel grafiekenscherm.
- de groepen of signalen die te zien zijn.
- de schaalwaarden van de signalen.

Wat we bij de evaluatie willen weten is hoeveel procent van de
tijd het balkenscherm te zien is geweest, welke signalen er in
staan en wat de gemiddelde schaal- en normwearden weren.
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Voorbeeld:

Balkscherm zichtbaar voor xxx procent over xxx perioden.

indeling
balk1:

PDrA
C02EX

balk2:
etc.

xxx %
xxx %

la - xxx
ha - xxx

norm - xxx
norm - xxx

ha - xxx
ha - xxx

Over het grafiekenscherm zijn ongeveer dezelfde vragen te
stellen. We willen weten hoeveel procent van de operatie het
te zien is geweest en over hoeveel perioden het was. Daarnaast
willen we weten wat de gemiddelde schaalwaarden waren van de
signalen die te zien zijn geweest.

Als er vragen gesteld worden over meerdere operaties. dan is
het van belang dat dit gebeurt over gedeelten van de operaties
die met elkaar vergelijkbaar zijn, als er perfusie is
bijvoorbeeld. Dan moet er een tabel in het conceptueel model
bijkomen waarin de begin- en eindtijden van deze periodes
worden opgeslagen.

5.2 De commando's

Van de commando's willen we weten hoeveel keer ze zijn gegeven
binnen de verschillende periodes van de operatie.

We kunnen daarbij onderscheid maken tussen normale commando's
en commando's met meerdere subcommando's.

Van de commando's met subcommando's willen we ondermeer weten
hoeveel keer er gebruik van is gemaakt van de mogelijkheid om
meerdere subcomm~ndo's te geven. Welke subcommando's worden
daarbij gebruikt, op welke plaats binnen het commando staan de
subcommando's en hoeveel parameters hebben ze. Ook bij deze
vragen willen we de tellingen laten uitvoeren op vrij te
kiezen intervallen.
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5.3 Events

Welke events zijn er geweest en wat gebeurde er in de buurt
van deze events.

5.4 Foutieve commando's

Hoeveel procent van de commando's is fout ingevoerd en op
welke knooppunten in de syntaxboom komt dit voor.

5.5 Afgebroken commando's

Hoeveel keer hebben de gebruikers foute of onvolledige
commando's afgebroken en bij welke knooppunten was dat.

5.6 Helppagina's

Als de gebruiker de helptoets indrukt krijgt hij informatie
over het knooppunt wat de commando interpreter op dat moment
bereikt heeft. Deze helppagina komt in de plaats van het
numerieke scherm te staan en hij verdwijnt weer als de
gebruiker de return, de escape of de helptoets indrukt.

Bij de evaluatie willen we de volgende vragen stellen:

bij welke knooppunten is er een helppagina aangevraagd.
- hoelang staat de helppagina gemiddeld voor.
- hoe reageert de gebruiker op een helppagina.

5.7 De statussen van de signalen

De statu~ van een signaal kan 16 verschillende waarden
aannemen. Zie figuur 5.1 voor de betekenis van de statussen.

0: ongeldig
1: hardware storing
2: langzaam stijgend
3: langzaam dalend
4: snel stijgend
5: snel dalend
6: te hoog
7: te laag
8: stabiel
9: leer periode
10 .. 15: reserve

figuur 5.1. De betekenis van de statussen.
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Bij de evaluatie willen we weten of er zich bepaalde
statuswisselingen voordoen. Als dit het geval is willen we
weten of er in de buurt ervan bepaalde events optreden.
Andersom willen we ook kunnen onderzoeken of er in de buurt
van events bepaalde statuswisselingen voorkomen.

De resultaten van de vragen willen we gepreser.teerd hebben in
histogrammen of grafieken. De meeste database management
systemen zijn hiertoe niet in staat, dBase III is hier geen
uitzondering op. We zullen dit door andere programma's moeten
laten doen. De database zal dan worden gebruikt om de gegevens
te selecteren en te bewerken. Gelukkig hebben de meeste
databases weI de mogelijkheid om files te genereren die door
andere programma's gelezen kunnen worden.
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6. Voorbeelden van vragen

We zullen met een paar voorbeelden laten zien hoe
verschillende vragen in de vraagtaal van d8ase III
geimplementeerd kunnen worden.

Vraag 1:

Hoe vaak en hoe lang heeft het grafiekenscherm voorgestaan.

Het grafiekenscherm kent twee vormen, het enkele en het
dubbele scherm. We zullen de vraag voor een enkel
grafiekenscherm beantwoorden. De mogelijkheden van d8ase III
zijn niet uitgebreid. We zullen deze vraag met de programmeertaal
moeten oplossen.

De oplossing is als voIgt:

Er wordt eerst een copy gemaakt van de tabel met de enkele
grafieken. In deze copy staat na afloop van het programma het
resultaat van de vraag. Er wordt een index op de tijd in de
tabel gemaakt. Vervolgens selecteren we uit de operatie tabel
een operatie. In de werkfile wordt een filter gezet op het
operatienummer. Vervolgens selecteren we de eerste tijd, we
slaan de begintijd op en het interval. Daarna kijken we of er
een record in de tabel is die voIgt op ons eerste record. Als
dit het geval is, tellen we de waarde van het interval op bij
onze variabele en we markeren het gevonden record. Dit doen we
net zolang totdat er geen volgend record meer gevonden worden.
Dan slaan we de gesommeerde interval len op in interu van het
eerste record van het interval en we zoeken het volgende begin
van een periode waarin het scherm is te zien. Als we aIle
interval len van een operatie hebben gevonden, dan pakken we de
volgende operatie en we beginnen opnieuw.
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Hieronder st~~t het progr~mm~:

/***********************************************************
/* *
/* dBase III progr~mm~ om de ~aneengesloten perioden *
/* d~t het enkele gr~Tieken scherm te zien is uit te *
/* rekenen. *
/* *
/***********************************************************

select 1
use enkgr~T /* selecteer enkgr~T en copieer de

/* de velden naar de werkTile.
copy to enkwerk Tields tijd, operanum, interv

use enkwerk
index on tijd to enktijd

select 2
use operatie
goto 1

/* gebruik de werk Tile.
/* maak een index op de tijd.
/* nodig voor seek commando.

/* open de operatietabel.
/* selecteer de eerste operatie.

while .NOT. EOF()
do

opnum - oper~num

select 1
set Tilter to oper~num

/* de l~~tste oper~tie is nog
/* beh~ndeld.

/* onthou het oper~tienummer.

/* selecteer de werkTile.
- opnum /* selecteer records

/* met zelTde oper~num

goto top

while .NOT. EOF()
do

/* p~k het eerste record v~n de
/* werkTile.
/* zijn er nog records over.

bereken het interval.
markeer het record.
zoek volgende record.

/* sla de begintijd en
/* het eerste interv~l op.
/* zoek het volgende record
/* dat ~~nsluit.

/* zolang er nog van die records
/* zijn.

interv /*
/*
/*

intv - intv +
delete
seek btijd + intv

enddo

while .NOT. EOF()
do

btijd - tijd
intv - interv
seek btijd + tijd

seek btijd
repl~ce interv with intv
loc~te Tor tijd > btijd

enddo

/* interv~l gevonden.
/* sla op in werkTile.
/* zoek volgende record
/* n~ het verwerkte
/* interval



select 2
skip

enddo

select
pack

1*
1*

1*
1*
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selecteer operatie file.
pak volgende record.

selecteer de werkfile.
verwijder aIle gemarkeerde records.

Het is te zien dat in het programmagedeelte de naam van de
file waarvan de interval len berekend worden niet voorkomt.
Hetzelfde programma kunnen we ook gebruiken om de interval len
voor het dubbele grafieken en het balkenscherm uit te rekenen.
We moeten ervoor zorgen dat voor het aanroepen van het
programma de operatiefile in workspace 2 staat en dat de
werkfile in workspace 1 staat. De file in workspace 1 moet een
index hebben op het tijd veld. De werkfile moet minimaal de
velden tiid, operanum en interu hebben.

Vraag 2:

Maak een file met aIle events met hun commentaren.

Voor deze vraag kunnen we het join commando gebruiken.

/***********************************************************
1*
1*
1*
1*

Met het join commando maken we een file waarin de
eventnummers met hun commentaren staan.

*
*
*
*

1***********************************************************
select
use comment
select 2
use event

join with comment to eventcom
for operanum = comment->operanum
.AND. comtijd = comment->tijd
fields tijd, operanum, enum, comment->comm
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Vraag 3:

Maak een tabel van de subcommando's met hun hoofdcommando's.

/***********************************************************
/* *
/* Maak een tabel met de volgende velden: *
/* tijd, operanum, hoofdcom, rangnummer, *
/* subcom, aantal parameters *
/* *
/***********************************************************

select 1
use subcom
select 2
use hoofdcom

join with subcom to hoofdsub
for operanum - subcom->operanum
.AND. tijd = subcom->tijd
fields tijd, operanum, naam, subcom->rangnum,

subcom->naam, subcom->aantpara
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Vraag 4:

Zoek aIle statuswisselingen naar de toestand 4 of 5 onder de
voorwaarde dat de status ervoor niet gelijk was aan 4 of 5.

/*****************************{f*****************************
/* *
/* dBase III join operatie waarbij het resultaat een file *
/* is waarin aIle overgangen naar de toestand 4 of 5 *
/* staan met hun vorig status. *
/* De tijd is de tijd waarop de status naar 4 of 5 ging. *
/* *
/***********************************************************

select 1
use status /* open status.

copy to statustmp for status - 4 .AND. status - 5

select 2
use statustmp alias status2 /* open status nag een keer.

select 1
set filter to status <> 4 .OR. statu~ <> 5

join with status2 to staluswis
for operanum = status2->operanum
.AND. signum = status2->signum
.AND. tijd + interv = status2->tijd
fields status2->tijd, operanum, signum, status2->status '

Deze voorbeelden tonen aan dat het model bruikbaar is am de
evaluatie vragen te beantwoorden. Hierbij moet weI naar de
programmeer taal worden gegrepen, maar dit is meer een
tekortkoming v~n dBase III dan van het conceptuele model.

Als de resultaten in een file gezet worden die een ~nder

programma kan lezen, dan is het oak mogelijk am de resultaten
op een grafische manier weer te geven.
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7 De DadsTile

Tijdens de operatie worden de gegevens die Dads verzamelt op
de schijT gezet. Dit gebeurt op een compacte manier.
Ze staan in chronologische volgorde in een sequentiele
structuur op de schijT. Als er niet genoeg ruimte is op een
schijT, dan wordt de rest in een tweede Tile op een andere
schijT gezet. Deze Tile heeTt dezelTde structuur.

7.1 De opbouw van een Tile

Een Tile be staat uit blokken van 512 bytes. Dit is het Tormaat
dat door de LSI wordt gebruikt. Deze blokken zijn opgevuld met
boodschappen met variabele lengte.
Het eerste blok van een Tile is anders dan de rest. In de
eerste twee bytes van dit blok staat de lengte van de Tile in
blokken. Het eerste byte is het lage orde en het tweede is het
hoge orde byte. Deze volgorde is kenmerkend voor de LSI 11
processor.

De rest van het blok en ook aIle andere blokken zijn opgevuld
met boodschappen. Een boodschap bestaat uit drie delen:

- lengte byte
- code byte
- het bericht

Het lengte byte geeTt aan uit hoeveel bytes het bericht
bestaat. De maximale lengte is 255 bytes.

Het code byte is een 8 bits twee complement getal. Het komt
namelijk voor dat een boodschap een waarde negatieve heeTt.
Wanneer dit het geval is komt straks aan de orde.

De boodschappen hebben een variabele lengte. Een boodschap mag
niet over de grenzen van een blok gaan. Het is echter zeer
waarschijnlijk dat een boodschap niet precies in een blok
past. Als een boodschap te lang is voor de ruimte die over is
in het blok, dan wordt de hij opgedeeld in twee andere
boodschappen. De lengte van de eerste boodschap wordt zo
gemaakt dat hij het eerste blok precies opvult. De minimale
lengte van een boodschap is twee bytes, het lengte en het code
byte. Als er nog maar een byte over is in het blok, dan wordt
de boodschap meteen in het volgende blok gezet. Als er twee OT
meer plaatsen over zijn, dan wordt het eerste deel in het blok
gezet. Om aan te geven dat het om een boodschap gaat die
opgedeeld is wordt de code negatieT. De rest van de boodschap
wordt in het volgende blok gezet. De code byte van deze
boodschap is ook negatieT.
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Voorbeeld:
Er is een boodschap met 128 bytes die naar de schijf
geschreven moet worden. De code van de boodschap is 55. In
het blok zijn nog maar 80 bytes over. In de file komen de
volgende boodschappen te staan:

boodschap 1:
boodschap 2:

Samengevat:

lengte 78
lengte = 50

code = -55
code -55

Een file is opgebouwd uit blokken van 512 bytes. De eerste
twee bytes van het eerste blok bevatten de lengte van de file
in blokken. Een blok is gevuld met boodschappen met variabele
lengte. Als een boodschap wordt opgedeeld omdat hij niet in
het blok past dan is de code van de be ide delen negatief.

Als een file te groot is voor een schijf, dan wordt er een
tweede gemaakt. oeze tweede file heeft dezelfde structuur als
de eerste.

7.2 De codes

Er zijn in de file twee soorten boodschappen: tijdboodschappen
en niet-tijdboodschappen. Voordat er een boodschap op de
schijf wordt gezet wordt er eerst een tijdboodschap in de file
geschreven. oaarna voIgt de informatie waar het om gaat. Een
tijdboodschap bestaat uit drie bytes en de code is 50. omdat
deze boodschap zo vaak voorkomt kan hij goed gebruikt worden
om het lezen uit de file te synchroniseren als er iets mis is
gegaan. Het enige waar we naar moeten zoeken is een boodschap
met lengte 3 en code 50. In het programma wordt deze methode
dan ook toegepast als er een boodschap wordt gevonden die niet
goed is.

We zullen nu aIle bekende codes bespreken met de betekenis van
de bytes in het bericht.

Voor de goede orde zullen we de volgende terminologie
aanhouden:

op de sChijf staan boodschappen. Een boodschap bestaat uit
drie delen, te weten:

- lengte byte
- code byte
- het bericht
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7.2.1 code

Als een of meer signalen actief worden, dan wordt een
boodschap met deze code op de schijf gezet. Het bericht
bestaat uit de nummers van de signalen die aan worden gezet.
Een signaal wordt aan gezet als de gebruiker het ON commando
invoert of als hij de celibratie procedure afrondt. Een
calibratie wordt gestart door het CAL of het PA CAL commando.
Na dit commando worden de signalen afgeregeld. Als de
gebruiker hiermee klaar is voert hij het karakter 'A' in. Dads
zet de signalen aan en schrijft de boodschap op de schijf.

7.2.2 code 2

Oeze boodschap geeft in het bericht aan welke signalen uit
worden gezet. Oeze boodschap wordt op de schijf gezet als de
gebruiker het OFF, CAL of het PA CAL commando invoert. In het
bericht staan de nummers van de signalen die uit zijn gezet.

7.2.3 code 3, 4 en 5

Deze codes worden op de schijf gezet als de signalen
gecalibreerd worden. Dit gebeurt niet tijdens de operatie en
het is dus niet van belang.

7.2.4 code 7, 8, 9 en 10

Deze codes worden tussen de LSI en de CC2 verstuurd na een
commando dat de toe stand van het balken- of grafiekenscherm
veranderd. Er is niet uitgezocht wat de betekenis is van dit
bericht. Voor het achterhalen van de toe stand van het balken
en het grafiekenscherm wordt door het programma gebruik
gemaakt van de toetsenbord invoer. In het verslag van Lavoir
( lit. 9 ) worden weI de samenstellingen van de boodschappen met
deze codes vermeld, maar dit heeft betrekking op de berichten
die tussen de verschillende processoren worden verstuurd. Er
wordt niets verteld over wat Dads op de schijf zet. Oak wat er
op de schijf staat als het am een samengesteld commando gaat
is niet vermeld.

7.2.5 code 11

Dit is de stop code. Dit bericht geeft het einde aan van de
file en is de laatste boodschap in de file. Het bericht is
twee bytes lang en de inhoud heeft geen betekenis.
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7.2.6 code 12, 25 en 43

In deze boodschappen staat resp. het C, Q en P commentaar. Het
bericht bestaat uit een rij ascii karakters.

7.2.7 code 30

Oeze boodschap bevat de naam van de patient. Het bericht
bestaat uit een rij ascii karakters. Dit is de naam van de
patient die de gebruiker invoert na het STATUS OT het STOP
commando.

7.2.8 code 31

Het nummer van de patient. Dit wordt ook na de commando's STOP
en STATUS ingevoerd. Het bericht is een rij ascii karakters.

7.2.9 code 33

Deze boodschap bevet de datum wearop de operatie is
uitgevoerd. Het eerste byte van het bericht bevat het nummer
van de dag, het tweede het nummer van de maand en het derde
het nummer van hetjaar.

7.2.10 code 35

De lengte van de patient. Het bericht bestaat uit een woord
van twee bytes. Het eerste is het lage orde byte. Van het
woord zijn de laagste twaalT bytes signiTicant. Deze binaire
waarde wordt met behulp van drie schalingswaarden omgewerkt
naar de werkelijke waarde.

ow - ( BW * ( UPLIM - LOLIM ) / 4096 ) * 10 ~ ( DECMPNT )

OW is de decimale waarde die we willen weten.
BW is de binaire waarde die in de boodschap staat.
UPLIM is de maximale waarde die het signaal mag aannemen.
LOLIM is de minimale waarde die het signee I meg aannemen.
DECMPNT geeTt aan weer de decimale punt staat.

De representetie in tweelT bits komt voor uit het Teit dat de
AD converter met twaelT bits werkt. AIle getallen binnen Deds
worden op deze menier opgeslegen. Voor iedere weerde binnen
Dads is er een set getellen aanwezig om deze conversie uit te
voeren.
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7.2.11 code 36

Het gewicht van de patient. Het bericht heeft twee bytes met
dezelfde beteKenis als bij de boodschap met de lengte van de
patient.

7.2.12 code 38 en 39

Deze boodschappen zijn identieK en bevatten de
statuswisselingen van de getallen. Deze boodschappen staan
altijd samen op de schijf, de boodschap met de code 38 gevolgd
door een met code 39. Het bericht bestaat uit een even aantal
bytes. De eerste byte van een groepje van twee bevat het
nummer van het signaal waarvan de status is veranderd. Het
byte wat er op voIgt bevat de nieuwe status van het signaal.
De bytes zijn 8 bits unsigned integers.

Samengevat: bytes
butes

2n:
2n + 1:

signaalnummer
status

n loopt van 0 tot de lengte van het bericht gedeeld door twee.

7.2.13 code 41

Deze boodschap wordt op de schijf gezet als de gebruiKer de
event toets indruKt. Het bericht is twee bytes lang die samen
een woord vormen. Het woord is een 16 bits unsigned integer
die het nummer van het event bevat.

7.2.14 code 44

Deze boodschap bevat het nummer van het artefact. Als de
gebruiKer de artefact toets indruKt worden er drie
boodschappen op de schijf gezet. De eerste is een event
boodschap, daarna staat de boodschap met code 44 op de schijf.
Deze boodschap heeft hetzelfde nummer als de event boodschap.
Als derde boodschap staat er een C commentaar met de inhoud:

"EVENT N WAS EEN ARTEFACT"
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7.2.15 code 60

Deze boodschap bevat de tijd. Deze boodschap gaat vooraf aan
iedere andere. De lengte van de boodschap is altijd gelijk aan
3. De bytes van het bericht zijn 8 bits unsigned integers.
De bytes a tm 2 hebben resp de betekenis:

uren
minuten
seconden

7.2.16 code 63

AIle regels die de gebruiker invoert worden onder deze code op
de schijf gezet. Het bericht heeft een variabele lengte en
bestaat uit ascii karakters. De laatste twee karakters zijn de
carriage return gevolgd door de line feed. De waarde van deze
karakters is:

decimaal:
octaal:

13 10
15 12

Ook een regel die wordt ingevoerd met de help toets voldoet
aan deze vorm. Ais de gebruiker deze toets indrukt zet Dads de
volgende string in het inputbuffer:

"HELP\15\12"

De getallen zijn octaal.

7.2.17 code 56

Deze boodschap wordt iedere 15 in een buffer gezet. Ais het
buffer vol is, wordt het op de schijf gezet. De lengte van de
boodschap is altijd gelijk aan 128 bytes. In het bericht staan
de meetwaarden en de statussen. Voor ieder signaal zijn twee
bytes gereserveerd. Deze bytes vormen woorden van 16 bits. De
twaalf minst significante bits vormen de waarden van het
signaal. De vier meest significante bits zijn de status van
het signaal. De plaats van het woord in het bericht bepaalt
het nummer van het signaal waar de meetwaarde bij hoort. In de
bijlagen is een tabel te vinden met de nummers en de namen van
de signalen. Hier staan ook de betekenissen van de nummers van
de statussen.

Er zijn ook nog wat andere codes maar hiervan is de
betekenis niet bekend en ook niet van belang voor de
evaluatie.
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7.3 Tekortkomingen in de file

De volgende gegevens uit de file kunnen we goed gebruiken en
makkelijk omzetten naar de structuur van het model van de
database:

- tijdboodschap ( 60 )

- patient gegevens ( 30, 31 , 35, 36 )

- anesthesist gegevens ( 32 )
- operatie gegevens ( 33 )

- statuswisselingen ( 38, 39
- meetwaarden ( 56 )
- events en artefacten ( 41 , 44
- toetsenbord invoer ( 63 )
- ON boodschap ( 1 )
-de commentaren ( 12, 25, 43 )

In deze lijst ontbreken een aantal zaken waarover we bij de
evaluatie wel wat willen weten:

- de foute, onvolledige en afgebroken commando's.
- de gebruikte helppagina's.
- de toestand van de schermen.
- de ingevoerde commando's en de samenstelling ervan.
- de commentaren van de events.
- de alarm- en normwaarden van de signalen
- de schaalwaarden van de signalen
- de fase waarin de operatie zich bevindt

De meeste gegevens zijn uit de toetsenbord invoer af te
leiden. Dit geldt niet voor de commentaren die bij de events
horen. Het is niet mogeljk om af te leiden welk commentaar bij
welk event hoort. Dit komt doordat de gebruiker zelf maar moet
zien hoe hij dit doet. am dit probleem op te lossen moeten er
veranderingen aan Dads worden aangebracht waardoor de
gebruiker gedwongen wordt de events op een eenduidige manier
van commentaar te voorzien.

am de informatie uit de toetsenbordinvoer af te leiden is er
in het programma een interpreter nodig die de invoer
onderzoekt op fouten. oit maakt het programma onnodig complex.
Het zou een goed idee zijn om alle geaccepteerde commando's
onder een speciale code op de schijf te zetten. We kunnen
hierbij denken aan een manier van codering die gelijk is aan
wat de interpreter in het conversieprogrammo aflevert. De
uitvoer is een tabel met de gevonden symbolen met de
bijbehorende knooppunten uit de syntaxboom. Het programma moet
ook zelf uitzoeken of er fouten gemaakt zijn bij de invoer.
Het zou makkelijker zijn ols ook hiervoor een speciale code op
de schijf wordt gereserveerd. Hierin moet het knooppunt waarna
het fout ging staon.
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7.4 Voorstellen voor verbeteringen

Om de evaluatie in de toekomst aan de hand van de 2e2evens
makkelijker te maken moeten er wat boodschappen bij worden
gemaakt. Er voIgt nu een opvolging van voorstellen tot
verbetering.

7.4.1 800dschap met geaccepteerde commando's

Als de interpreter een goed commando heeft gevonden, dan moet
er een boodschap met de gevonden symbolen op de schijf worden
gezet. We kunnen daarbij den ken aan een boodschap waarin de
gevonden symbolen staan met hun knoopuntnummers. Voor ieder
gevonden symbool zijn er dan 5 karakters nodig plus een voor
het knooppuntnummer. Tijdens een operatie worden er niet veel
commando's in gevoerd, dus deze boodschappen zullen maar
weinig extra ruimte op de schijf nodig hebben.

Het bericht komt er dan als voIgt uit te zien:

byte 6n tm. 6n + 4:
het symbool (5 bytes )

byte 6n + 5:
het knooppuntnummer ( , byte )

n is het nummer van het symbool in het commando. Het eerste
symbool heeft nummer O.

7.4.2 800dschap voor niet correcte commando's

Deze boodschap moet op de schijf worden gezet als er een fout
of onvolledig commando worat ingevoerd. Er moet ook een
boodschap komen voor de afgebroken commando's. In de boodschap
moet het nummer van het knooppunt komen te staan waarna het
fout ging. Deze boodschappen zijn dus maar kort. Er kan worden
volstaan met een bericht van een byte. Als er nu ook nog een
boodschap bijkomt voor de gevallen dat de gebruiker de help
toets indrukt, dan hebben we aIle informatie op de schijf om
de gegevens over de commando's te achterhalen.

Uit deze boodschappen kunnen we afleiden hoe een gebruiker
reageert op gemaakte fouten en ook hoelang de helppagina's
voorstaan. AIle gevallen waardoor de helppagina verdwijnt zijn
op de schijf te vinden.

Iedere boodschap begint natuurlijk met de bytes:
lengte ( 1 byte )
code (1 byte )
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De berichten komen er als voIgt uit te zien:

Fout commando, byte 0:
knooppuntnummer

Onvolledig commando, byte 0:
knooppuntnummer

Helppagina, byte 0:
knooppuntnummer

Afgebroken commando
Hiervoor is geen informatie in het bericht nodig.

?4.3 Boodschap voor de toestand van het CC2 display

Als de toe stand van het scherm met het balken- en
grafiekenscherm verandert, dan moet er een boodschap op de
schijf verschijnen waarin de toestand van het scherm staat.
Hierin moet te vinden zijn of het balken- of het
grafiekenscherm voorstaat. Daarnaast moet de instelling van
het scherm in de boodschap staan. Voor het balkenscherm kunnen
we volstaan met de nummers van de signalen die in het scherm
te zien zijn. Voor het grafieken scherm is het makkelijker om
de namen van de signalen in de boodschap te zetten omdat er in
dit scherm ook groepnamen mogen staan.

We kunnen voor de verschillende soorten schermen boodschappen
nemen met verschillende codes. Het is ook mogelijk om in de
eerste plaats van het bericht een tweede code te zetten die
aangeeft over welk soort scherm het gaat.

Het bericht zou er als voIgt uit kunnen zien:

Byte 0: 1
2
3

balkscherm
enkele grafiek
dubbele grafiek

De betekenis van bytes die erop volgen hangt af van de waarde
van het eerste byte van het bericht. Als de waarde van het
eerste byte gelijk is aan 1 dan is de rest van het bericht
opgevuld met de nummers van de signalen die in het scherm te
zien zijn. Als een balk niet wordt gebruikt, dan is de waarde
van de byte 255

Als het om een enkele grafiek gaat, dan bevat byte 1 de
tijdschaal van het scherm en in de twintig volgende bytes
staan de namen van de signalen. De lege plaatsen bevatten
spaties.
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De dubbele grafiek heeft twee keer zoveel namen na het byte
met de tijdschaal. De eerste vier namen staan in de bovenste
grafiek, de volgende staan in de onderste.

Samengevat:

byte 0: de grafieksoort
1 balkenscherm
2 enkele grafiek
3 dubbele grafiek

byte 0 ,..= 1:

byte tm. 10: de nummers van de signalen

byte 0 == 2

byte 1:
byte 2 tm.

de tijdschaal, 15, 30, 1, 2 of 4.
21: de namen van de signalen, per naam 5 bytes.

byte 0 == 3

byte 1: de tijdschaal.
byte 2 tm. 21: de namen van de signalen in het

bovenste scherm, per naam 5 bytes.
byte 22 tm. 42: de namen van de signalen in het

onderste scherm, per naam 5 bytes.

7.4.4 Een boodschap voor de alarm- en normwaarden

Als een BAR SC commando wordt ingevoerd en geaccepteerd, dan
moet er op de schijf een boodschap komen waarin de nummers van
de signalen staan met de nieuwe waarden voor de alarm- en
normwaarden. De structuur van het bericht zou er als volgt uit
kunnen zien:

byte 7n:
het nummer van het signaal.

byte 7n + 1 en 7n + 2:
het woord met de lage alarmwaarde.

byte 7n + 3 en 7n + 4:
het woord met de normwaarde.

byte 7n + 5 en 7n + 6:
het woord met de hoge alarmwaarde.
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Het bericht kan meerdere veranderingen bevatten. Voor ieder
signaal zijn 7 bytes nodig. De woorden met de nieuwe waarden
hebben dezelfde opbouw als die in de boodschap met het gewicht
of de lengte van de patient.

7.4.5 De veranderingen van de schaalwaarden

Ais de gebruiker met het GA SC commando de waarde van de
schaalwaarden verandert, moet er op de schijf een boodschap
worden gezet waarin de nummers van de signalen staan met hun
nieuwe schaalwaarden. Het bericht heeft ongeveer dezelfde
opbouw als die van de alarmwaarden, maar nu zijn er per
signaal maar 5 bytes nodig:

byte n:
het signaalnummer.

byte 5n + 1 en 5n + 2:
het woord met de lage schaalwaarde.

byte 5n + 3 en 5n + 4:
het woord met de hoge schaalwaarde.

7.4.6 De events en hun commentaren

In Dads moet een voorziening komen die het de gebruiker
verplicht am op een standaard manier de events van commentaar
te voorzien. Een mogelijke oplossing is het plaatsen van een
functietoets op het toetsenbord. Ais de gebruiker een of meer
events van commentaar wil voorzien, dan drukt hij op de
functie toets en op de plaats van het numerieke scherm
verschijnt een lijst met de events die nag niet van commentaar
zijn voorzien. De gebruiker selecteert de eventnummers en
daarna voert hij het commentaar in. Ais een event op deze
manier van commentaar is voorzien, verdwijnt hij uit de lijst
en de volgende keer dat de gebruiker de events van commentaar
wil voorzien verschijnen ze niet meer op het scherm.

Ais een aanraakscharm gebruikt wordt, kan hat selecteren
gebeuren door de eventnummers aan te raken op het scherm.
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Een voorbeeld van een structuur voor deze boodschap is:

byte 0: N is het aantal events waar het commentaar bij hoort.

byte 2n + en 2n + 2: de woorden met de eventnummers.

byte 2N + 3 en verder: het commentaar.

N is het aantal events waar het commentaar bij hoort en n is
het volgnummer van het event in de boodschap.

Als deze veranderingen worden toegevoegd is het een stuk
makkelijker om de gegevens voor de database samen te stellen.

?4.6 De Tase van de operatie

Iedere operatie is in te delen in verschillende Tasen, bijv.
de inleiding en de perTusie. Als bij de evaluatie meerdere
operaties met elkaar verg~leken worden, dan is het belangrijk
dat om dit te doen op interval len die met elkaar vergelijkbaar
zijn. Het is niet voldoende om de operatiesvanaT een tijdstip
t1 tm. t2 met elkaar te vergelijken, omdat de tijd niets zegt
over de Tase waarin de operatie zich bevindt.

In het conceptuele model moet er een tabel bij komen met de
volgende structuur:

operaTase: Tase
operanum
tijd

char 10
num 4
num 5

In lase staat de naam van de Tase, in operanum staat het
nummer van de operatie en in ti;d staat het tijdstip waarop de
Tase begon.

In de dadsTile moet een code gereserveerd worden waarin het
begin van een Tase wordt aangegeven.
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8 Het conversie programma

De werking van het programma is in de onderstaande figuur
aangegeven. Ais invoer heeft het programma een dadsfile plus
wat opties die de gebruiker meegeeft. Ais uitvoer levert het
18 database files. Er zijn twes uitvoeringen van het programma
en de verschillen zitten in het formaat van de uitvoer. Versie
1 levert de gegevens af in een formaat dat gebruikt kan worden
voor controle door de ontwikkelaar. De uitvoer van versie 2 is
geschikt voor invoer in het database management systeem dBase
III.

optles

~""",,-_" "':_D_a_d_s_tO_db_:__..-j..e
F1guur 8.1 Hat conversla programma.

Het programma is opgedeeld in verschillende modules. In iedere
module zijn functies en variabelen gegroepeerd die een
deelfunctie van het programma uitvoeren. Zo zijn er modules
voor het lezen van de boodschappen uit de Dads file, modules
voor het schrijven van de records naar de uitvoer files,
modules die het model van Dads bevatten en de functies die de
operaties uitvoeren op het model. Er is een hoofdmodule die
het geheel coordineert. Hierin worden de verschillende delen
van het programma opgestart. Wat er opgestart wordt is
afhankelijk van de code van de boodschap.
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dadttodb

dad8flle dad.model command dbfllemod

I
Interpret

symbolhand

Rguur 8.2 De programma module•.

I
I

executemod

Het programma is opgebouwd uit de volgende modules:

- dad s_to_db? . c :
In deze module wordt het programma opgestart. Het begint
met het initialiseren van de opties, het model en de
Tiles. Daarna worden de Tuncties aangeroepen om de Tile om
te zetten. Als alle boodschappen behandeld zijn worden de
Tiles aTgesloten.

- dadsmodelmod9.1.c dadsmodel9.2.c:
In deze modules staat een model van dads. Hierin is de
toestand van de beeldschermen gedeTineerd, de statuseen
van de signalen, de alarm en de norm waarden van de
signalen. Delen van dit model zijn dubbel uitgevoerd. In
de database Tiles worden alleen veranderingen opgeslagen.
Voordat een verandering wordt aangebracht copieert het
programma de toe stand van het model naar een achtergrond
model. Nadat alle veranderingen zijn uitgevoerd wordt er
gekeken oT er werkelijk iets veranderd is. In deze
modules zijn ook de Tuncties te vinden die het model
bijwerken en onderzoeken.



- 66 -

- commandmod2.c interpretmod.c executemod.c symbolhandmod.c:
In deze modules staan de programma delen die de commando's
interpreteren en uitvoeren. Hierin worden de foutieve
commando's opgespoord. De goede commando's worden
uitgevoerd. Het uitvoeren houdt in dat de toestand van
het model bijgewerkt en dat de records aan de files
worden toegevoegd als dat nodig is. In de module
commandmod.c worden de commando's geanalyseerd op de
samenstelling. Hierin worden de records met de
informatie over de commando's samengesteld. In
symbolhandmod.c staan de functies die de symbolen uit de
invoerregel halen.

- dadsfilemod.c
In deze module worden de boodschappen uit de Dads file
gelezen. In deze module worden aIle zaken afgehandeld
die' nodig zijn am de boodschappen uit de file te halen.
Dit houdt oak in dat de module een functie bevat am de
file te openen.

- dbfilemod1.1.c dbfilemod1.2.c dbfilemod2.2.c:
In deze modules worden de records naar de database files
geschreven. Hierin zijn oak de formaten van de records
en de uitvoer gedefinieerd. In dbfilemod1.1.c staat een
programma dat een lijst bijhoudt met de open files en
ervoor zorgt dat er niet teveel geopend worden. Het
verschil tussen dbfilemod1.2.c en dbfilemod2.2.c is het
formaat van de records dat in de uitvoer files staat.
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8.1 Het gebruik van het programma

Het programma wordt opgestart door de naam in te typen gevolgd
door tenminste de naam van de Dads file die omgezet moet
worden. Het is ook toegestaan om opties mee te geven. Het is
zelfs ean te raden om dit te doen.

De volgende opties zijn toegestaan en ze nebben de volgende
betekenis:

-p <patient database nummer>
Het nummer dat door de database wordt gebruikt om de
patienten te kunnen identificeren.

-a <anesthesist database nummer>
Het database nummer van de anesthesist.

-0 <operatie database nummer>
Het nummer van de operatie.

-d <begin file>
In de file is de begintoestand gedefinieerd.

-T <filenaam>
De naam van de file met deel twee van de dadsfile.

-c
Als deze optie wordt meegegeven wordt er bij het open en
van de database files niet gecontroleerd of ze al
bestaan.

-t
Als er files zijn met dezelfde naam als een output file,
dan wordt er aan de bestaande file toegevoegd.

-s
De speciale berekening van de alarmwaarden is ectief.

De -t optie heeft een hogere prioriteit dan de -c optie. Er
wordt toegevoegd als de -t optie is meegegeven. Als aIleen de
-c optie is meegegeven, dan worden de files gewist voordat er
near geschreven wordt.

Voorbeeld van een commando:

dadstodb13 zwe17.ana -c -s -0 1? -p 17 -a 5 -d begin1

Zet de file zwe17.ana om, verwijder eventueel bestaande output
files, pas de speciale berekeningsmethode toe, het
operatienummer is 1?, het patientnummer is 17 en het
anesthesistnummer is S. De begintoestand is gedefinieerd in de
file be&inl.
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8.1.1 De -d optie

Deze optie wordt gevolgd door een naam van een Tile waarin de
begintoestand van Dads wordt gedeTinieerd. De deTinitie wordt
opgegeven in de vorm van commando's met parameters. In Tiguur
8.3 staat de syntax van de commando's gedeTinieerd. We zullen
kort doornemen waar de commando's voor dienen.

STAruS ---c<"gn nurn> < atatul > rEND

ALARMS---r Ilgn nurn> < 1&> < nrm > < h&> +END-r
SCHAAL ---C < 81gn nurn> < II > < hI >

BAU<SCH

GRAFSCH

LASTGRS

DEFGRS

<elnde file>

__-..j.~C::Zlchtbaar > < defaun >

~< dUbbel > < t1Jd8Ch~ ~ < groepnaam >

<sign naam>

F1guur 8.3 Syntax voor de beglntoestand.

STATUS:
Na dit commando staan de statussen van de verschillende
signalen. De lijst met de statussen wordt aTgesloten door
het symbool END.

ALARMS:
Na dit commando staan de schaalwaarden van de signalen.
Dok deze lijst wordt aTgesloten door het symbool END.

SCHAAL:
Dit symbool wordt gevolgd door de schaalwaarden van de
signalen en de lijst wordt aTgesloten door END.
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BALKSCH:
De deTinitie van het balkenscherm. De eerste parameter
geeTt aan OT het scherm zichtbaar is. Een waarde 1
betekent dat na het opstarten van Dads het balkenscherm
zichtbaar is. Voor iedere balk wordt de naam van het
signaal opgegeven en het nummer van de balk waar hij moet
staan. Een lege balk wordt aangegeven door de naam EMPTY.
Sluit de lijst aT met END.

GRAFSCH:
Na dit symbool staat de toestand van het actuele graTieken
scherm. Er wordt aangegeven OT het scherm zichtbaar is en
welke representatie te zien is.

DEFGRS, LASTGRS:
Na dit symbool staat de representatie van het deTault OT
het laatste scherm. De eerste twee parameters geven aan OT
het een dubbele graTiek is en wat de tijdschaal is.
Daarna volgen een OT twee regels, aThankelijk van de
waarde van <dubbel>. Ala dubbel gelijk is aan 1 J dan
volgen er twee regels. In de eerste staan de namen van de
signalen die in de bovenste graTiek te zien zijn en de
namen van de signalen die in de onderste staan zijn te
vinden in de volgende regel. Als <dubbel> is OJ dan is er
maar een regel met signalen.

Voorbeeld:

DEFGRS 1 30
PART
PSYS PDIA

LASTGRS 0 1
C02EX C02IN

De inhoud van de Tile wordt geinterpreteerd door de Tunctie
defaulffile in de module dadsmode19.2.c.
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8.2 De codes die in het programma worden gebruikt

De werking van het programma komt er op neer dat een boodschap
uit de file wordt gelezen en wordt verwerkt. Daarna wordt de
de volgende boodschap opgehaald. Dit gaat net zolang door
totdat de boodschappen op zijn.

De verwerking verschilt per soort boodschap. In de functie
conversie wordt aan de hand van de code van de boodschap de
bijbehorende functie aangeroepen. Voor iedere boodschap die in
het programma gebruikt wordt zullen we bespreken wat er mee
gebeurt.

code 1
Deze boodschap bevat de nummers van de signalen die
aangezet zijn. Dit kan zijn omdat de gebruiker het ON
commando heeft ingevoerd, maar het kan ook betekenen dat
een PR CAL of een CAL commando voltooit is. Dit laatste is
te zien aan de waarden van prevnode en preresult in de
module commandmod.c. Als dit laatste het geval is wordt de
interpreter teruggezet in de beginstand.

code 11
Deze code geeft aan dat een goed stop commando is
ingevoerd en dat de sessie ten einde is. De functie
conversie weet nu dat het einde van de file is gevonden en
stopt de verwerking van de boodschappen.

code 30
De boodschap bevat de naam van de patient. De naam wordt
in het model gezet. Het record voor de databa~e wordt aan
het einde van de sessie gemaakt. Zie code 11.

code 31
Het nummer van de patient. Dit wordt ook in het model
gezet.

code 32
De naam van de anesthesist. Zet in het model.

code 33
De datum waarop de operatie is uitgevoerd. De datum wordt
in het model gezet.

code 35
Het gewicht van de patient. De twee bytes van de boodschap
bevatten een .12 bits binair getal. Dit wordt omgewerkt
naar de werkelijke waarde en in het model gezet.
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code 36
De lengte van de patient. Hiervoor geldt het zelfde
verhaal als voor code 35.

code 39
Deze boodschap bevat de nummer van signalen waarvan de
status is veranderd en de nieuwe status. De status wordt
vergeleken met de waarde die in het model staat. Als de
waarde is veranderd, wat normaal het geval is, wordt er
een record gemaakt voor de file en het model wordt
bijgewerkt.

code 41
De boodschap bevat het nummer van het event. Er wordt een
record voor de file gemaakt.

code 44
De boodschap met het nummer van het artefact. Er wordt een
record gemaakt voor de file.

code 56
Deze boodschap bevat de waarden van de signalen en de
statussen. Iedere 15 seconden wordt deze boodschap op de
schijf gezet. De statussen worden vergeleken met de
statussen in het model. Als ze veranderd zijn wordt een
record met de oude status naar de file geschreven en het
model wordt bijgewerkt.

code 12, 25 en 45
De boodschappen met deze codes bevatte~ resp. het C, Q en
P commentaar. Er wordt een record naar de file gschreven.

code 60
In deze boodschap staat de tijd. Iedere niet tijdboodschap
wordt hierdoor voorafgegaan. De variabele tijd in het
model wordt bijgewerkt.

code 63
Toetsenbord invoer. Dit zijn de regels die de gebruiker
he eft ingevoerd. De invoer wordt geinterpreteerd. Na de
interpretatie wordt het resultaat naar de juiste file
geschreven, zowel voor correcte als voor foutieve
commando's. Als een commando goed is wordt het uitgevoerd.
De veranderingen die optreden worden geregistreerd in de
betreffende file.
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8.3 De commando's

De volgende commando's worden gebruikt omdat de gegevens niet
op een andere manier uit de file zijn af te leiden. Ook zijn
er commando's waarover misschien wel informatie in de file
staat, maar die is niet goed gedocumenteerd en het
implementeren van de afhandeling van deze commando's ging in
een moeite door. We moesten toch de commando's interpreteren
omdat er geen informatie over foute commando's op de schijf
staat. En het schrijven van de interpreter was het meeste werk
aan het programma. De uitvoer van de interpreter kan heel
gemakkelijk gebruikt worden voor de uitvoering van de .
commando's.

De volgende commando's worden in de module executemod.c
gebruikt:

SHOW BAR:
Het balkenscherm wordt zichtbaar op het videodisplay. Dit
wordt aangegeven in het model en als het nodig is wordt
een record voor de file gemaakt.

SHOW GR S:
Het standaard grafieken scherm wordt zichtbaar op het
videodisplay. Deze verandering wordt in het model
aangebracht. Indien nodig wordt een record voor de file
gemaakt.

SHOW GR L:
De laatste representatie van het grafiekenscherm wordt
zichtbaar op het scherm. Het model wordt aangepast en de
file wordt beschreven.

In Dads zijn twee representaties van het grafiekenscherm
aanwezig. De veranderingen die de gebruiker aanbrengt in het
scherm worden aangebracht ih het laatste scherm. Met het GR
SAVE commando wordt de toestand van het laatste scherm naar de
default instelling gezet.

GR se:
Dit commando verandert de schaalwaarden van het opgegeven
signaal. Als het signaal ook in een van de schermen staat
dan worden deze schaalwaarden ook bijgewerkt.

GR T:
De tijdschaal van het laatste scherm wordt veranderd. Als
het laatste scherm actief is wordt het gecopieerd naar de
actuele representatie.
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GR 1:
Er komen andere signalen in de laatste grafiek te staan en
het wordt een enkele grafiek. De veranderingen worden in
de grafiek aangebracht. De bijbehorende schaalwaarden
worden uit de tabel in het model opgehaald en in de
grafiek ingevuld. Als de grafiek op het scherm te zien is
wordt het naar de actuele representetie gecopieerd.

GR 2 U t GR 2 L:
Als voor GR 1 maer nu wordt de grafiek een dubbele. Met U
en L wordt eangegeven det de signelen in de bovenste of in
de onderste grefiek komen.

GR SAVE:
De toe stand ven het laetste scherm wordt de default
toestand.

Hier zijn de commendo's die gebruikt worden om de toestand
van het balkenscherm bij te werken:

BAR se:
De alarm waerden in het model van het genoemde signeal
worden bijgewerkt. Als het signaal in het balkenscherm te
zien is dan worden die alarmwaarden ook bijgewerkt. Als de
optie -s meegegeven is worden de alarm waarden uit de
normwaarde berekend. Als er iets verandert is wordt een
record gemaakt voor de file.

BAR EB:
De opgegeven balk wordt leeg gemaakt. Het nummer van het
signaal wordt -1 en de elarm en de norm waarden 0.0. De
veranderingen worden geregistreerd.

BAR NB:
Het nummer ven het signeal wordt in de tabel gezet. De
bijbehorende alarm en norm waarden worden uit de tabel
gehaald.

BAR EX:
De inhoud van de twee opgegeven balken .wordt omgewisseld.
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Voordat een commando wordt uitgevoerd wordt de inhoud van het
gedeelte van het model dat veranderen kan gecopieerd naar het
achtergrond model. Daarna wordt het commando uitgevoerd. Als
het hele commando is afgehandeld wordt de oude toe stand
vergeleken met de nieuwe. Als blijkt dat er iets veranderd is,
dan wordt de oude toestand naar de file geschreven en de tijd
wordt in de niauwe gezet.

De functies die de records maken voor de files halen hun
gegevens uit het achtergrond model. Daarom wordt voor het
maken van de laatste records de toestand in het achtergrond
model gezet.
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9 Conclusies en aanbevelingen

Binnen het Dads project is de evaluatie van de gegevens een
belangrijk onderdeel. De verzamelde gegevens kunnen ons een
beter inzicht verschaffen in de manier waarop de anesthesist
werkt en de oorzaken van gemaakte fouten. Ook geven de
gegevens ons informatie over de doelmatigheid van de
gebruikersinterface en de invloed van het gebruik van Dads op
de kwaliteit van de anesthesie.

Het idee om een database management systeem te gebruiken voor
de opslag en verwerking van de door Dads verzamelde gegevens
is zeer toepasbaar gebleken. Met het gedefinieerde datamodel
kunnen we een veelheid van vragen beantwoorden.

De tekortkomingen in de Dadsfile zijn ondervangen door het
conversieprogramma te voorzien van een interpreter gedeelte.
die de toetsenbordinvoer op dezelfde manier behandelt als
Dads. De ontwikkel~ng van deze interpreter heeft de nodige
extra tijd gekost. Hierdoor is de implementatie van de vragen
in de query taal niet gerealiseerd. Dit zou door een opvolger
gedaan moeten worden.

Ik stel voor om nog eens goed te kijken naar de"verschillende
soorten relationele databases die in de handel verkrijgbaar
zijn. Bij de keuze moet er op de volgende eigenschappen worden
gelet:

- Oe mogelijkheden van de vraagtaal
- de opslag capaciteit
- de performance bij zoekacties en join operaties

De vraagtaal moet voldoende faciliteiten bieden om tabellen
samen te voegen. Deze zgn. join operatie zal bij de evaluatie
veel gebruikt worden. Op dit gebied biedt ORACLE met de
vraagtaal SEQUEL uitgebreide mogelijkheden. De snelheid
waarmee de join operatie wordt uitgevoerd is ook een criterium
dat bij de uiteindelijke keuze zwaar mee moet tellen.

De tekortkomingen die de Dadsfile heeft zouden bij een
volgende versie verwijderd moeten worden. De voorstellen voor
de extra boodschappen die het omzetten van de gegevens naar de
relationele database makkelijker maken zijn te vinden in
hoofdstuk ?
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11.1 Dadstodb

Het programma is geschreven in C en ontwikkeld op een Vax waar
Ultrix, een Digital Equipment Corporation implementatie van
Unix, op draait.

Het programma is opgedeeld in verschillende modules:

dads_to_db? c
dadsmodeI9.1.c
dadsmodeI9.2.c
interpretmod.c
dadsfilemod.c
symbolhandmod.c
executemod.c
commandmod2.c
commandmod1.c
dbfilemod1.1.c
dbfilemod1.2.c
dbfilemod2.2.c

Bij deze modules horen de volgende "include" files:

symbolhand.h
bufhand.h
dadsmodel.h

De modules zijn gescheiden gecompileerd met de -0 optie: ~

cc -0 <filenaam>

Het linken is gedaan door de verkregen objectmodules in een cc
commando samen te voegen. Zie voor verdere details een van de
vele handboeken van Unix.

In het programma is niet gebruik gemaakt van speciale
eigenschappen van de C compiler op de Vax. In principe zou het
programma gemakkelijk over te dragen zijn naar een ander
systeem waarvoor een C compiler beschikbaar is.

Op de micro PDP in de vakgroep zal het programma
waarschijnlijk niet kunnen draaien, omdat het te groot is. Op
deze machine kunnen aIleen programma's gedraait worden waarvan
de ruimte voor de code en de variabelen kleiner is dan 54 k.
Het gecompileerde programma heeft op de Vax een code die
ongeveer 50 k groot is.
Op een PC met voldoende groot geheugen kan het programma
zonder problemen draaien.
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11.1.1 Het overhalen van de files naar een PC

Voordat de programmabeschrijving wordt gegeven zal er eerst
worden verteld hoe het resultaat van het programma, de
outputfiles naar een ander systeem moeten worden.
Als de output files op de Ultrix Vax zijn geproduceerd dan
moeten ze naar een systeem worden gehaald waarop Dbase III
draait. In ons geval is dat een IBM PC. Het overhalen van de
files wordt ged~~n met het communic~tie protocol Kermit. Bij
het overhalen van de files moeten de Kermits in de binaire
file mode staan. In de result~at files zijn de records
afgesloten door een c~rri~ge return line feed. Een Unix
systeem gebruikt in textfiles enkel een line feed am het einde
van een regel aan te geven. In ~ndere systemen gebeurt dit
vaak door twee karakters, de carri~ge return en de line feed.
Om deze incompatibiliteit op te v~ngen versturen de Kermits
die op Unix systemen draaien voor ieder line feed karakter dat
ze in de file vinden een carriage return line feed combinatie.
Dit gedr~g is uit te sch~kelen door de file type in te stellen
in binary.

Om de kermit die op de Ultrix V~x dr~~it in de binaire mode te
zetten moet het volgende comm~ndo worden gegeven:

set file type binary

Het overhalen v~n de files gaat het gemakkelijkste door de
Kermit op de Vax in de server mode te zetten.
Op de PC hoeft er dan ~lleen nag het volgende comm~ndo te
worden gegeven am aIle output files over te h~len:

get *.sdf

De verbinding met de Vax wordt verbroken door BYE in te typen.

Samengevat moeten de volgende ~cties worden uitgevoerd am de
files naar een IBM PC te halen:

- zoek een PC die ~an het THE-Net hangt.
- start Kermit op: kermit
- zorg ervoor dat de baudrate goed sta~t ( 9600 ).
- ga in de connect mode: c
- bel de Vax op: call 350
- log in.
- ga na~r de directory met de output files.
- start de Kermit op de V~x op: kermit
- kies de goede file mode: set file type bin~ry

- zet de Kermit in de server mode: server
- ga terug naar de PC Kermit: A] c
- kies de goede filemode: set file type binary
- haal de files over: get *.sdf

verbreek verbinding en log uit: bye
- verl~at de PC Kermit: quit
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11.2 De module dads to db? C

Deze module bevat het hoofdprogramma. Het programma wordt
opgestart door het commando dadstodb13 in te typen gevolgd
door de parameters die het programma accepteert. Het
programma zet de dadsfile om naar 18 database files.

De volgende opties zijn toegestaan:

<dads file naam>
Dit is de naam van de file die omgezet moet worden.

-p <patient database nummer>
Het nummer dat door de database wordt gebruikt om de
patienten te kunnen identificeren.

-a <anesthesist database nummer>
Het database nummer van de anesthesist.

-0 <operatie database nummer>
Het nummer van de operatie.

-d <begin file>
In de file is de begintoestand gedefinieerd.

-T <filenaam>
De naam van de file met deel twee van de dadsfile.

-c
Als deze optie wordt meegegeven wordt er bij het openen van
de database files niet gecontroleerd of ze al bestaan.

-t

Er wordt aan bestaande database files toegevoegd.

-s
De speciale berekening van de alarmwaarden is actief.

De -t optie heeft een hogere prioriteit dan de -c optie. Er
wordt toegevoegd als de -t optie is meegegeven. Als aIleen
de -c optie is meegegeven, dan worden de files gewist
voordat er naar geschreven wordt.



- 5 -

De uitvoer is in files met vaste namen:

patient.sdf
anesth.sdf
operatie.sdf
artefact.sdf
status.sdf
dubgraf.sdf
enkgraf.sdf
event.sdf
balksch.sdf
help.sdf
fout.sdf
onvol.sdf
comment.sdf
command.sdf
hoofdcom.sdf
alarm.sdf
schaal.sdf
subcom.sdf

In de module worden de volgende globale variabelen gebruikt:

char dadsfile1[ 80 ],
dadsfile2[ 80 ]

char append,
controle; ,

char defaultfile[ 80
int special_alarms;

In dads/ilel staat de naam van de file die omgezet moet
worden. De naam van een eventueel tweede deel staat in
dads/ile2. In controle en append staat op welke manier de
database files geopend moeten worden. De boolean
special_alarms geeft met een 1 aan dat de alarmwaarden op de
speciale manier berekend moeten worden.
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11.2.1 maine)

Dit is de functie waar alles start. De opties worden
verwerkt door verwerk_opties () aan te roepen. Als dit
correct gebeurt, dan wordt de begintoestand uit de
defaultfile gelezen, tenminste alscde -d optie is meegegeven
bij de aanroep van het programma. Als de begintoestand goed
is verwerkt wordt het model geinitialiseerd. Als het tot nu
toe nog allem6al goed is gegaan wordt de dadsfilel geopend.
Vervolgens zijn de database files aan de beurt. 8ij het
openen van deze files wordt de manier waarop dit moet
gebeuren afgeleid uit de waarde van controle en append. Als
append == 'y' dan worden de nieuwe gegevens aan de bestaande
files toegevoegd. Als er geldt dat controle == 'y' dan wordt
er voordat de file wordt geopend gecontroleerd of hij al
best~at. Als dit zo is wordt er aan de ~~~ruiker gevraagd of
de f11e moet worden overschreven, of er moet worden
toegevoegd of dat het programma moet stoppen.

Is controle gelijk aan 'n', dan worden aIle files
overschreven.

Nadat de database files geopend zijn kan het werk beginnen.
Als de functie conversie() terugkomt met de waarde 0 is alles
goed verlopen. De database files worden afgesloten en het
programma stopt. Als conversie() terugkomt met de waarde 1,
dan wordt er gekeken of er een naam staat in dadsfile2. Als
dit zo is wordt het tweede deel van de dadsfile geopend en ~

omgezet. Als dit allemaal goed is gegaan worden de database
files gesloten en het programma is klaar.

Als er tijdens het draaien van het programma iets fout gaat
wordt er gestopt met de uitvoering. De returncode naar Unix
is 0 als alles goed is gegaan en ongelijk aan 0 als er een
fout is opgetreden.

Syntax: maine argc, argv )
int argcj
char *argv[J
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11.2.2 verwerk opties()

Deze functie verwerkt de opties die ~~n het progr~mm~ zijn
meegegeven. Ais de opties goed zijn komt de functie terug
met de w~~rde 0, ~ls er iets fout is keert de functie terug
met de w~~rde 1.

De functie verw~cht minim~~l een argument, de n~am v~n de
file die omgezet moet worden. D~~rom wordt er eerst
gecontroleerd of er meer d~n een ~rgument is. Bij het
st~rten v~n het progr~mma st~~t in arlc het ~~nt~l

~rgumenten + 1.
D~~rn~ worden de ~rgumenten een voor een behandeld. In de
functie wordt ervoor gezorgd dat arlc a~ngeeft hoeveel
~rgumenten er nog verwerkt moeten worden. Ais d~t minder d~n

1 is geworden stopt de functie met de verwerking v~n de
opties. arlu wijst steeds n~~r het ~rgument d~t in
beh~ndeling is.

Ais er een optie wordt gevonden die met een '-' begint, d~n

wordt ~~n de h~nd v~n het tweede k~r~kter v~n het ~rgument

gesprongen n~~r een progr~mm~ gadeelte d~t het volgende
~rgument beh~ndelt. Ais er een ~rgument wordt gevonden d~t

niet wordt voor~fgeg~~n door een ~rgument d~t een '-' ~ls

eerste k~r~kter heeft d~n is d~t argument de n~~m v~n de
dadsfile.

Synt~x: verwerk_opties( ~rgc, ~rgv )
int ~rgc;

ch~r *~rgv[];

11.2.3 conversie()

Deze functie leest de boodsch~ppen uit de file en roept de
functie ~~n die de code moat beh~ndelen. De functie ma~kt

gebruik v~n een glob~le v~ri~bele eerste_ti;d. Een 0
betekent d~t de aerste tijdboodsch~p nog niet gevonden is.
In de functie wordt gebruik gem~~kt v~n de volgende
variabelen:

int finished;
int outofdat~;

int error;

Ais finished true is betekent d~t dat de stop boodschap is
gevonden. De w~~rde 1 in error betekent d~t de boodschap
fout is. Ais outofdata 1 is zijn ~lle bytes uit de d~dsfile

gelezen.
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De werking is als voIgt: De eerste boodschap wordt ingelezen
en in mess gezet. Zolang de stop boodschap nog niet gevonden
is en er nog een boodschappen in de file staan wordt aan de
hand van de code de juiste functie aangeroepen. Het
resultaat van de functie wordt in error opgeslagen. Als
finished false is na het switch statement dan wordt er
gekeken of error true is. Als er Ben fout is opgetreden
wordt het buffer met rewind_Ie) teruggezet en er wordt Ben
tijdboodschap opgehaald, error wordt gereset. Als de
boodschap goed is, dan wordt met getmessale() een gewone
boodschap opgehaald. Als de stopcode is gevonden wordt de
functie gestopt met als returnwaarde not finished.

De afhandeling van de eerste tijdboodschap heeft wat
toelichting nodig. Als er Ben tijdboodschap wordt gevonden
wordt er gekeken of dit de eerste is. Als dit zo is wordt
ud_eerste_tiid() aangeroepen. Door die aanroep worden de
tijden in het model geinitialiseerd. Dit hoeft aIleen maar met
de eerste ~oodschap te gebeuren. Nadat dit gedaan is wordt
eerste_tiid false gemaakt om aan te geven dat de volgende
tijdboodschap niet de eerste is.
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11.3 De module dadsmodeI9.1.c

In deze module staat het datamodel van dads. Omdat we aIleen
veranderingen in het model willen opslaan moeten we een
mogelijkheid hebben om ze te constateren. Een logische manier
om dit te doen is gebruik te maken van een dubbel uitgevoerd
model van dads. Ais er een boodschap uit de file wordt gehaald
wordt dat deel van het model dat veranderen kan door de
boodschap gecopieerd naar een achtergrond model. De
veranderingen worden aangebracht en daarna wordt er gekeken of
er werkelijk iets veranderd is.

We zullen de verschillende onderdelen van het model
behandelen. voor een gedetaileerde structuurdefinitie moet de
file dadsmodel.h geraadpleegd worden.

11.3.1.1 patientinfo

In deze structuur worden de gegevens over de patient
opgeslagen zoals daar zijn:

naam
nummer
dbnummer
gewicht
lengte
gewsch

lsch

de naam van de patient.
het ziekenhuisnummer van de patient.
het nummer dat de database gebruikt.
het gewicht dat de patient heeft.
de lengte van de patient.
de waarden waarmee de binaire waarde wordt
omgerekend naar de decimale waarde.
idem als bij gewsch, maar dan voor de lengte.

In g e w5 c hen I 5 C h s t a and e wa a r den up I j m, 10 I j men dec mpn t .

11.3.1.2 anesthinfo

Hierin staan de gegevens over de anesthsist:

naam
dbnummer

de naam.
het database nummer.

11.3.1.30peratieinfo

De structuur met de gegevens over de operatie:

datum

dbnummer

in deze structuur staat de dag, de maand en het
jaar waarop de operatie is uitgevoerd.
het databasenummer van de operatie.
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11.3.1.4 helpinfo, foutinfo en onvolinfo

In deze structuur wordt de informatie opgeslagen over foutief
ingevoerde commando's, commando's die met de helptoets zijn
ingevoerd en onvolledige commando's. Als een invoerregel wordt
ingevoerd die niet correct is, dan wordt het tijdstip
geregistreerd en het knooppunt waarop het fout ging. Als de
volgende regel is ingevoerd is bekend hoe de gebruiker heeft
gereageerd op het verkeerde commando het record voor de
database file kan worden gemaakt.

De structuur is als voIgt:

tijd

symb

node
valid

het tijdstip waarop het verkeerde commando is
ingevoerd.
het symbool waarop het fout ging. Dit veld wordt
aIleen gebruikt door de foutl() functie.
het knooppunt waarna het fout ging.
boolean die aangeeft of de informatie geldig is.

Met behulp van valid wordt gecontroleerd of de data in de
structuur goed wordt gebruikt. De informatie over de verkeerde
commando's wordt in twee stappen opgeslagen en verwerkt:
1 er is een verkeerd commando gevonden.
2 : de reactie op de fout is gevonden.

In stap een wordt lsvalid true en in stap twee wordt hij
false. ~

11.3.1.5 sig vast

In deze tabel zijn de waarden van de signalen opgeslagen die
niet veranderen tijdens de operatie:

naam
uplim
lolim
decmpnt

sc-para

de signaalnaam.
de maximale waarde die het signaal mag aannemen.
de minimale waarde die het signaal mag aannemen.
de exponent van het signaal. Deze waarde wordt
in het programma niet gebruikt.
boolean, een 1 betekent dat de waarde in het BAA
en het GA commando gebruikt mag worden.

De plaats in de tabel is het nummer van het signaal.
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11. 3.1.6 groep

In deze t~bel st~~t de inform~tie over de groepn~men die in
het GR 1 en in het GR 2 commando gebruikt mogen worden.

De structuur:

n~am

num[]
de groepn~~m.

de rij met de nummers v~n de sign~len w~~ruit

de groep best~~t.

De volgorde v~n de sign~~lnummers in Mum bep~~lt welke
sch~alw~~rden gebruikt worden bij het tekenen v~n de
gr~fiek. Voor de hoge sch~~lw~~rde wordt de w~~rde gebruikt
v~n het sign~~l met het nummer Mum[ 0 J. Voor de l~ge wordt
de w~arde genomen v~n het sign~~l met nummer Mum[ 1 J.

De niet gebruikte pl~~tsen in het ~rr~y Mum hebben de w~~rde

-1 .

11.3.1.7 st~tus

In deze t~bel worden de st~tussen v~n de sign~len opgesl~gen.

Als er een statuswisseling boodsch~p wordt gelezen wordt de
st~tus v~n het sign~~l in de t~bel ver~nderd.

De structuur:

tijd
st~tus

de tijd w~~rop het sign~~l de st~tus kreeg.
de st~tus van het sign~~l.

De pl~~ts in de t~bel is het signa~lnummer.

11.3.1.8 sch~~lw~arden

In deze dubbele t~bel worden de sch~~lw~~rden v~n de sign~len

opgesl~gen. Deze w~~rden kunnen ver~nderen ~ls de gebruiker
een GR Be comm~ndo invoert. Voord~t de w~~rden in de t~bel

worden gezet wordt hij gecopieerd n~~r Ben ~chtergrond t~bel.

De ver~ndering wordt ~~ngebr~cht in de voorgrond t~bel en ~ls

er n~ de uitvoering v~n het comm~ndo iets is ver~nderd worden
de records voor de sch~~lw~arden file gem~~kt.

De structuur v~n een entry:

hs
15
tijd

de hoge sch~~lw~~rde.

de lage scha~lw~arde.

het tijdstip w~~rop de sch~~lw~~rden het l~~tst

ver~ndert zijn.
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In schaalwaa~den[ 0 J steet de actuele toestend en voordat de
veranderingen worden aengebrecht wordt de toestend gecopieerd
near schaalwaa~den[ 1 J.

11.3.1.9 elerms

Het verhael det voor de scheelwearden geldt geat ook op voor
de alarmwaarden. Deze wearden veranderen els de gebruiker een
BAR se commando geeft. Voordat deze veranderingen in
ala~ms[ 0 J worden eangebracht wordt deze tabel gecopieerd
near ela~ms[ 1 J.

De structuur van de entries is els voIgt:

he
la
nrm
tijd

de hoge alarmwaerde.
de lege alarmwaarde.
de norm waarde.
het tijdstip waarop de waarden zijn veranderd.

11.3.1.10 belkscherm

In deze structuur staat de toestand van het belkenscherm. Deze
structuur is ook dubbel uitgevoerd. Er kunnen veranderingen in
het balkenscherm optreden door dat er andere signalen in de
balken worden gezet, de elermwaarden ven de signelen op het
scherm worden veranderd of doordat er een ander scherm op het
beeld zichtbaar wordt.

De structuur is als voIgt:

zichtbaar:

tijd

balk[ 10]

het balken scherm is zichtbaer op het video
display.
het tijdstip waarop de leetste verandering
pleatsvond.
de tien balken ven het display.

Een entry in balk heeft de volgende structuur:

signalnum: het signaalnummer dat in de balk te zien is. Als
een balk niet gebruikt wordt, staat er een -1 in
sitnalnum.

la de lege alarmwaarde ven het signael.
ha de hoge elermwearde ven het signaal.
nrm de normwaarde van het signaal.

De alerm- en normwaarden zijn ook in de ala~ms tebel te vinden
maar door de waarden ook op te slaan in het belkenscherm is
het eenvoudiger na te gaen of de toestend van het scherm
verenderd is.
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11 .3.1 . 11 Het grafieken scherm

Binnen dads zijn twee representaties van het grafiekenscherm
aanwezig. Een atandaard en een last instelling. De gebruiker
kiest welke representatie hij wil zien met het SHOW GR
commando. De veranderingen die de gebruiker aanbrengt hebben
invloed op lasttrs. Als de gebruiker het commando GR SAVE
geeft, wordt de instelling van lasttrs gecopieerd naar de
standaard instelling, deftrs.

De structuur is als voIgt:

dubbel

tijdschaal:
boven
onder

een 1 betekend dat er twee grafieken op het
scherm te zien zijn.
de tijdschaal van de grafiek.
de instelling van het bovenste scherm.
de instelling van het onderste scherm.

De structuur van onder en boven is ala voIgt:

groep

sigs[ 4 ]

een 1 betekent dat er een groep te zien is in
de grafiek.
de signalen met de schaalwaarden.

De structuur van een entry in sits is:

signalnum:
Is
hs

het nummer van het signaal of van de groep.
de lage schaalwaarde.
de hoge schaalwaarde.

Als een entry niet wordt gebruikt, is sitnalnum gelijk aan -1
en Is en hs hebben de waarde 0.0.

De actuele toestand van het scherm staat opgeslagen in
grafscherm. Deze structuur is dubbel uitgevoerd. AIleen de
veranderingen in het zichtbare scherm zijn voor ons van
belang.

De structuur is ala voIgt:

tijd
default

zichtbaar:

scherm

het tijdstip van de laatste verandering.
een 1 betekent dat het default acherm te zien
is.
een betekent dat het grafiekenscherm zichtbaar
is.
de instelling van het scherm.
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Voordat er veranderingen in het scherm worden aangebracht
wordt de toestand van trafscherm[ 0 J gecopieerd near
trafscherm[ 1 J. Na het aanbrengen van de veranderingen worden
de twee schermen met elkaar vergeleken om te zien of er
inderdaad iets veranderd is.

11.3.1.12 tijd

Als er een tijdboodschap wordt gevonden wordt de tijd in
seconden opgeslagen in tiid. De momentane tijd is dus altijd
in deze variabele te vinden. De tijd wordt door verschillende
functies gebruikt om het model bij te werken.

De functies die opereren op het model

Van iedere functie die in de module dadsmodeI9.1.c aanwezig is
voIgt nu een beschrijving.

11.3.2.1 uplim(), lolim(), decmpnt()

Deze functies geven als terugkeerwaarde de waarde van het veld
in sit_vast[ i J met dezelfde naam.

Syntax: float uplim( i )
int i;

float lolim( i )
int i;

int decmpnt( i )
int i;

11.3.2.2 groepnaam()

Deze functie kijkt in de tabel groep of naam er in staat. Als
dit zo is, dan is de terugkeerwaarde gelijk aan 0 en het
nummer staat is *nump. Als de naam niet voorkomt in de groep,
dan is de terugkeerwaarde gelijk aan 1.

Syntax: int groepnaam( naam, nump )
char *naam;
int *nump;
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11.3.2.3 channaam()

Deze functie zoekt in de tabel sit_vast naar een entry met een
naam die geIijk is aan naam. Als de naam niet voorkomt is de
terugkeerwaarde geIijk aan 1. Komt de naam weI in de tabel
voor, dan is de waarde geIijk aan 0 als de waarde van sc_para
1 is. Als sc_para geIijk is aan 0 dan is de terugkeerwaarde
geIijk aan 2. Het nummer van het gevonden signaal staat in
*nump.

Syntax: int channaam( naam, nump )
char *naamj
int -:l-nump j

11.3.2.4 ud opdbnum()

Het meegegeven nummer wordt in het dbnummer van operatie
gezet. Deze functie wordt aangeroepen in verwerk_opties().

Syntax: ud_opdbnum( num
int num;

11.3.2.5 ud padbnum()

num wordt in dbnummer van patient info gezet.

Syntax: ud_padbnum( num
int numj

11.3.2.6 ud andbnum()

num wordt in dbnummer van anesthinfo gezet.

Syntax: ud_andbnum( num
int numj

11.3.2.7 ud anenaam()

De inhoud van mesp->bericht wordt in de naam van anesthinfo
gezet. Van het bericht wordt een string gemaakt door een '\0'
na het Iaatste karakter te zetten. Daarna wordt met strcpy()
de string in patientinfo.naam gezet.

Syntax: ud anenaam( me sp )
struct msg *mespi
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11.3.2.8 ud patnaam()

Idem als voor ud anenaam(). De inhoud van de boodschap wordt
in pafienfinfo.naam gezet.

Syntax: ud_patnaam( mesp )
struct msg *mesp;

11.3.2.9 ud patnum()

Het bericht wordt in pafienfinfo.nummer gezet nadat er een
string van is gemaakt.

Syntax: ud_patnum( mesp )
struct msg *mespi

11.3.2.10 ud datum()

Het bericht moet uit 3 bytes bestaan. Ais dit niet zo is wordt
er teruggekeerd met de waarde 1. Ais de lengte goed is wordt
de datum opgeslagen in het model. Het eerste byte bevat het
jaartal, het tweede het nummer van de maand en in het derde
byte staat het nummer van de dag. De bytes met de maand en dag
nummers worden gecontroleerd op geldigheid. Om de sign
extensie teniet te doen worden de bytes gemaskeerd met 377
octaal. Ais de bytes goed zijn wordt er teruggekeerd met de \
waarde O. Een waarde ongelijk aan 0 betekend een fout.

Syntax: ud_datum( mesp )
struct msg *mespi

11.3.2.11 ud=patlen()

Deze functie berekent uit het bericht de lengte van de patient
en zet het in pafienfinfo.lentfe. Ais de lengte van het
bericht ongelijk is aan 2 dan keert de functie terug met de
waarde 1. De twee bytes staan in de volgorde lage orde, hoge
orde byte in het bericht. De laagste twaalf bytes zijn
significant. De binaire waarde wordt berekend en met bufodu()
wordt de decimale waarde berekend en in het model gezet.

Syntax: udJ)atlen(
struct msg

mesp )
*mespi
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11.3.2.12 ud patgew()

Voor deze functie geldt hetzelfde verhaal als voor
ud_patlen(). De berekende decimale waarde wordt in
pa tie n t j n f 0 . g e 1JJ j c h t g e z e t .

Syntax: ud_patgew( mesp )
struct msg *mesp;

11.3.2.13 ud tijd()

De boodschap moet drie bytes lang zijn. De bytes bevatten
achtereenvolgens de uren, minuten en de seconden. De bytes
worden uit de boodschap gelezen en gecontroleerd. Als alles
goed is wordt de absolute tijd berekend en in tijd gezet.
Daarna keert de functie terug met de waarde O. Als de lengte
niet gelijk is aan drie of er wordt een ongeldige waarde voor
een byte gevonden, dan keert de functie terug met de waarde 1.

Syntax: ud_tijd( mesp )
struct msg *mesp;

11.3.2.14 ud rec status()

Deze functie werkt de statussen bij en maakt meteen de records
voor de file met de statuswisselingen. Het bericht moet uit ~

een even aantal bytes bestaan. ledere groep van twee bytes
bestaat uit een signaalnummer gevolgd door de nieuwe status.
De boodschap wordt door Dads gegenereerd als een status
veranderd, maar voor de zekerheid wordt er gecontroleerd of de
nieuwe status anders is dan de oude.

Binnen de functie worden de volgende locale variabelen
gebruikt:

char *Pi de pointer die naar het eerste byte van een
groep
van twee wijst die verwerkt moet worden.

int aantj het aantal groepen bytes die verwerkt moeten
worden.

int signum; het nummer van signaal waarvan de status
veranderd is.

int nstatj de nieuwe status van het signaal.

Er wordt gecontroleerd of de boodschap uit een even aantal
bytes bestaat. Als dit het geval is dan wordt het aantol
berekend, p wordt naar het begin van mesp->bericht gezet en de
boodschap wordt verwerkt. Het signaal nummer wordt
gecontroleerd en de nieuwe status wordt berekend. Als de
status is veranderd wordt een record gemaakt voor de file en
het model wordt bijgewerkt. Als er tijdens het uitvoeren van
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de functie iets fout gaat, dan komt hij terug met de waarde 1.
Als de boodschap goed verwerkt is komt de functie terug met O.

Syntax: ud_rec_status( mesp
struct msg *mesp;

11.3.2.15 ud status()

Deze functie zet de nieuwe status stat in de tabel status op
de plaats Si&MUm en werkt de tijd bij.

Syntax: ud_status( signum, stat
int signum,

stat;

11.3.2.16 ud eerste tijd()

Deze functie wordt aangeroepen als de eerste tijdboodschap
wordt gevonden. De tijden van de volgende structuren worden
geinitialiseerd:

status
alarms[ 0 ]
schaalwaarden[ 0 ]
balkenscherm[ 0
grafscherm[ 0 ]

Syntax:

11 .3.2. 17 code56()

Deze functie kijkt of de statussen van de signalen veranderd
zijn. De boodschap 56 bevat een bericht met 128 bytes. De
bytes vormen 64 woorden van 16 bits. De volgorde is weer lage
orde gevolgd door de hoge or de byte. De laagste 12 bits van
het woord bevatten de momentane waarde van het signaal. De
vier hoogste bits bevatten de status. De plaats van het woord
in de het bericht geeft het nummer van het signaal. De twee
bytes van signaal n staan op plaats 2n en op 2n+1 in het
bericht.
De informatie over de waarde van het signaal wordt ( nog )
niet gebruikt. Voordat er met de verwerking van de statussen
wordt begonnen, wordt de lengte van de boodschap
gecontroleerd. Ais de lengte niet gelijk is aan 128, dan wordt
er teruggekeerd met de waarde 1. Ais de verwerking naar wens
verloopt is de terugkeerwaarde gelijk aan O.
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AIle statussen worden gelezen en er wordt gekeken of de nieuwe
status anders is dan de status die in status staat. Als dit
het geval is wordt een record voor de file gemaakt en de
status tabel wordt bijgewerkt. Binnen de functie worden de
volgende locale variabelen gebruikt:

char -::-p;

int signum;
int nstatj

pointer naar het volgende woord dat verwerkt
moet worden.
het nummer van het signaal dat verwerkt wordt.
de nieuwe status van het signaal.

Binnen de for loop wordt de nieuwe status berekend door het
hoge orde byte vier plaatsen te roteren, dat kan in C, en de
vier laagste bits te maskeren. Na de berekening wordt er
gekeken of de status is veranderd en zo ja, dan worden de
beschreven acties uitgevoerd.

Syntax: code56C mesp )
struct msg *mesp;

11.3.2.18 help1()

Als de gebruiker een regel invoert met de help toets, dan
wordt het tijdstip en het knooppuntnummer in he/pinfo
opgslagen. valid wordt true gemaakt. Deze informatie wordt
gebruikt om een record voor de help file te maken nadat de
reactie van de gebruiker bekend is. ,

Syntax: helpH node)
int node;

11.3.2.19 fout1C)

Idem als bij he/pIC) maar nu heeft de gebruiker een fout
gemaakt bij het invoeren. Het foute symbool wordt ook
opgeslagen.

Syntax: fout1C node
int node;

11.3.2.20onvolledig1C)

Als de gebruiker een onvolledig commando invoert wordt het
tijdstip en het knooppuntnummer in onvo/info opgeslagen. valid
wordt true.

Syntax: onvolledigH node)
int node;
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11.3.2.21 next sto node()

Als het STOP commando wordt ingevoerd controleerd Dads of de
patientnaam, het patientnummer en de anesthesistnaam al zijn
ingevoerd. Als een van de gegevens ontbreekt wordt er om
gevraagd. Het programma dat de commando's interpreteert moet
weten dat er een regel wordt ingevoerd die geen commando maar
een van de bovengenoemde gegevens bevat. De functie kijkt in
de structuren of de gegevens al zijn ingevoerd en berekend de
nieuwe subnode als dit niet het geval is.

Syntax: next sto_node( node, subnode )
int *node,

*subnode;

De nieuwe subnode wordt berekend door te kijken welke
gegevens al in het model staan. De nieuwe waarde wordt in
*subnode gezet.

11.3.2.22 next sta node()

Deze functie wordt aangeroepen als in de functie code63() het
STATUS commando is gevonden of als de vorige regel het STATUS
commando was. De functie berekent het nieuwe knooppunt door te
kijken wat *subnode is en wat er in het dadsmodel in de
patienten en anesthesisten informatie staat. Het resultaat van
de berekening wordt in *subnode en *node gezet. \

Syntax: next_sta_node( node, subnode )
int *node,

*subnode;

11.3.2.23 ud rec bare)

Deze functie wordt aangeroepen nadat een BAR commando is
uitgevoerd. De functie kijkt of de toestand van het
balkenscherm is veranderd. Als dit het geval is wordt de
nieuwe tijd in ba/kscherm[ 0 J.tiid gezet en als het scherm
zichtbaar was, ba/kscherm[ 1 J.zichtbaar == 1, dan wordt een
record voor de file gemaakt.

Syntax:
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11 .3.2.24 ud rec graf()

Voor deze functie geldt hetzelfde verhaal als voor het
balkenscherm. Als gratscherm veranderd is wordt de tijd
bijgewerkt en als het scherm zichtbaar was wordt een record
naar de file geschreven.

Syntax:

11.3.2.25 ud rec schaal()

Deze functie kijkt of er schaalwaarden van signalen veranderd
zijn. AIle signalen worden gecontroleerd en als de waarden
veranderd zijn wordt er een record gegenereerd met de oude
waarden. Daarna wordt de tijd van het signaal bijgewerkt.

Syntax: ud_rec schaal()

11.3.2.26 ud rec alarms()

Deze functie doet hetzelfde als ud rec school () maar dan voor
de alarmwaarden.

Syntax:

Nu volgen een aantal functies die structuren copieren. Voor
aIle functies geldt dat de inhoud van het eerste argument
wordt gecopieerd naar de inhoud van het tweede argument. Als
het copieren succesvol gebeurt is de terugkeerwaarde gelijk
aan O.

11.3.2.27 gs copy()

De functie copieert de inhoud van *gsJ naar *gs2.

Syntax: gs_copy( gs1, gs2 )
struct -:!-gs1, *gs2j

11.3.2.28 ags copy()

De functie copieert *agsJ naar *ags2.

Syntax: ags_copy( ags1, ags2 )
struct ags *ags 1, *ags2 j
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11.3.2.29 blk copy()

De functie copieert *blk1 naar *blk2.

Syntax: blk_copy( blk1, blk2 )
struct blk ->:-blk1. -:-'blk2;

11.3.2.30 bs copy()

De functie copieert de inhoud van *bs1 naar *bs2.

Syntax: bs_copy( bs1, bs2 )
struct bs *bs1, >.tbs2;

11.3.2.31 alarms copy()

De tabel die wordt aangewezen door altab1 met de lengte
AANTSIGS wordt gecopieert naar de tabel die wordt aangewezen
door altab2.

Syntax: alarms_copy( altab1, altab2 )
struct bsg *altab1, *altab2;

11.3.2.32 schaal=copy()

De tabel met de 64 schaalwaarden wordt gecopieerd van
schaaltab1 naar schaaltab2.

Syntax: schaal_copy( schaaltab1, schaaltab2
struct sc *schaaltab1, *schaaltab2;

11.3.2.33 geheugen coPy()

AIle functies die structuren copieren maken gebruik van deze
functie. Het blok dat door cp1 wordt aangewezen wordt karakter
voor karakter gecopieerd naar het blok dat door cp2 wordt
aangewezen. De lengte van de blokken staat in amount. Voordat
de functie gaat copieren wordt er gecontroleerd of de
opgegeven blokken elkaar niet overlappen. Ais dit weI het
geval is keert de functie terug met de waarde 1. Ais het
copieren goed verloopt is de terugkeerwaarde gelijk aan D.

Syntax: geheugen_copy( cp1, cp2, amount)
char -:<cp1,

-:~cp2 ;
int amount;
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11.3.2.34 geheugen comp()

Deze functie vergelijkt twee blokken met het beginadres cp1 en
cp2 met de lengte amount met elkaar. De return waarde is 0 als
de blokken ean elkear gelijk zijn. Zijn ze verschillend den is
de terugkeerwaarde 1.

Syntex: geheugen_comp( cp 1, cp2, emount )
cher *cp1, *cp2;
int emount;

11.3.2.35 ber chenged()

Als balkscherm[ a J ongelijk is een balkscherm[ 1 J den komt
de functie terug met de weerde 1. Zijn ze een elkeer gelijk,
den is de terugkeerweerde 0;

Syntex: ber_changed( )

11.3.2.36 gref chenged()

De terugkeerweerde is 1 els Irafscherm[ a J ongelijk is een
Irafscher",[ 1 J.

Syntex: gref _c hanged( )

11.3.2.37 schael chenged()

De functie kijkt of de schealweerden ven signeel i verenderd
zijn en geeft een terugkeerweerde gelijk een 1 els dit het
gevel is.

Syntex: scheel_changed( i )
int i;

11.3.2.38 alarm changed()

Als de elarmwaarden ven signaal
functie terug met de weerde 1.

verenderd zijn, den komt de

Syntex: alerm_chenged( i )
int i;
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11.3.2.39 init modele)

Voordot er met het model gewerkt kon worden moet deze functie
oon geroepen worden. Deze functie vult de olorm en de
normwoorden von het bolkenscherm en de schoolwoorden von het
grofiekenscherm in. De woorden worden uit de tobellen alarms[
o J en schaalwaarden[ 0 J gehoold. De schoolwoorden worden in
deftrs en in lasftrs gezet. Doorno wordt er gekeken welke
representotie in het octuele grofiekenscherm moet stoon en die
wordt don noor trafscherm[ 0 J.scherm gecopieerd.

Syntax:

11.3.2.40 init-irof()

Deze functie wordt door inif_model() gebruikt om een grofiek
te vullen met de juiste schoolwoorden. De onderste en de
bovenste grofiek von deftrs en lasftrs worden oon de hond
von de signoolnummers ingevuld.

Syntox: init-Erof( grofp )
struct grof *grofp;

De werkwijze is ols voIgt:

Als er een groep in de grofiek stoot, Irafp->troep == 1, don
wordt ols hoge schoolwoorde die von het eerste signool in del
groep gebruikt. De loge schoolwoorde is die von het tweede .
signool in de groep. De schoolwoorden von de plootsen 1 t.m. 3
worden opgevuld met 0.0.
Als er geen groep in de grofiek stoot, don wordt het nummer
von het signool gebruikt om de schoolwoorden uit de tobel te
holen.
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11.4 De module dadsmodeI9.2.c

In deze module staan functies en variabelen die de
begintoestand van dads uit de file lezen. De gebruiker kan in
een file de begintoestand van dads definieren. Door de -d
optie aan het programma mee te geven gevolgd door de naam van
de file waar de toestand in staat wordt dads in de toe stand
gezet zoals in de file beschreven staat.

De globale variabelen

char symbool[ 20 ] i
FILE *deffpi

In symbool staat het laatste symbool dat uit de file is
gelezen. deffp is de filepointer van de file waar de
begintoestand in staat.

11.4.1 default file()

Deze functie opent de file en interpreteert de commando's die
erin staan. Als er iets fout gaat komt de functie terug met de
waarde 1. Als de file een geldige beschrijving voor de
begintoestand van dads bevat is de terugkeerwaarde.

Nadat de file geopend is wordt een symbool gelezen en de
functie die de symbolen die volgen op dit commando behandeld~

De toe stand van het lezen wordt bijgehouden in twee
variabelen:

int error;
int finished;

Als error gelijk is aan 1 dan is er een fout gevonden bij het
interpreteren. Als finished 1 is wil dat zeggen dat er geen
symbolen meer in de file staan.

Als het ingelezen symbool behandeld is wordt er gecontroleerd
of er een fout is opgetreden. Als dit zo is stopt de functie
met de terugkeerwaarde 1. Als dit niet zo is wordt het
volgende symbool opgehaald. Als de symbolen op zijn wordt er
teruggekeerd met error als terugkeerwaarde.

Syntax: default_file( filenaam )
char *filenaam;
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11.4.2 verw alarms()

Als default_file() het symbool ALARMS vindt roept hij
verw_alarms() aan. Het symbool moet gevolgd worden door een
lijst met de volgende symbolen:

<signaalnaam> <laag alarm> <norm> <hoog alarm>

De lijst wordt afgesloten door het symbool END.

De volgende variabelen worden binnen de functie gebruikt:

int finished;
int signum;
int chres;
float fla, fnrm, fha;

In finished wordt bijgehouden of de file leeg is, 1 is leeg.
In si#num staat het nummer van het signaal. In chres staat het
resultaat van de aanroep van de functie channaam(). De elarm
en normwaarden staan in fla, fha en fnrm.

De functie leest een symbool uit de file en zoekt het nummer
ven het signaal op. Daarna worden de waarden uit de file
gelezen en gecontroleerd. Als ze goed zijn worden ze in het
model gezet. Daarne wordt het volgende symbool gelezen. Dit
proces stopt els er een fout wordt gevonden, de file leeg is
of als een signaalnaam END wordt gevonden. Als alles goed is~

gegaan, dan is de terugkeerwaarde gelijk aan D. Als er een .
fout is opgetreden is de waarde 1.

Syntax:

11.4.3 verw schaal()

Deze functie werkt hetzelfde als verw_alarms(). Na het symbool
SCHAAL voIgt een lijst met de elementen:

<signaalnaam> <lage schaal> <hoge schaal>

De lijst wordt afgesloten door END. Als de functie terugkomt
met de waarde 0 zijn de opgegeven waarden in de
schaalwaarden[ a ] tabel gezet.

Syntax:
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11.4.4 verw status()

Deze functie wordt aangeroepen als het symbool STATUS gevonden
is. Dit symbool wordt gevolgd door een lijst met elementen die
er als voIgt uit zien:

<signaalnaam> <status>

Dok deze lijst wordt afgesloten met END. De structuur von de
functie is bijno gelijk aan die van verw_schaal(). Zolang er
nog symbolen in de file staan, de nieuwe signaolnoom ongelijk
is aon END en er geen fout is opgetreden wordt een nieuw
element uit de lijst verwerkt. Het nummer van het signaal
wordt opgezocht en de status wordt op de juiste plaats in de
tabel status gezet.

Syntax:

11.4.5 verw ~rafsch()

Na het symbool GRAFSCH staan twee symbolen:

<zichtbaar> <default>

Als de eerste parameter 1 is wil dat zeggen dat het
grofiekenscherm zichtbaar is als Dads opstart. De tweede
parameter geeft aan welk scherm te zien is. Een 1 betekent dAt
het default scherm te zien is.

De functie leest de twee symbolen uit de file en na de
controle worden ze in het model gezet.

Syntax: verw--irafsch( )

11.4.6 verw",grs()

Als een van de symbolen LASTGRS of DEFGRS wordt gevonden, dan
wordt deze funtie aangeroepen. Het commando ziet er als voIgt
uit:

[ DEFGRS I LASTGRS ] <dubbe I > < t i jd schaa I >
<groepnaam> I <signaalnamen>
[ <groepnaam> I <signaalnamen> ]
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De eerste parameter dubbel geeft met een 1 aan dat een dubbele
grafiek te zien is. Ais het om een dubbele grafiek gaat wordt
het commando gevolg door twee regels met signaal- of
groepnamen. De bovenste regel is de instelling van de bovenste
en de regel daarna de instelling van het onderste scherm.
Ais het scherm aen grafiek bevat, wordt het commando gevolgd
wordt door een regel.

De functie leest de parameters dubbel en tijdschaal in en
leest daarna het eerste symbool uit de volgende regel. Ais het
een groepnaam is wordt het groepnummer in het model gezet. Ais
het een signaalnaam is worden aIle symbolen uit de regel
gelezen en de nummers worden in het model gezet. Ais het om
een enkele grafiek gaat wordt het bovenste scherm naar het
onderste gecopieerd. Ais het om een dubbel scherm gaat wordt
de volgende regel ingelezen en het onderste scherm wordt
ingesteld.

Om de schermen in te stellen wordt de functie verw-iraf()
aangeroepen.

Syntax: verw-irs( gsp )
struct gs *gsp;

11.4.7 verw-iraf()

Ais deze functie wordt aangeroepen is het volgende symbool dat
ingelezen wordt de eerste van een regel met de instelling van
een grafiek. De functie leest het symbool en als het een
groepnaam is wordt het groepnummer in de grafiek gezet en de
rest wordt opgevuld met -1. Als het eerste symbool een gewone
naam is wordt er net zolang uit de regel gelezen totdat er
geen symbolen meer in staen. De nummers van signalen worden in
de grafiek gezet en als het minder dan 4 signalen zijn wordt
de rest opgevuld met -1.
Binnen de functie worden de volgende variabelen gebruikt:

int i;
int signum;

Ais het eerste symbool geen groepnaam is bevat i het nummer
van de plaats in de grafiek waar het volgende signeelnummer
moet komen. silnum bevat het nummer van het signeel. Ais alles
goed gaet komt de functie terug met de weerde O. Een 1
betekent det er iets fout is gegaan.

Syntax: verw-iref( grafp )
struct gref *grefp;
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11.4.8 verw bare)

Het symbool 8ALKSCH wordt gevolgd door een parameter die met
een 1 aangeeft of het balkenscherm zichtbaar is als dads
opstart. Na deze parameter voIgt een lijst met de volgende
elementen:

<signaalnaam> <balknummer>

De lijst wordt afgesloten met END.

De functie blijft net zolang symbolen lezen totdat een
signaalnaam END is gevonden, er een fout is opgetreden of de
symbolen op zijn. De nummers van de signalen worden gelezen en
op de plaats gezet die de parameter balknumme~ aangeeft. Er is
een speciale signaalnaam EMPTY die aangeeft dat de balk niet
wordt gebruikt. Als het commando goed is verwerkt is de
terugkeerwaarde O.

Syntax:

11.4.9 haal symbool()

Deze functie haalt het volgende symbool uit de file en zet het
in symbool. Een symbool is een rij met karakters die ongelijk
zijn aan ,'\n' en '\t'.
Als de returnwaarde 0 is wil dat zeggen dat er een symbool •
gevonden is en in symbool staat. Een waarde ongelijk aan 0
betekend dat de file leeg is.

De volgende locale variabelen worden gebruikt:

int cinj
char *cpj

het ingelezen karakter.
pointer naar de plaats in symbool waar het
volgende karakter moet komen.

De werking van de functie is eenvoudig. Eerst wordt er net
zolang een karakter ingelezen totdat er een gevonden is die
ongelijk aan '\n', '\t', '\0' of EOF. ladera keer als een '\n'
wordt gevonden wordt de regelteller line met een opgehoogd.
Als het EOF karakter gevonden wordt, stopt de functie met de
terugkeerwaarde 1.

Daarna worden aIle karakters die ongelijk zijn aan de genoemde
rij in symbool gezet. Het nul karakter '\0' wordt in symbool
gezet om de string af te sluiten en de functie keert terug met
de waarde 0 om aan te geven dat een nieuw symbool is gevonden.

Syntax:
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11.4.10 hl!ll!ll sym el()

In de functie verw 8ral() wordt haa/_sym_e/() gebruikt am l!llle
symbolen te lezen die op een regel stl!lan. Als het einde Vl!ln de
regel wordt gevonden komt de functie terug met de wl!ll!lrde 1.
Als de terugkeerwl!larde gelijk is l!ll!ln 0 stal!lt het gevonden
symbool in symbool.

De volgende locl!lle vl!lril!lbelen worden gebruikt:

int cin;
chl!lr *cp;

het ingelezen kl!lrakter.
pointer die naar de pll!lats in symbool wijst
waar het volgende karakter komt.

De werking: er wordt net zoll!lng een kl!lrl!lkter gelezen totdl!lt er
een gevonden is die ongelijk is l!ll!ln '\n', '\t', '\0' of EOF.
Als het kl!lrakter gelijk is l!lan EOF, dan keert de functie terug
met de wl!larde 1. Als cin gelijk is al!ln '\n' dl!ln wordt het
kl!lrakter teruggezet in de file en de functie keert terug met
de wl!larde 1. Het terugzetten is nodig am ervoor te zorgen dl!lt
bij een volgende aanroep Vl!ln haa/_sym_e/() weer een '\n' wordt
gevonden. Als het karakter niet gelijk is l!ll!ln EOF of '\n', dan
worden aIle volgende kl!lrakters die ongelijk zijn l!ll!ln de
bovengenoemde rij in symbool gezet. Als het inlezan wordt
gestopt, dan wordt '\0' in symbool gezet. Als hat ll!latste
karakter '\n' is wordt het weer teruggezet in de file.

Syntax:

11.4.11 print errore)

Deze functie wordt l!ll!lngeroepen l!lls er een fout is gevonden bij
het interpreteren Vl!ln de file. Deze functie schrijft een
boodschap nal!lr stderr met dl!larin het regelnummer wal!lrin de
fout is gevonden, het symbool wl!ll!lrop het fout ging en een
aanduiding Wl!lt er fout ging.

Syntl!lx: print_errore errornum )

De foutboodschappen staan in errormes. errornum is het nummer
Vl!ln de fout.
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11.5 Dbfilemod1. 1 .c

In deze module worden de databasefiles geopend, gesloten maar
niet beschreven. Door het programma worden 18 output files
gemaakt. Onder het operating systeem Unix, waar het programma
op ontwikkeld is, is het toegestaan am maximaal 20 files
tegelijkertijd open te hebben. Als een programma onder unix
draait, zijn er altijd drie standaardfiles geopend, te weten
stdin, stdout en stderr. Het programma heeft verder oak nag
een file open waaruit de gegevens van de dadsfile worden
gelezen. In totaal zijn dit 3 + 18 + 1 = 24 files. Deze files
kunnen niet tegelijk open zijn. Daarom is in de module een
programma aanwezig dat het aantal geopende files waar gegevens
voor de database naar toe worden geschreven, de database
files, beperkt tot een aantal van MAXD8FOPEN, in ons geval 10.
Om dit te realiseren is er een structuur gedefineerd waarmee
een lijst gemaakt kan worden.

De structuur is als voIgt:

struct dbf
{

char naam[ 80 ] ;
int open;
struct dbf *forwp,

*backp;
}

Voor iedere database file is er een dergelijke structuur
aanwezig. De velden hebben de volgende betekenis:

naam:
open:

forwp:
backp:

De naam van de file.
Een 1 geeft aan dat de file open is en in de lijst
staat.
Oe pointer naar het volgende element in de lijst.
Oe pointer naar het vorige element in de lijst.

Met de files wordt een dubbel gelinkte lijst gemaakt. In deze
lijst staan de files die open zijn. Voordat er naar een file
wordt geschreven wordt er gekeken of de file open is. Als dit
zo is dan wordt de file uit de lijst gehaald en vooraan gezet.
Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de files waar vaak
naar geschreven wordt voorin de lijst blijven staan. Dit is
van belang als er een nieuwe file geopend moet worden.
Als een file niet open is wordt er gekeken of er nag ruimte is
in de lijst. Is er ruimte, dan wordt de file geopend en
vooraan in de lijst gezet. Als er geen ruimte meer is, dan
wordt de file die achteraan in de lijst staat weggehaald en
gesloten. Oe nieuwe file wordt geopend en vooraan in de lijst
gezet. Door het laatste element uit de lijst te halen wordt de
file gesloten die het minst gebruikt wordt. Op deze manier
wordt het aantal malen dat er files geopend of gesloten moeten
worden beperkt. Dit komt de uitvoeringssnelheid ten goede en
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dus ook de kosten voor het draaien van het programma.

In de module is voor iedere file een db! structuur aanwezig.
Daarnaast is er nog een tabel met pointers naar de db!
structuren. Deze lijst wordt gebruikt als de files voor de
eerste keer geopend moeten worden. Door de pointers te
gebruiken kan het programma door het aflopen van de tabel
eenvoudig de files openen.

Om met de lijst te kunnen werken zijn er twee pointers. Een
wijst naar het begin en de ander naar het einde van de lijst.

struct dbf *dblistbeg, *dblistend.

In de globale variabele aantdb!open wordt bijgehouden hoeveel
files er open zijn. Dit aantal mag niet groter zijn dan
MAXDBFOPEN.

De volgende functies worden gebruikt om de lijst te
onderhouden:

11.5.1 use dbf()

Voordat er naar een database file wordt geschreven wordt deze
functie aan geroepen met als parameter de een pointer naar de
db! file waar naar toe geschreven moet worden. De functie
kijkt of de file open is. Als dit zo is wordt de file uit de.
lijst gehaald en vooraan gezet. Als de file niet open is wordt
de functie open_db! () aangeroepen. Na deze aanroep is de file
open en kan er naar geschreven worden. De return waarden geeft
aan of de file succesvol is geopend:

0: succesvol
1: niet succesvol

Syntax: u se_dbf( dbfp )
struct dbf *dbfPi

11.5.2 open dbf()

Deze functie opent de file die door de formele parameter wordt
aangewezen. Deze file is nog niet open. De functie kijkt eerst
of er ruimte is in de lijst. Als er geen ruimte is wordt de
laatste file uit de lijst verwijderd met de functie
remove_last () en gesloten. Daarna wordt de file geopend om toe
te voegen en in de lijst gezet met de functie insert db! ().

Syntax: open_dbf( dbfp )
struct dbf *dbfPi
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11.5.3 insert dbf()

Deze functie zet de file vooraan in de lijst. De werking is
als voIgt: Als de lijst leeg is moeten de begin- en
eindpointer naar de file worden gezet. Als de lijst niet leeg
is, worden de beginpointer en de backpointer van de file die
voorin in de lijst stond naar de file gezet. De forward
pointer van de file wordt naar de volgende file gezet. Daarna
wordt de teller voor de open files opgehoogd.

Syntax: insert dbf( dbfp )
struct dbf *dbfp;

11.5.4 remove last()

Deze functie haalt het laatste element uit de lijst en geeft
als return waarde een pointer naar de file die verwijderd is.
Deze functie mag aIleen aangeroepen worden als er meer dan een
file in de lijst staat. De functie verwijdert het laatste
element uit de lijst door de pointers te veranderen.

Syntax: struct *remove last()

11.5.5 remove dbf()

Deze functie verwijdert de file uit de lijst die door de \
formele parameter wordt aangewezen. De functie kijkt eerst of
het element voor in de lijst staat. In dit geval wordt de
beginpointer naar het tweede element in de lijst gezet. Als
het element achteraan in de lijst staat, wordt de eind pointer
naar het een na laatste element van de lijst gezet. Als het
element in het midden van de lijst staat worden de pointers
van het vorige en het volgende element bijgewerkt. Daarna
wordt de aantdbfopen teller met een verlaagd.

syntax: remove_dbf( dbfp )
struct dbf *dbfp;

Er zijn nog twee functies die gebruikt worden door het
programma. Een in het begin en een aan het einde.
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".5.6opendbfiles()

Voordat de database files gebuikt kunnen worden wordt deze
functie aan geroepen. De parameter mode geeft aan op welke
manier de files geopend moeten worden. Als de parameter gelijk
is aan 'a' dan wordt er aan de reeds bestaande files
toegevoegd. Is mode gelijk aan 'n' dan worden de files geopend
om naar te schrijven. Als de mode gelijk is aan 'c' dan wordt
er gecontroleerd of de file al bestaat. Als dit zo is wordt er
aan de gebruiker gevraagd wat er moet gebeuren, overschrijven,
toevoegen of stoppen. Nadat de file succesvol geopend is wordt
hij weer gesloten. Voordat er weer naar geschreven wordt,
wordt de functie use_db! () aangeroepen. Deze functie opent de
file den zet hem in de lijst met de files die open zijn.

Syntax: opendbfi 1 e s( mode )
char mode;

".5.7 close dbfiles()

Als het programma klaar is met het omzetten van de file
wordt deze functie aangeroepen om de laatste records naar de
status-, de alarms-, de schaal-, de balk-, de patient-, de
operatie-, de anesthesist- en de grafiekenfile te schrijven.

Syntax: close_dbfiles( )

Voordat de functies worden aangeroepen die de records naar de
databasefiles moeten schrijven, worden eerst de toestanden van
de dubbele structuren naar de tweede structuur gecopieerd. Dit
is nodig omdat de rec_ functies de toestand van de
achtergrondstructuur naar de file schrijven.

In deze module staan ook nog wat Kleine functies die worden
gebruikt bij het schrijven naar de database files.

, , .5.8 rec gran)

Deze functie kijkt of er het dubbele of enkele scherm
zichtbaar is en roept de juiste functie aan om het record te
genereren.

Syntax:
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11.5.9 toupperC)

Deze funtie maakt van het karakter dat als parameter wordt
meegegeven een hoofdletter.

Syntax: char toupperC cin
int cin;

11.5.10 interval()

Deze functie berekent het verschil tussen tl en t2 en geeft
dit als terugkeerwaarde. Ais geldt dat tl groter is dan t2,
dan is het 24 uurs punt gepasseerd. De functie telt dan
24 * 3600 = 86400 op bij het resultaat.

Syntax: long intervale t 1, t2 )
long t1, t2;

11.6 Dbfilemod1.2.c

In deze module staan de functies die naar de database files
schrijven. AIle functienamen beginnen met het voorvoegsel
rec_. Deze module genereert files die door dBase III
geaccepteerd worden als files met sdf formaat. In iedere
functie wordt eerst de functie use_db! () aangeroepen om er
zeker van te zijn dat de file open is. Daarna wordt de ~

informatie naar de file geschreven. Er voIgt nu een opsomming
van de aanwezige functies. De naam geeft aan naar welke file
er wordt geschreven.

11.6.1 rec,..patient()

Schrijft een record naar de dbfile met de patient gegevens.

Syntax: rec,..patient( )

11.6.2 rec anesthesist()

Schrijft een record naar file met gegevens over de
anesthesisten.

Syntax: rec_anesthesist()
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11.6.3 rec operatie()

Schrijft een record naar de file met de gegevens over de
operaties.

Syntax: rec_operatie( )

11.6.4 rec status()

Deze functie schrijft een record naar de statuswisselingen
tabel voor het signaal met nummer signum.

Syntax: rec_status( signum)
int signumj

11.6.5 rec comment()

Deze functie krijgt als parameter een pointer naar een
commentaar boodschap mee. Deze functie maakt daarmee een
record voor de file met commentaren.

Syntax: rec_comment( mesp
struct msg *mespi

11.6.6 rec subcom() ~

De functie maakt een record voor de tabel met de
subcommando's. Als parameters worden gegevens meegeven die van
belang zijn voor het maken van een record.

aantpara;

Syntax: rec_subcom(
char *naamj
int rangnumj

int

naam, rangnum, ~~ntpara )
De naam van het commando.
De plaats van het subcommando in
het tot~le commando.
Het aantal parameters dat voIgt op
het commando.

1 1 .6.7 rec hoofdcom()

De functie maakt een record voor de file met hoofdcommando's.

Syntax: rec_hoofd com(
char *naamj
int aantsubsj

naam, aantsubs )
De naam van het commando.
Het aantal subcommando's dat op het
hoofdcommando voIgt.



- 3? -

11.6.8 rec commondf()

De functie schrijft een record naar de file met de
enkelvoudige commondo's.

Syntax: rec_commondf(
char *noam;
int oantpara;

noom, oantpara )
De noam von het commondo.
Het aantol parameters dot voIgt op
het commondo.

11 .6.9 rec bod)

Deze functie schrijft een record noar de file met de
toestanden van het balkenscherm.

Syntax:

11.6.10 rec event()

Oeze functie krijgt ols porameter een pointer noor een event
boodschap mee. De functie kijkt of de boodschop de goede
lengte heeft. nl. 2. Als dit niet zo is wordt er teruggekeerd
met de waarde 1. Als de lengte weI goed is wordt er een record
gemookt voor de file.

Syntox: rec_event( mesp )
struct msg *mesp;

11.6.11 rec artefact()

Idem ols voor de functie rec_event ().

Syntox: rec_artefact( mesp )
struct msg *mesp;

11.6.12 help2()

Deze functie maokt een record voor de file die informotie
bevat over commando's die met de helptoets zijn ingevoerd. Er
wordt olleen een record gemaakt ols de informatie in de
structuur geldig is. Als dit zo is wordt valid ongeldig
gemaakt en er wordt een record naar de file geschreven. Als
porometer wordt de reactie van de gebruiker meegegeven.

Syntax: help2( reactie)
char reactie
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11.6.13 fout2()

Voor deze functie geldt hetzelfde verhaal als voor de functie
help2(). Er wordt een record gemaakt voor de tabel met
informatie aver foutief ingevoerde commando's.

Syntax: fout2( reactie
char reactiej

11.6.14 onvolledig2()

Idem als voor fout2() en help2(). Er wordt een record gemaakt
voor de file met informatie aver onvolledig ingevoerde
commando's.

Syntax: onvolledig2( reactie
char reactiej

11.6.15 rec gr enkel()

Deze functie maakt een record voor de tabel met de informatie
aver het enkele grafiekenscherm.

Syntax: rec~r_enkel()

11.6.16 rec ....JF dubbel()

Deze functie maakt een record voor de tabel met informatie
aver het dubbele grafiekenscherm.

Syntax: rec~r_dubbel()

De funct ies rec _g r _enke I () en rec _g r _dubbe I () maken gebruik
van grafforml en grafform2 die het formaat bevatten waarmee
de informatie naar de files moet warden geschreven.

11.6.17 rec alarms()

Deze functie schrijft een record naar de file waarin de
informatie staat aver de alarmwaarden van de signalen. De
parameter signum geeft aan van welk signaal er een nieuw
record moet komen.

Syntax: rec_alarms( signum
int signum;
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11.6.18 rec schaal()

Er wordt een record gemaakt voor de file met de schaalwaarden
voor het signaal met nummer signum.

Syntax: rec_schaal( signum)
int signum;

1'.7 Dbfilemod2.2.c

Deze module bevat dezelfde functies als dbfilemod1 .2.c. Het
enige verschil is het formaat waarmee de records naar de files
geschreven worden. De files die gemaakt worden door deze
module zijn bestemd voor een controle op het correct werken
van het programma.



- 40 -

11.8 De module commandmod.c

In deze module worden de boodschappen met de code 63
behandeld. Deze boodschap wordt op de schijf gezet als de
gebruiker een regel invoert met de return of de help toets.
Iedere regel is afgesloten door een CR LF. Als de gebruiker de
helptoets indrukt, dan eindigt de regel met de volgende
string:

"HELP\15\12"

De toetsenbordinvoer bestaat uit commando's. Commando's zijn
een rij symbolen die bij Dads gescheiden zijn door een van de
karakters:

, . ,,

Dads biedt de gebruiker de mogelijkheid om commando's te
corrigeren. Dit mechanisme moet door het programma worden
nagebootst omdat er op de schijf geen informatie staat over
foutieve en onvolledige commando's of over regels die met de
helptoets zijn ingevoerd.
De gebruiker kan ook de invoer van een commando afbreken met
de escape toets. Het effect hiervan is dat de interpreter
wordt gereset. De regel die daarna wordt ingevoerd wordt als
een nieuw commando beschouwd.
Het programma moet in staat zijn om het indrukken van de
escape toets af te leiden uit de toetsenbord invoer. ,

Er zijn vier commando's die de commando interpreter in een
toestand brengen waarin hij de volgende regels als
vervolgcommando's behandeld. De toestand van de interpreter
wordt in drie variabelen bijgehouden:

int prevnode, prevsubnodej
char prevresultj

In preunode wordt bijgehouden wat het knooppunt is dat de
interpreter de laatste keer bereikte. In preusubnode staat het
knooppunt van het vervolgcommando's. Deze variabele wordt
gebruikt voor de commando's STATUS en STOP om aan te geven wat
voor soort gegevens er ingevoerd gaan worden door de
gebruiker.
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CAL:

Dit commando wordt ingevoerd als de gebruiker de signalen wil
calibreren. De signalen die met het commando worden meegegeven
worden door Dads uitgezet. Dp de schijf is dit te zien aan de
boodschap met code 2, OFF. Als de gebruiker klaar is met het
calibreren slaat hij de escape toets of een "A" gevolgd door
een return aan. Dads zet de signalen weer aan. Ook dit is op
de schijf te zien aan een boodschap, nu met de code 1, ON.
Tijdens het calibreren kunnen er geen andere commando's worden
ingevoerd.

Het programma simuleert deze gang van zaken als voIgt:

Als het CAL commando wordt gevonden wordt dit in een variabele
aangegeven. AIle invoer wordt genegeerd totdat een boodschap
met de code 1 wordt gevonden. Daarna wordt aIle invoer weer
normaal als commando's behandeld.

PR CAL:

Dit commando is ook bestemd voor het calibreren van de
signalen, maar dit is een iets uitgebreidere procedure waarbij
er meer kan worden ingesteld. Dit commando wordt tijdens de
operatie niet gebruikt. Het is voor debuggen en ontwikkel
doeleinden geimplementeerd. Om de simulator van Dads zo
compleet mogelijk te houden is de afhandeling van dit comman~o
toch geimplementeerd in het programma.
De afhandeling is hetzelfde als voor het CAL commando. Als het
PR CAL commando is gegeven kunnen er geen normale commando's
worden ingevoerd. Als de boodschap met de code 1 wordt
gevonden betekend dit dat het commando is afgesloten.

De methode om het einde van het calibreren te vinden werkt
omdat er geen andere commando's tijdens deze procedure kunnen
worden ingevoerd. De boodschap met de code 1 kan dus niet
afkomstig zijn van een ON commando. Het betekent dus altijd
dat de calibreer procedure is afgesloten.

Er is in het programma een functie aanwezig die wordt
aangeroepen als een boodschap met de code 1 wordt gevonden.
Als de interpreter in de calibreer toestand is zet deze
functie hem weer terug in de beginstand.
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STATUS:

Na dit commando wordt de gebruiker gevraagd de volgende
gegevens in te voeren:

- de patient naam
- het patient nummer
- de anaesthesist naam
- de patient lengte
- het patient gewicht

Voor dat de namen en het nummer van de patient en de
anesthesist worden gevraagd wordt er gekeken of dit niet
eerder met een STATUS commando is gedaan. Als dit weI zo is,
dan wordt er niet om die gegevens gevraagd. De lengte en het

STOP:

Als het STOP commando wordt ingevoerd kijkt Dads of aIle
gegevens over de patient en de anesthesist aanwezig zijn. Om
ontbrekende gegevens zijn wordt gevraagd. Als alles ingevoerd
is, dan vraagt Dads om een bevestiging van het commando. Als
de gebruiker Y, YE of YES invoert wordt de sessie gestopt. Bij
het STOP commando is de gebruiker verplicht om de gegevens in
te voeren. Als hij aIleen de return invoert, dan vraagt Dads
opnieuw om dezelfde gegevens, net zolang totdat de gebruiker
ze heeft ingevuld. ,
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11.8.1 Het correctie mechanisme van DADS

Een gebruiker kan op de onderstaande manieren een niet correct
commando invoeren:

- het commando is onvolledig, bijv:
BAR se PDIA S 100

- het commando is fout, bijv:
BAR see POIA S 100 S

- het commando is ingevoerd met de helptoets.
In de boodschap staat:

BAR se HELP

Als het commando onvolledig is wordt de volgende regel achter
de vorige geplaatst:

1e regel:
2e regel:

BAR se
PDIA S 110 S

Oit commando is onvolledig.
De aanvulling.

Het resultaat van de correctie is:

BAR se PDIA S 110 S

Als de regel een fout commando is, dan wordt het foute symbool
vervangen door de regel die erna wordt ingevoerd.

1e regel:
2e regel:

BAR se POIA PS 120 S
S

Het cursieve symbool in de eerste regel is fout. Dit wordt
vervangen door de inhoud van de volgende regel.

resultaat: BAR se PDIA S 120 S

Als een regel fout was en de correctieregel is ingevoerd met
de help toets, dan wordt deze regel niet gebruikt om de vorige
te corrigeren. In plaats daarvan wordt de helppagina getoond
van het vorige knooppunt. De regel wordt verder niet gebruikt.
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11.8.2 Het detecteren van de escape toets

Als de laatste regel een niet correct commando was. dan is de
gebruiker niet verplicht om hem te corrigeren. Hij kan ook de
escape toets indrukken om het commando af te breken. In de
dadsfile staan geen gegevens over het indrukken van de escape
toets. Er staan trouwens ook geen gegevens in over foutieve of
onvolledige commando's of over het aantal keren dat de
gebruiker de help toets heeft ingedrukt. De interpreter kan
gemakkelijk de niet correcte commando's opsporen. maar voor de
afgebroken commando's moeten er wat aannames gemaakt worden.

Als een gebruiker een nieuw commando aan het invoeren is en
het vorige commando was goed dan is het niet te achterhalen of
hij daarbij de escape toets ingedrukt heeft. Er is aewoon geen
toetsenbord invoer. Als echter het vorige commando niet
correct was kan het programma een poging doen om het af te
leiden uit de nieuwe invoer.

Hoe pakken we dit aan? Wat zal er gebeuren als de escape toets
is ingedrukt? De gebruiker zal een nieuw commando in aaan
voeren.
Het programma zal daarom na een foutief commando eerst gaan
kijken de regel of het een nieuw commando is. Hier toe wordt
de nieuwe regel geinterpreteerd en als blijkt dat de
interpreter verder komt dan het eerste knooppunt in de
syntaxboom, dan kan de escape toets ingedrukt zijn. Er moet
nog een speciaal geval bekeken worden. namelijk als het vorile
knooppunt gelijk aan 1 en het vorige was fout. In dit geval
zal een correctie regel ook verder komen dan het eerste
knooppunt.

voorbeeld:

1e regel:

resultaat:

BARSC PDIA S 100 S

prevnode == 1
prevresult == 'f'

De goede correctie regel zal er als voIgt uit zien:

2e regel: BAR SC

Het resultaat van het interpreteren van dit commando zal
zijn:

node -= 19

Om deze situatie goed te verwerken wordt er gekeken of de
gecorrigeerde regel meer goede symbol en bevat dan de nieuwe.

In semi "C" ziet dit algorithme er als voIgt uit:
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if ( "prevresult ongelijk aan goed commando" )
{

"interpreteer de nieuwe regel"
if ( "bereikte knooppunt ongelijk aan 1" )
{

if "vorige knooppunt is 1 en vorige resultaat is f
en de regel is niet ingevoerd met help" )

{

"corrigeer en interpreteer het vorige commando"
if "vorige commando heeft meer goede symbolen

dan de nieuwe regel" )
{

"het commando is gecorrigeerd, handel het af"
returnj

}
}
"de escape toets is ingedrukt, handel het af"

}
"de escape toets is niet ingedrukt, ga verder"

}

"de regel wordt op de normale manier afgehandeld"

Dan zijn we nu toe aan de bespreking van de module.

11.8.3 De globale variabelen ,

char prevresultj het resultaat van de vorige aanroep van
code63() is hierin opgeslagen.

, c ' : het vorige commando was correct.
, f ' : het vorige commando was fout.
, 0 ' : het vorige commando was onvolledig.
, h ' : het vorige commando is ingevoerd met de help

toets.
, F ' : na een commando dat fout was is een regel

ingevoerd met de helptoets.

int prevnodej

int prevsubnodej

hierin staat het knooppunt dat de
interpreter heeft bereikt bij de vorige
aanroep van code63(). prevnode heeft de
waarde 1 als het vorige commando goed was
en niet begon met STATUS, STOP, PR CAL of
CAL.

het knooppunt binnen het STOP of het
STATUS commando. Deze variabele heeft
meestal de waarde 1.
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11.8.4.1 code63()

In deze functie wordt aIle toetsenbord invoer afgehandeld.
Het correctiemechanisme wordt hierin gesimuleerd en ook de
afhandeling van het STATUS, STOP, PR CAL en het CAL commando.
Als een commando goed is wordt het geregistreerd in de
bijbehorende file en het wordt uitgevoerd. Het uitvoeren houdt
in dat de juiste veranderingen in het model worden aangebracht
en dat ze indien nodig worden geregistreerd in de database
files.

De werking is als voIgt:

Eerst wordt er van het bericht een string gemaakt door na het
laatste karakter een '\0' te zetten, C conventie.
Daarna worden de speciale knooppunten behandeld als geldt dat
preuresult == 'c' en preunode != 1. Als preunode -- 72 of 5
dan is het PR CAL of het CAL commando ingevoerd. De invoer
wordt genegeerd.

Als het vorige commando het STOP commando was, dan wordt er
gekeken of het einde bereikt is, zo ja, preusubnode == 6, dan
wordt een speciale functie aangeroepen die dit afhandelt. Als
het commando nog niet op zijn einde is wordt het volgende sub
knooppunt berekend.

Als het vorige commando het STATUS commando was dan wordt het
nieuwe knooppunt berekend. \
Daarna wordt het eerder besproken gedeelte doorlopen dat
probeert of de escape toets is ingedrukt.

We hebben bij de interpreter twee buffersets. Met de functie
exchset () wordt er omgeschakeld van de ene set naar de andere.
We kiezen de andere bufferset en we zetten de regel in het
inputbuffer. Het commando wordt geinterpreteerd en het
resultaat staat in gcl en het bereikte knooppunt in node2. Als
het bereikte knooppunt gelijk is aan 1 dan is de escape toets
niet ingedrukt. We schake len om naar de oude bufferset en we
handelen het commando verder normaal af.

Als het knooppunt niet gelijk is aan 1 dan bestaat de kans dat
de escape toets weI is ingedrukt. Als geldt dat preunode
ongelijk is aan 1 of prevresult is ongelijk aan 'f' of de
nieuwe regel eindigt op »HELP", dan is de escape toets weI
ingedrukt. Is dit echter niet het geval, dan wordt er gekeken
of het gecorrigeerde commando meer goede symbolen heeft dan
het nieuwe commando. Het aantal symbolen van het nieuwe
commando wordt opgeslagen in sym2. De andere bufferset wordt
geselecteerd en het commando wordt gecorrigeerd en
geinterpreteerd. Het resultaat staat in gcl en het knooppunt
in nodel. Als geldt dat er meer symbolen zijn gevonden bij het
gecorrigeerde commando, dan wordt dit commando afgehandeld en
de functie stopt. Is dit niet het geval, dan wordt het buffer
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terug gezet en het commando wordt als afgebroken beschouwd en
als zodanig behandeld.

Na deze speciale gevallen begint het programma gedeelte dat de
regels op de normale manier afhandelt. Als het vorige
resultaat onvolledig of goed was, dan wordt een lege regel
niet behandeld.
Afhankelijk van het vorige resultaat wordt het buffer op de
juiste manier gevuld. Het commando wordt geinterpreteerd en
het resultaat wordt verwerkt. Als het vorige resultaat geen
goed commando was, dan wordt de reactie geregistreerd door de
functie rec_reactie() aan te roepen. Goede commando's worden
geregistreerd en uitgevoerd. Na ieder goed commando wordt het
volgende knooppunt berekend. Foutieve commando's worden aIleen
geregistreerd.

Na afloop van de functie staat in preuresu/t, preunode en
preusubnode het resultaat van de aanroep van de functie.

Als preuresu/t gelijk is aan 'c' dan heeft preunode de waarde
1 als het commando niet gelijk was aan STOP, STATUS, PA CAL of
CAL.
Als het commando goed was en het was een STOP of een STATUS
commando, dan staat in preunode een waarde ongelijk aan 1 die
aangeeft in welk stadium het commando zich bevindt.
Als preuresu/t ongelijk is aan 'c', dan staat in preunode het
knooppunt waarna het fout ging. preusubnode heeft in dit ge~al

altijd de waarde 1. '

De actieve bufferset bevat het commando waarop de waarden van
de globale variabelen betrekking hebben.

Syntax: code63( me sp )
struct msg *mesp;

11.8.4.2 rec reactie()

Deze functie kijkt wat het vorige resultaat was en maakt een
record voor de juiste databasefile met de reactie van de
gebruiker op zijn gemaakte fout.

Syntax: r e c _r e act i e ( pre v res u It, res u 1 t )
char prevresult, result;
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11.8.4.3 rec errod)

In deze functie wordt de gemaakte fout geregistreerd. De
functie roept de juiste functie aan door te kijken wat de
waarde van result is.

Syntax: rec_error( result, node)
char resultj
int nodej

11.8.4.4 help end()

8innen de functie code63() wordt er meerdere keren
gecontroleerd of een nieuwe regel met de help toets is
ingevoerd. Deze fuctie onderzoekt de string str en kijkt of
hij eindigt op "HELP\15\12". De getallen staan in de octale
representatie. Als de functie eindigt op deze string, dan is
de terugkeerwaarde gelijk aan O. leder ander einde resulteert
in een waarde ongelijk aan O.

Syntax: help_end( str
char ~~strj

11.8.4.5 stop com()

Deze functie zoekt uit hoe de gebruiker reageert op de vraag\
van Dads na het STOP commando of hij werkelijk wil stoppen ..
Als de gebruiker echt wil stoppen moet hij dit kenbaar maken
door de string YES of een deel ervan in te voeren. ledere
andere string heeft tot gevolg dat het stopcommando wordt
afgebroken. De gebruiker kan ook de escape toets in drukken.
Dan is de volgende invoerregel een commando. De functie loopt
al deze zaken na en werkt de stand van de interpreter op de
juiste manier bij.

De werking:

Er wordt eerst gecontroleerd of de string de YES string is.
Daartoe wordt de functie str_is_yes() aangeroepen. Als de
string hieraan voldoet, dan wordt de interpreter in de
beginstand gezet. Als de regel niet de Yes string is wordt er
gekeken of het een nieuw commando is. Zo ja, den worden aile
acties uitgevoerd die nodig zijn voor het afhandelen van een
commando. Als na het interpreteren blijkt dat het knooppunt
gelijk is aan 1, dan is het geen commando, maar de gebruiker
heeft het commando afgebroken door een willekeurige toets in
te voeren.

Syntax: stop_com( mesp )
struct msg *mesp;
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11.8.4.6 next node()

Deze functie berekent het volgende knooppunt aan de hand van
de meegegeven waarde in *node en in *subnode. In de meeste
gevallen geldt dat het volgende knooppunt gelijk is aan 1.

Syntax: ne x t_node(
int *node,

node, sub node
*subnodej

11.8.4.7 result()

Deze functie wordt aangeroepen om te kijken waarom het
interpreteren niet succesvol is verlopen. De inhoud van het
laatste symbool wordt gecontroleerd en de return waarde geeft
het resultaat van het onderzoek:

, f ' :
, h ' :
, 0' :

het was een fout commando.
de regel is ingevoerd met de helptoets.
het commando is onvolledig.

Syntax: char result()

De volgende functies worden gebruikt om de goede commando's te
registreren in de database files. De goede geinterpreteerde
symbolen staan in het executiebuffer.

11.8.4.8 rec commando()

Deze functie kijkt wat het knooppuntnummer van het eerste
symbool in het executie buffer is en roept de juiste functie
aan om de records voor de files te genereren.
Voor de commando's die niet met een van de symbolen BAR, GR of
PR beginnen wordt meteen de functie rec_commandf()
aangeroepen. Voor de andere commando's zijn speciale functies
gedefinieerd.

Syntax:
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11.8.4.9 rec bar com()

Deze functie zoekt uit hoeveel subcommando's er volgen op het
BAR commando. Voor ieder subcommando wordt ook geteld hoeveel
parameters hij heeft.
Het aantal parameters van een subcommando is niet gelijk aan
het aantal symbolen dat er op voIgt. In de volgende tabel
staat wat er onder een parameter wordt verstaan:

subcommando

BAR EB
BAR NB
BAR EX
BAR se

parameter

<balknum>
<balknum> <signaalnaam>
<balknum> <balknum>
<signaalnaam> <num_s> <num s> <num_s>

Binnen de functie worden de volgende variabelen gebruikt om de
tellingen bij te houden:

int symp; wijst naar het volgende symbool dat behandeld
moet worden.

int aantsubs; het aantal subcommando's dat tot nu toe is
gevonden.

int aantpara; het aantal parameters dat bij het subcommando
is gevonden.

De werking:

Zolang er nog symbolen in het buffer zijn doet het programma
het volgende:

Verhoog aantsubs met 1 en zet aantpara op nul.
Kijk welk subcommando behandeld moet worden.

De afhandeling von de subcommando's is eenvoudig. Zolang er
nog symbolen in het buffer zijn en zolang ze een
knooppuntnummer hebben dat het begin is von een parameter, dan
wordt aantsubs met een opgehoogd en het volgende symbool von
een parameter wordt onderzocht. Als het knooppuntnummer niet
de juist waarde heeft wil dot zeggen dat het einde van het
subcommando is gevonden. Er wordt een record voor de file met
de subcommando's gemaakt en het volgende symbool wordt
bekeken.

Als aIle subcommando's zijn behandeld wordt het record voor de
hoofdcom file gemaakt.

Syntax:
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11.8.4.10 rec gr com()

Deze functie werkt vol gens hetzelfde mechanisme als
rec_bar_com(). Het commando wijkt wat af in de zin dat er
subcommando's zijn zonder parameters en dat er commando's zijn
met speciale vervolg commando's. De laatste catagorie zullen
we wat uitgebreider bespreken. De rest van de commando's wordt
op een gelijke manier behandeld als bij rec_bar_com() staat
beschreven.

GR 1

In een while loop wordt het knooppunt van het symbool bekeken.
Als het ongelijk is aan 15, 16 of 17 dan is het volgende
symbool geen parameter meer die hoort bij het subcommando. Het
einde is dus gevonden en een record kan worden gemaakt.

GR 2

Dit symbool wordt gevolgd door een U of een L. Na een van deze
twee symbolen volgen signaal- of groepnamen met
knooppuntnummers gelijk aan 15, 16 of 17.
Om dit subcommando te verwerken wordt er een while loop
gestart die stopt als er een knooppuntnummer wordt gevonden
dat ongelijk is aan 10 of 11, dus geen U of L is. Met upper
wordt binnen in de loop aangegeven welke grafiek in \
behandeling is. De signalen worden gecontroleerd op de juiste
waarde van de knooppunten en er wordt geteld hoeveel
parameters er zijn. Aan het einde wordt een record voor de
subcom file gemaakt en er wordt gekeken of het volgende
symbool er een is die hoort bij het GR 2 commando.

In knp staat het knooppuntnummer van het symbool dat in
behandeling is. a~ain geeft aan of de while loop nog een keer
doorlopen moet worden.

Syntax:

11.8.4.11 rec pr com()

In deze functie worden de records voor de commando's die
beginnen met PR geregistreerd in de file. De afhandeling is
recht toe recht aan. De PR commando's hebben geen variabel
aantal subcommando's.

Syntax: recJ>r _com( )
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11.8.4.12 str is.....Yes()

Deze functie onderzoekt een string die er als voIgt uit mag
zien:

[ spaties ] Y[ E E [ S ] ] [ spaties ]\15\12

De functie werkt als een finite state machine. Er worden
karakters uit de string gelezen en die waarde van het karakter
zet de machine in de volgende toestand.

De volgende toestanden zijn in de machine aanwezig:

q

2

3

4

10

1 1

karakter volgende q

1
, Y, 2
rest 10
, \ 15 ' 1 1

, E ' 3
4

, \ 15 ' 1 1
rest 10

, S ' 4
4

, \ 15 ' 1 1
rest 10

4
, \ 15 ' 1 1
rest 10

De begintoestand,
er zijn aIleen nog
spaties gevonden.

Er is een Y gevonden.

De Y en de E zijn
gevonden.

De string is nog goed
er mogen aIleen nog
spaties volgen.

Einde, string is fout.

Einde, string is goed.

De werking:

Zolang de eindtoestand, 10 of 11, nog niet is bereikt, wordt
een nieuw karakter opgehaald en de nieuwe toe stand wordt
berekend.

Aan het einde keert de functie terug met de waarde 1 als de
string goed is en met de waarde 0 als hij fout is.

Syntax: str _is.....Yes( str )
char *strj
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11.8.4.13 empty line()

Deze functie kijkt of een regel gelijk is aan een rij
karakters die uit een willekeurig aantal spaties bestaat
gevolgd door '\15' en '\12' ( octale representatie ).
Er wordt eerst gecontroleerd of de lengte het weI toe staat dat
er twee karakters in staan.
Daarna worden aIle karakters gecontroleerd totdat er een wordt
gevonden die geen spatie is. Oat moet een '\15' zijn die wordt
gevolgd door een '\12'. Als dit zo is komt de functie terug
met de waarde 1. In aIle andere gevallen is de terugkeerwaarde
o.

Syntax; empty_Iine( str )
char *str:

11.8.4.14 execute on()

Als een bericht met de code 1 wordt gevonden dan moet er
gekeken worden of p~ev~esult gelijk is aan 'c' en p~evnode

gelijk is aan 5 of 72. Als dit het geval is worden p~evnode en
p~evsubnode gelijk aan 1 gemaakt.

Syntax: execute_one mesp )
struct msg *mesp;
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11.9 lnterpretmod.c

Deze module interpreteert de ingevoerde comm~ndoregels. Deze
comm~ndo's st~~n in het invoerbuffer. Dit buffer is in de
module symbolh~ndmod.c gedefinieerd. Met de functies
tetsymbolU, untetsymbolU, lastsymbol() en putsymbol() worden
de symbolen uit het inputbuffer geh~~ld, in het inputbuffer
terug gezet, gelezen uit de tijdelijke opsl~g en in het
uitvoerbuffer gezet.

AIle functies v~n interpretmod.c werken op een ~n~loge m~nier.

ladera functie ~ccepteert ~ls p~r~meter een pointer n~~r een
integer. De integer bev~t het knooppuntnummer v~n de
synt~xboom v~n d~ds w~~r de interpreter mee bezig is. Als de
functie kl~~r is bev~t de integer het knooppuntnummer w~t de
interpreter heeft bereikt. ladera functie is bestemd voor een
bep~ald gedeelte v~n de syntaxboom. Als de funtie dit gedeelte
succesvol doorloopt, d~n is de terugkeerw~~rde gelijk ~~n nul.
De symbolen die gevonden zijn st~~n in het uitvoerbuffer. Als
de functie het eerste symbool niet begrijpt, is de
terugkeerw~~rde gelijk ~~n 1. Het symbool d~t niet begrepen is
st~~t in de tijdelijke opsl~g en is bereikb~~r met de functie
lastsymbol(). Als de functie het eerste symbool weI begrijpt
m~~r het symbool d~t d~~rop voIgt niet, d~n is de
terugkeerw~~rde gelijk ~~n -1. Het foute symbool is ook weer
bereikb~~r met de functie lastsymbol(). Door het onderscheid
te m~ken tussen de situ~tie v~n het niet begrijpen v~n het
eerste symbool en het niet begrijpen v~n een symbool d~t voIgt
na een symbool d~t weI begrepen wordt, is het mogelijk om een'
t~k v~n de synt~xboom uit te proberen.

S~mengevat:

terugkeerw~~rde

o
1

-1

Het gedeelte v~n de synt~xboom is correct.
Er is geen een symbool gevonden.
Er is minstens een goed symbool gevonden,
m~~r da~rn~ een fout symbool.

8ij de terugkeerwa~rde 0 st~~n de goede symbolen in het
executiebuffer. Als de terugkeerw~~rde 1 of -1 is st~~t het
foute of niet begrepen symbool in lastsymbol().

11.9.1 De functies voor de interpretatie

ledere functie die een deel v~n de synt~xboom interpreteert
wordt nu beh~ndeld. Eerst wordt het gedeelte v~n de synt~xboom

genoemd en d~~rn~ voIgt de beschrijving v~n de functie.
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11 .9. 1 . 1 goedcommando()

<goedcommando> <commando> <cr If>

Deze functie wordt door de functie code63() aangeroepen. Als
deze functie terugkomt staan de goede symbolen in het
executiebuffer.
Eerst wordt commando() aangeroepen. Als het resultaat niet
goed is wordt er teruggekeerd met de waarde waar commando()
mee terugkeert. Is de waarde gelijk aan 0 dan wordt er gekeken
of het laatste symbool een cr If is. Als dit zo is, wordt er
teruggekeerd met de waarde D. Anders is de terugkeerwaarde -1.

11.9.1.2 commando()

<commando> .. = C <text> I
P <text> I
Q <text> I
BAR <barsubs>
GR <grsubs> I
ON <on_off-poras> I
OFF <on_off_paras>
CAL <cal_paras> I
STOP I
TIME I
TIME I <tijdparms>
DATE I
DATE <datumparms>
SHOW <shsub>
PR <prsub>
CD <num>

Deze functie haalt het eerste symbool op met &etsymbo/ () en
kijkt in de tabel node! of het er in voorkomt en haalt het
bijbehorende knooppuntnummer op. Als het symbool niet in de
tabel voorkomt komt symbo/num() terug met de waarde gelijk aan
D. Als het een geldig symbool is wordt het met het
knooppuntnummer in het executiebuffer gezet. Daarna wordt er
aan de hand van het nummer de vervolgfunctie aangeroepen. In
de syntaxboom is de naam van de functie te zien. Als deze
functie terugkomt met een waarde ongelijk aan nul, dan stopt
de functie met de return waarde -1, behalve voor de commando's
TIME en DATE. Het is namelijk niet nodig dat deze commando's
gevolgd worden door parameters. Als de terugkeer waarde gelijk
is aan -1, dan komt de functie commando() ook terug met de
woarde -1. Als de terugkeerwaarde ongelijk is aan -1, dan is
de terugkeerwaarde van commando() gelijk aan D.
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11.9.1.3 bersubs()

<barsubs> ::= <bersub> <barsub> <bersubs>

De functie kijkt of er een bersub gevonden ken worden. Ais dit
niet zo is den komt barsubs() terug met de weerde wear
barsub() mee terugkomt. Ais de terugkeerwaarde gelijk een 0
is, den wordt barsubs() eengeroepen. Ais deze functie
terugkomt met de weerde -1 den keert de functie zelf terug met
de waerde -1. Ais de functie terug komt met de wearde 1 den
wordt het symbool weer barsubs() geen reed mee weet teruggezet
in het inputbuffer door unletsymbol () een te roepen. Deerne
keert de functie terug met de weerde O.

11.9.1.4 grsubs()

<grsubs> ::= <bersub> <bersub> <bersubs>

Deze functie is precies hetzelfde els barsubs(), maer in
plaats ven barsub() en barsubs() worden de functies Irsub() en
Irsubs() eengeroepen.

11 .9. 1 .5 ber sub()

<bar sub> ::s Be <bscspecs>
EX <ex specs> I
E8 <ebspecs> I
N8 <nbspecs>

Een bersub begint met een ven de boven genoemde symbolen. Het
volgende symbool wordt opgeheeld. In de tebel node18 wordt het
symbool opgezocht. Ais het er niet in steat komt de functie
terug met de wearde O. Ais het symbool er weI in steat wordt
het symbool in het executiebuffer gezet de bijbehorende
functie eengeroepen. Ais de eangeroepen functie terugkomt met
een waarde ongelijk ean 0 den wordt er teruggekeerd met de
waarde -1. Anders keert de functie terug met de waerde O.
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11.9.1.6 grsub()

<grsub> ::= 1 <namen> I
2 <dnamen> I
T <tijdschaal>
Be <grspecs> I
SAVE

De functie leest het volgende symbool uit het inputbuffer en
kijkt of het in de tabel node7 staat. Is dit niet ZO, dan
keert de functie terug met de waarde 1. Staat het symbool er
weI in, dan wordt het in het executiebuffer gezet en de
bijbehorende functie wordt aangeroepen. Als een van de
functies namen(), fijdschaa/ (), dnamen() of trspecs()
terugkomt met een waarde ongelijk aan 0, dan keert de functie
terug met de waarde -1. Het SAVE symbool moet gevolgd worden
door de cr If. Het volgende symbool wordt gelezen en er wordt
gekeken of het een cr If is. Als dit zo is wordt het symbool
teruggezet in het inputbuffer en teruggkeerd met de waarde O.
Als het geen cr If is keert de functie terug met de waarde -1.

11.9.1.7 bscspecs()

<bscspecs> ::= <bscspec> <bscspec> <bscspecs>

Deze functie heeft dezelfde structuur als barsubs(), maar nu
gaat het om de functies bscspec() en bscspecs(). \

11.9.1.8 ebspecs()

<ebspecs> ::= <ebspec> <ebspec> <ebspecs>

lie voor een uitleg van de werking de beschrijving bij
barsubs().

11.9.1.9 exspecs()

<exspecs> ::= <ex spec> <ex spec> <ex specs>

r

lie ook weer de beschrijving bij barsubs().

11.9.1.10 nbspecs()

<nbspecs> ::= <nbspec> <nbspec> <nbspecs>

lie de beschrijving bij barsubs().
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11.9.1.11 grspecs()

<grspecs> ::= <grspec> <grspec> <grspecs>

Zie de beschrijving bij barsubs().

11.9.1.12 bscspec()

<bscspec> ::- <chennaam> <num_s> <num_s> <num_s>

Deze functie haelt een element op en kijkt of het een
signaalnaam is die gebruikt mag worden in het BAR commendo.
Als dit niet zo is wordt er teruggekeerd met de weerde 1. Als
de wearde weI goed is wordt het symbool in het executiebuffer
gezet, het knooppunt wordt bijgewerkt en het volgende symbool
wordt opgeheald. Er wordt gekeken of dit een nummer is of een
S. Als het een nummer is wordt er gecontroleerd of het een
geldige waarde heeft. Een nummer moet groter zijn dan lolim en
kleiner den uplim. Als hiereen wordt voldaan wordt het symbool
in het executiebuffer gezet en het knooppunt wordt bijgewerkt.
Dit wordt nog twee keer herheald. Als het symbool niet goed is
wordt er met de wearde -1 teruggekeerd.

11 .9. 1 . 13 eb spec( )

<ebspec> ::= <bernum>

Het volgende symbool moet een nummer zijn tussen 1 en 10. Als
dit niet zo is keert de functie terug met 1. Is het weI een
goede waarde, dan wordt het symbool in het executiebuffer
gezet met het juiste knooppuntnummer en de functie keert terug
met de waarde O.

11.9.1.14 exspec()

<ex spec> ::- <barnum> <barnum>

De twee volgende symbolen moeten balknummers zijn. Als het
eerste symbool geen balknummer is keert de functie terug met
de waarde 1. Is het tweede symbool geen balknummer, dan is de
terugkeerwaarde -1. Als de beide symbolen goed zijn dan is de
terugkeerwaarde 0 en de goede symbolen staan in het
executiebuffer.
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11.9.1.15 nbspec()

<nbspec> ::= <balknum> <channaam>

De functie haalt het eerste symbool op en kijkt of het een
balknummer is. Als dit niet zo is keert hij terug met de
waarde 1. Als het symbool weI goed is wordt het met het
knooppunt in het buffer gezet. Als het volgende symbool geen
signaalnaam is dan keert de functie terug met de waarde -1.
Als het weI een goede naam is wordt het symbool in het buffer
gezet en een terugkeer waarde van a is het resultaat.

11.9.1.16 grspec()

<grspec> ::= <channaam> <num_s> <num_s>

Het eerste symbool moet een signaalnaam zijn. Als dit niet zo
is wordt er teruggekeerd met de waarde -1. Daarna wordt er
twee keer gekeken of de symbolen een nummer of een S zijn. De
numerieke waarde wordt gecontroleerd tegen de grenzen up/im en
/o/im. Als alles goed is komt de functie terug met de waarde
O.

11 .9.1.1? dnamen()

<dnamen> •• == U <namen> I
L <namen> I
U <namen> L <namen>
L <namen> U <namen>

De functie haalt het eerste element op en kijkt of dit een U
is. Als dit zo is wordt het symbool in het executiebuffer
gezet en de functie namen() wordt aangeroepen om de
signaalnamen te controleren. Als dit succesvol gebeurt is
wordt er gekeken of het volgende symbool een Lis. Als dit
niet zo is wordt het symbool teruggezet in het inputbuffer en
de functie keert terug met de waarde O. Als het symbool weI
gelijk is aan L dan wordt het symbool in het buffer gezet en
namen() wordt weer aangeroepen.
Als het eerste symbool een L is dan is de volgorde omgekeerd.
De rest van het verhaal verloopt analoog.
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11.9.1.18 namen()

<namen> <groepnaam>
<channaam> I
<channaam> <channaam>
<channaam> <channaam> <channaam>
<channaam> <channaam> <channaam> <channaam>

namen() KijKt of het eerste symbool een groepnaam is. Als dit
zo is wordt het symbool in het executiebuffer gezet en de
functie Keert terug met de waarde O. Als het geen groepnaam is
wordt er geKeKen of het een signaalnaam is. Als het OOK geen
signaalnaam is wordt er teruggeKeerd met de waarde 1. Als het
weI een signaalnaam is dan wordt het in het inputbuffer gezet.
Hierna Kunnen er nog drie andere signaalnamen volgen. De
volgende symbolen worden opgehaald en als het inderdaad een
signaalnaam is wordt het in het executiebuffer gezet en er
wordt naar het volgende symbool geKeKen. Als een opgehaald
symbool geen signaalnaam is wordt het in het buffer teruggezet
en de functie Keert terug met de waarde O.

11.9.1.19 on off paras()

<on) _off_para> I
<on_off_para> <on_off_paras>

Het eerste symbool wordt opgehaald en dit moet een naam zijn \
die als parameter na een ON of een OFF commando mag volgen.
Als het symbool hieraan voldoet wordt het in het
executiebuffer gezet. Het volgende symbool wordt opgehaald en
zolang het een geldige parameter is wordt het in het buffer
gezet. lodra een symbool wordt gevonden dat niet geldig is
wordt het teruggezet in het input buffer en de functie Keert
terug met de waarde O. De Knooppuntnummers die in het
executiebuffer worden gezet zijn afhanKeIijK van de waarde van
*node. Als het om parameters gaat die volgen op het ON
commando, dan is de waarde van *node bij aanroep van de
functie geIijK aan 2 en de symbolen die in het executiebuffer
gezet worden Krijgen het Knooppuntnummer 65 mee. Volgen de
symbolen na het OFF commando, dan heeft *node de waarde 3 en
het Knooppuntnummer van de symbolen wordt 66.
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11.9.1.20 cal paras()

De structuur van deze functie is gelijk aan die van
on_oll_paras (). Het eerste symbool moet een geldige parameter
zijn. Daarna worden aIle symbolen die ook geldig zijn in het
executiebuffer gezet.

11.9.1.21 prsub()

<prsub> DAC <octad> I
POKES <pokeparms>
POKEW <pokeparms>
PEEKS <peekparms>
PEEKW <peekparms>
BTA
CAL <channum>

Het eerste symbool wordt opgehaald. Als het niet in de tabel
node?3 voorkomt dan wordt er teruggekeerd met de waarde 1.
Bta~t het weI in de tabel, dan wordt het symbool in het
executiebuffer gezet en de bijbehorende functie wordt
aangeroepen.
Voor de volgende symbolen wordt een speciale functie
aangeroepen en als deze functie terugkomt met een waarde
ongelijk aan 0, dan keert de functie zelf terug met -1: \

POKES
POKEW
PEEKS
PEEKW

Voor het symbool CAL en DAC wordt er gekeken of het wordt
gevolgd door het juiste symbool. Is dit het geval, dan wordt
het in het executiebuffer gezet en teruggekeerd met de waarde
O.
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11.9.1.22 shsub()

<shsub> GR 0
GR L
GR 5
BAR
NUM
DISC

De functie haalt het volgende symbool op en kijkt of het
gelijk is aan BAR, NUM of DISC. Als dit zo is wordt hat
symbool in het executiebuffer gezet en de functie keert terug
met de waarde O.
Als het symbool gelijk is aan GR dan wordt het in het buffer
gezet en het volgende symbool wordt opgehaald. Dit symbool
moet gelijk zijn aan 0, L of S. Als dit niet zo is wordt er
teruggekeerd met de waarde -1. Anders wordt het in het
executiebuffer gezet en er wordt teruggekeerd met de waarde O.
Als het eerste symbool niet gelijk is aan de genoemde
symbolen, dan wordt er teruggekeerd met de waarde 1.

11.9.1.23 tijdparms()

<tijdparms> ::= <uren> <minuten>

De twee symbolen die volgen op het commando TIME moeten
getallen zijn. Het eerste moet Kleiner zijn dan 24 en het \
tweede Kleiner dan 60. Als het eerste getal niet goed is worat
er teruggekeerd met de waarde 1. Is het tweede getal niet
goed, dan is de terugkeerwaarde -1. Als de beide getallen goed
zijn, dan is de terugkeerwaarde O.

11.9.1.24 tijdschaal()

<tijdschaal> 15
30

1
2
4

De tijdschaal moet een getal zijn dat voldoet aan de
bovenstaande waarden. Is dit niet het geval, dan is de
terugkeerwaarde 1, anders is de waarde O.
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11.9.1.25 peekparms()

<peekparms> LSI <octad>
CC2 <hex~d>

CC3 <hexad>

Het eerste symbool wordt opgeh~ald en d~arn~ wordt de juiste
functie voor het ~fh~ndelen v~n de rest v~n het commando
~angeroepen. Het knooppunt nummer d~t wordt meegegeven als het
symbool in het executiebuffer wordt gezet is ~fh~nkelijk v~n

het knooppuntnummer d~t bij het ~~nroepen wordt meegegeven.
Dit nummer bepa~lt of het om een PEEKW of om een PEEKS
comm~ndo g~at.

11 .9.1 . 26 pokep~rms()

<pokep~rms> ;;= LSI <oct~d> <octd~t~s>

CC2 <hex~d> <hexd~t~s>

CC3 <hex~d> <hexd~t~s>

Deze functie wordt ~~ngeroepen ~ls het symbool POKES of POKEW
gevonden wordt. Het eerste symbool wordt opgeh~~ld en ~ls dit
een goede is wordt het in het buffer gezet en de bijbehorende
functies wordt ~~ngeroepen. Het knooppuntnummer is ook hier
afh~nkelijk v~n het nummer dat ~ls p~r~meter ~~n de functie is
meegegeven.

11.9.1.2? hexd~tas()

<hexd~t~s> ::- <hexd~t~> <hexd~t~> <hexd~t~s>

Oeze functie heeft dezelfde structuur ~ls o"_off_paras(). AIle
symbolen die een hexadecim~~l get~l voorstellen worden in het
executiebuffer gezet. Het knooppuntnummer is weer ~fhankelijk

v~n het nummer d~t meegegeven is bij de ~~nroep v~n de
functie.

11 .9.1. 28 octd~tas()

<octd~tas> ;;= <octd~t~> <octd~t~> <octdatas>

Voor deze functie geldt hetzelfde verh~~l ~ls voor hexdatas().
Het enige verschil is d~t de symbolen oct~le get~llen moeten
zijn.
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11 .9.1 .29 datumparms()

<datumparms> ::= <dag> <maand> <jaar>

De symbolen worden ingelezen en gecontroleerd. Een dag is een
getal dat niet groter mag zijn dan 31, een maand is niet
groter dan 12 en jaar kent geen beperking.

11.9.2 Overige f'uncties

De nu volgende f'uncties hebben als eigenschap dat ze een
string als parameter accepteren en een integer als
terugkeerwaarde opleveren. Een 0 als terugkeerwaarde betekent
dat de string voldoet aan de voorwaarde waarop hij onderzocht
wordt. Een 1 wil zeggen dot de string niet goed is.

11.9.2.1 on of'f' parae)

De string moet voorkomen in de tabel on off.

11.9.2.2 cal parae)

De string moet in de tabel cal

11.9.2.3 barnum()

staan.

De string moet een getal zijn tussen 1 en 10.

11.9.2.4 eof'line()

De string moet uit twee karakters bestaan met de waarde 13 en
10.

11.9.2.5 hexad()

De string moet een hexadecimaal getal zijn. De f'unctie
hex num() wordt aangeroepen om het getal te onderzoeken.

11.9.2.6 hexdata()

Deze f'unctie is hetzelf'de als hexad().
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11.9.2.7 hex num()

Deze functie kijkt of de string een hexadecimaal getal is. De
string mag voorafgegaan worden door spaties en er mogen ook
spaties volgen na het getal.

11,9.2.8 num s()

De string mag een nummer zijn of een S. De functie maakt
gebruik van de functie nummer () om te onderzoeken of de string
een nummer is.

11.9.2.9 nummer()

Een nummer is een rij karakters die er als voIgt uit moet
zien:

[-] nnn[.[ ddd]]

Als de string hieraan voldoet, dan is de terugkeer waarde
geIijk aan O. Als de string niet voldoet aan het voorschrift
keert de functie terug met de waarde 1.

11.9.2.10octad()

De string moet een octaal getal zijn. De functie oct num() ,
wordt aangeroepen om dit te onderzoeken.

11.9.2.11octdata()

Idem als voor octad().

1'.9.2.12 oct num()

De string moet een octaal nummer zijn. Dit is een string die
bestaat uit karakters die Iiggen tussen '0' en '7'.

11.9.2.13 channum()

De string moet een nummer zijn dat Iigt tussen 0 en AANTSIGS.
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11.9.2.14 symbolnum()

Deze functie wordt gebruikt door de functies die een
knooppuntnummer willen hebben bij een symbool. De functie
zoekt in de opgegeven label n~~r het symbool. Als het symbool
in de label st~~t is de terugkeerw~~rde het nummer v~n het
symbool. Als het symbool niet in de t~bel st~~t is de w~~rde

-1 .

t~bel, size)
Het symbool.
De t~bel w~~rin gezocht
moet worden.
De lengte v~n de tabel.size;int

int symbolnum( str,
ch~r *str;
struct symbol *t~bel;

Synt~x:
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11.10 De module executemod.c

In deze module staan de functies die de commando's uitvoeren.
Er zijn maar een paar commando's die uitgevoerd moeten worden:

- de commando's die beginnen met BAR
- de commando's die beginnen met GR
- de commando's die beginnen met SHOW

De commando's worden uitgevoerd aan de hand van de symbolen
die door de interpreter in het executiebuffer zijn gezet. We
weten dus bij het uitvoeren dan het om een goed commando gaat.
De uitvoering houdt in dat het model wordt bijgewerkt en dat
de records voor de database files worden gemaakt.

Bij het uitvoeren van het commando wordt gebruikt gemaakt van
de functie exec_sym() en sym_iM_exe() om de symbolen en
knooppunten op te halen en om te zien hoeveel symbolen er in
het buffer staan. exec_sym( i ) levert als terugkeerwaarde een
pointer naar element i in het executiebuffer.

11.10.1 exe commando()

Deze functie wordt aongeroepen om het commando dat in het
executiebuffer staat uit te voeren. AIleen de commando's
waarvan het knooppunt van het eerste symbool gelijk is aan 18,
68 of 7 worden uitgevoerd.

18: het BAR commando

Dit commando verandert de toe stand van het balkenscherm en de
tabel met schaalwaarden. Deze worden voor het uitvoeren van
het commando naar de achtergrond gecopieerd. Daarna wordt de
functie exe_bar() aangeroepen om het commando uit te voeren.
Als de functie terugkomt wordt er gekeken of het model
veranderd is en zonodig worden er records voor de database
files gemaakt.

68: het SHOW commando

De toestand van het balkenscherm en die van het grafieken
scherm wordt naar de achtergrond gecopieerd. Het commando
wordt uitgevoerd en als er daarna iets veranderd is worden de
records voor de database files gemaakt.
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7: het GR commando

De toe stand van het grafiekenscherm en de schaalwaardentabel
wordt naar de achtergrond gecopieerd. Het commando wordt
uitgevoerd en daarna worden de records gemaakt.

Syntax: exe_commando( )

11.10.2 exe bare)

Oeze functie moet aIle subcommando's die volgen op het BAR
commando uit voeren. Er wordt een locale variabele symp
gebruikt waarin het nummer staat van het volgende symbool in
het executiebuffer dat behandeld moet worden. Het is bekend
dat het eerste symbool dat behandeld moet worden op plaats
staat. Zolang er nog symbolen in het buffer staan, symp (
sym_in_exe(), wordt de while loop doorlopen. In de loop wordt
aan de hand van het knooppuntnummer de functie aangeroepen die
het subcommando moet afhandelen. Oeze functies krijgen als
parameter een pointer naar symp mee en als de functie klaar is
bevat symp het nummer van het symbool dat aan de beurt is om
behandeld te worden.

Syntax:

11.10.3 exe show()

Oeze functie behandelt het subcommando dat voIgt op SHOW. Aan
de hand van de waarde van het tweede symbool in het
executiebuffer wordt de juiste functie aangeroepen.

11.10.4 exeJraf()

De commando's die beginnen met GR worden door deze functie
behandeld. Zolang er geldt dat symp ( sym_in_exe() wordt de
functie aangeroepen aan de hand van het knooppuntnummer van
het symbool. symp wijst naar het volgende symbool dat
behandeld moet worden. Nadat aIle subcommando's zijn
uitgevoerd wordt het juiste grafiekenscherm naar het actuele
scherm gecopieerd. De commando's veranderen namelijk aIleen de
instellingen van lastgrs en detgrs.

Syntax: exe~raf( )
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11.10.5 bar ebC)

oeze functie behandelt de parameters die volgen op een BAR EB
commando. oeze parameters zijn getallen tussen 1 en 10. Als
bar_eb () wordt aangeroepen wijst *symp naar het eerste symbool
dat behandeld moet worden. Een symbool dat een balknummer is
heeft een knooppuntnummer gelijk aan 30. Zolang het symbool in
het buffer een knooppuntnummer met deze waarde heeft, wordt
het symbool behandeld. De uitvoering komt er op neer dat in de
balk met het opgegeven nummer het signaalnunner gelijk wordt
gemaakt aan -1 en dat de alarmwaarden 0.0 worden gemaakt.

Syntax: bar _ebC symp
int ·;:'sympi

11.10.6 bar nbC)

Deze functie behandelt de parameters die volgen op het BAR NB
commando. De eerste parameter is het nummer van de balk en de
tweede parameter is de naam van het signaal dat in de balk
moet komen. Bij het aanroepen van de functie wijst *symp naar
het balknummer. Dit symbool heeft een knooppuntnummer gelijk
aan 27. Zolang er nog symbolen in het buffer staan en het
nummer van het symbool 27 is wordt het BAR NB commando
uitgevoerd. Het balknummer wordt berekend en in barnum gezet.
Daarna wordt het signaalnummer berekend. De balk met het
juiste nummer wordt ingevuld met het signaalnummer en de
alarmwaarden.
Als de functie klaar is wijst *symp naar het volgende symbool
in het buffer.

Syntax: bar_nbC symp
int symp;

11.10.7 bar exC)

De functie voor het uitvoeren van het BAR EX commando. Het
eerste symbool heeft een knooppuntnummer gelijk aan 24. De
functie stopt als de symbolen op zijn of als het
knooppuntnummer van het te behandelen symbool ongelijk is aan
24. De inhoud van de balken met de opgegeven nummers worden
omgewisseld.

Syntax: bar _exC symp
int ·:~symp;
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11 .10. B bar sc()

Deze functie behandelt de parameter blokken die volgen na een
BAR se commando. Een parameterblok bestaat uit een signaalnaam
gevolgd door drie numerieke waarden voor het lage alarm, de
norm en het hoge alarm.
Zolang er een element in het buffer staat met een
knooppuntnummer gelijk aan 20 wordt het parameterblok
behandeld. Het nummer van het signaal wordt opgezocht en de
numerieke waarden worden berekend. Als de parameter een S is
wordt de waarde niet veranderd. Nadat de drie waarden bekend
zijn wordt er gekeken of de speciale berekeningsmethode voor
de alarmwaarden van toepassing is. Is dit het geval dan worden
ze opnieuw berekend. Oaarna wordt er gecontroleerd of de
waarden geldig zijn. Als alles goed is worden ze in de
alarmsf a ] tabel gezet. Als het signaal in het balkenscherm
te zien is worden ook die alarmwaarden bijgewerkt.

Syntax: bar _sc( symp )
int *symp;

1"10.9 gr t()

Er voIgt slechts een parameter na het GR T commando. Oeze
parameter wordt aangewezen door *symp. De waarde wordt in de
tijdschaal van het lastgrs gezet. *symp wordt met
verhoogd. ~

Syntax: gr _t( symp
int *symp;

11.10.10 gr_save()

De toestand van het laS/Irs wordt naar de/Irs gecopieerd en
*symp wordt een plaats verder gezet.

Syntax: gr_save( symp )
int *symp;

11.10.11 show bare)

Het balkenscherm wordt zichtbaar gemaakt en het
grafiekenscherm onzichtbaar:

balkscherm[
graf sc he rm[

o ] . zichtbaar 1;
o ] . zichtbaar = 0

Syntax:
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11.10.12 show gr l()

Het lastgrs scherm wordt zichtbaar gemaakt.

Syntax:

11.10.13 showJr de)

Het defgrs scherm wordt zichtbaar gemaakt.

Syntax:

11.10.14 gr 1(}

De toestand van het lastgrs wordt bijgewerkt. Het wordt een
enkele grafiek, dubbel = D, met een groepnaam of een
verzameling signaalnamcn. Het onderste scherm wordt opgevuld
met de waarden die door het commando worden opgegeven en dit
scherm wordt naar het boven scherm gecopieerd.

Syntax: gr_1( symp
int -::-sympi

\

Deze functie voert het GR 2 commando uit. In het lastgrs wordt
aangegeven dat het scherm twee grafieken laat zien.
Afhankelijk van het nummer van het symbool dat door *symp
wordt aangewezen wordt de bovenste of de onderste grafiek
ingevuld. Zolang er een symbool gevonden wordt met een
knooppuntnummer gelijk aan 10 of 11 wordt de while loop
doorlopen.

Syntax: gr _2( symp
int -:l-symp;
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11.10.16 graffill()

Een GR 1, GR 2 U en een GR 2 L commando wordt gevolgd door 1
tot 4 signaalnamen of een groepnaam. Deze functie kijkt wat
voor soort naam het eerste symbool is. Als het een groepnaam
is wordt dit aangegeven door trafp->troep 1 te maken. De
schaalwaarden worden daarna ingevuld. De plaatsen 1 tot en met
3 krijgen een signaalnummer -1 en de schaalwaarden worden 0.0.

Als het eerste symbool een signaalnaam is wordt er net zolang
uit het buffer gelezen totdat het knooppunt van het symbool
ongelijk is aan 15, 16 en 17. Voor iedere signaalnaam die
wordt gevonden worden het nummer en de schaalwaarden in de
grafiek gezet. De plaatsen die niet gebruikt worden krijgen
een signaalnummer gelijk aan -1 en schaalwaarden gelijk aan
0.0. Tijdens het inlezen van de signaalnamen wordt in i het
nummer van de plaats in de grafiek bijgehouden.

Syntax: graffill( symp, grafp )
int -::-symp;
struct graf *grafp;

11.10.17 gr sc()

Na het GR se commando voIgt een signaalnaam en twee numerieke
parameters die de lage en de hoge schaal voorstellen. Het
signaalnummer wordt berekend en daarna worden de schaalwaard~n

in de locale variabelen pis en phs gezet. Als de numerieke
parameter gelijk is aan S wordt de oude schaalwaarde van het
signaal genomen. Daarna worden de waarden gecontroleerd. De
hoge schaal moet grater zijn dan de lage schaal. Als ze geldig
zijn worden ze in de tabel schaalwaarden[ 0 ] gezet. Daarna
worden de grafieken van def$rs en lasttrs bijgewerkt als het
signaal in een grafiek staat.

Syntax: gr _sc( symp )
int ~~symp;

11.10.18 ud sch graf()

Deze functie kijkt of in *trafp een schaalwaarde van het
signaal met nummer sitnum staat. Als dit het geval is moet
deze waarde worden bijgewerkt.
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Als er een groep in de grafiek staat dan is de hoge
schaalwaarde afkomstig van het signaal met het nummer:

groep[ groepnum J.num[ 0 J

De lage schaalwaarde hoort bij het signaal met het nummer:

groep[ groepnum J.num[ J J

groepnum is het nummer dat in de grafiek staat.

Als er geen groep in de grafiek staat staan nummers van de
signalen in de grafiek. Voor aIle vier de grafiekplaatsen
wordt er gekeken of het nummer gelijk is aan signum. Als dit
het geval is worden de schaalwaarden bijgewerkt.

11.10.19 spec alarms()

Deze functie berekent de alarmwaarden uit de norm van het
signaal met nummer signum. De berekening is als voIgt:

normband = 4 * 0.15 *
ha norm + normband
la = norm - normband

norm - lolim )

De berekende waarden worden in *lap en *hap gezet.

Syntax: spec_alarms( signum, norm, lap, hap)
int signumj
float norm,

'l-! a p ,
'-<hap j

11.10.20 graf copy()

Deze functie copieert *grafJ naar *graf2.

Syntax: graf _copy( graf 1, graf2 )
struct graf -;:-graf1, ':-graf2j
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11 . 11 Dadsfilemod. c

Deze module bevat de functies die nodig zijn om de
boodschappen uit de dadsfile te lezen. De structuur van de
file is behandeld in hoofdstuk ? De module handelt aIle zaken
af die nodig zijn om de boodschappen uit de file te lezen. De
file wordt geopend door een aanroep van de functie
file init(). Als deze functie de file heeft geopend worden de
boodschappen uit de file gelezen door de functie ,et_messale()
aan te roepen.

De volgende globale variabelen worden binnen de module
gebruikt:

char buffer[ BUFSIZE ] I

*bufptr;
int charcount,

blockcount,
blockamount;

int filedes;

De dadsfile wordt in blokken van 512 bytes gelezen en in
buffer gezet. De karakters worden boodschap voor boodschap uit
het buffer gelezen. bufptr wijst naar het eerste karakter in
het buffer dat nog niet verwerkt is. De variabele charcount
houdt bij hoeveel karakters er nog in het buffer staan. In
blockamount staat uit hoeveel blokken van 512 bytes de
dadsfile bestaat. In blockcount staat het nummer van het bl~

dat in buffer staat. De variabele filedes bevat het nummer v~n

de filedescriptor van de dadsfile.

De dadsfile is gevuld met boodschappen. Een boodschap bestaat
uit een lengte byte, een code byte en het bericht. In de file
bufhand.h is een structuur gedefinieerd voor de boodschappen:

struct msg
{

int length;
int code;
char bericht[ MAXBERICHT ]

}

Hier voIgt de beschrijving van de functies in de module.
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11.11.1 file init()

Nadat deze functie is aangeroepen is de opgegeven file geopend
en kunnen de boodschappen gelezen worden. De terugkeerwaarde 0
geeft aan dat de file succesvol geopend is. Een andere waarde.
betekend dat er iets mis is gegaan. De functie opent de file
met de naam filenaam om te lezen. Het eerste blok wordt in
buffer gezet en het aantal gelezen bytes staat in charcounf.
De pointer bUfpfr wordt naar de eerste plaats van het buffer
gezet. De eerste twee bytes bevatten de lengte van de file in
blokken van 512 bytes. Deze lengte wordt berekend en in
b/ockamounf gezet. bufpfr wordt twee plaatsen opgeschoven en
charcounf wordt met twee verlaagt.
Alles is klaar om de boodschappen te lezen.

Syntax: file_init( filenaam
char ~~'filenaam;

1'.11.2 get message()

Deze functie zoekt net zolang totdat er een boodschap gevonden
is of totdat de file leeg is. Een terugkeerwaarde van 0
betekent dat er een boodschap gevonden is. Het resultaat staat
in *mess.

Syntax: get_message( mess)
struct msg *mess;

De functie bevat een eindeloze loop waar uit wordt gesprongen
als er een boodschap of het einde van de file gevonden is. De
functie roept find_message(). Deze functie haalt een boodschap
op uit het buffer en geeft als return waarde een getal dat
aangeeft wat voor soort boodschap het is:

o :
Het is een normale boodschap.

1
Het einde van het blok is gevonden. Lees het volgende blok in
het buffer.

2 of 3 :
De synchronisatie is zoek, zoek de volgende tijdboodschap.

4
Er is een boodschap met een negatieve code gevonden aan het
einde van het blok. Zet het volgende blok in het buffer en
lees de volgende boodschap. Als find_message() terugkomt met
de waarde 5, dan moeten de twee gevonden boodschappen worden
gecombineerd tot een boodschap.
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5
Er is een boodschap gevonden met een negatieve code die aan
het begin van een blok staat. Dit is een foutieve situatie.
Zet het buffer terug en zoek de volgende tijdboodschap.

11.11.3 rewind 1()

Deze functie zet butptr n plaatsen terug. Er wordt daarbij weI
op gelet dat de pointer niet verder wordt teruggezet dan het
begin van het bufter. Nadat butptr is teruggezet wordt
charcount bijgewerkt.

Syntax: rewind 1( n)
int n;

11.11.4 find message()

Deze functie leest de eerstvolgende boodschap uit de file en
geeft met de return waarde aan wat voor soort boodschap het
is.

Syntax: find_message( mess)
struct msg *mess;

De functie controleert eerst of er twee of meer karakters in~

de file staan. Is dit niet zo dan is het einde van het blok
gevonden en de functie keert terug met de waarde 1.

Daarna wordt de lengte van de boodschap gelezen en
gecontroleerd of hij in het blok past. Als dit niet zo is
keert de functie terug met de waarde 2. Als de lengte van de
boodschap is o.k. is, wordt de code in mess->code gezet. Als
de code negatief is wordt er gekeken of de boodschap aan het
begin van het blok staat. Is dit het geval, dan wordt het
bericht in mess->bericht gezet en de functie keert terug met
de waarde 5. Als de boodschap niet aan het begin van het
buffer staat moet hij tot het einde van het blok doorlopen.
Als dit zo is wordt het bericht in mess->bericht gezet en de
functie keert terug met 4.
Als de code negatief is en hij staat niet aan het begin of het
einde van een blok, dan is er iets fout. De functie keert
terug met de waarde 3.
Als de boodschap in het blok past en de code is niet negatief,
dan wordt het bericht mess->bericht gezet en de functie keert
terug met de waarde D.
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11.11.5 find time message()

Oeze functie zoekt de file af naar een tijdboodschap. Een
tijdboodschap heeft een lengte van 3 en een code met de waarde
60.

Binnen de while loop wordt er eerst gekeken of er nog genoeg
karakters in het buffer staan. Is dit niet het geval dan wordt
een nieuw blok ingelezen. Als er geen nieuw blok ingelezen kan
worden, keert de functie terug met de waarde 1. Anders wordt
er naar het begin van de while loop gesprongen met het
continue statement. Als er genoeg karakters in het buffer
staan worden de lengte en code bytes ingelezen. Als de lengte
3 is en de code is 60, dan kan het bericht worden ingelezen en
de functie keert terug met de waarde O. Als de code -60 is en
de de lengte is kleiner dan 3 en het bericht vult het blok
geheel op, dan is een tijdboodschap gevonden die op een
blokgrens ligt. Het volgende blok wordt ingelezen. Er wordt
gecontroleerd of er genoeg karakters over zijn om de rest van
de boodschap te construeren. Als dit zo is wordt er gekeken of
de lengte van de volgende boodschap goed is en of de code ook
gelijk is aan -60. Als de boodschap goed is wordt uit de twee
boodschappen met de negatieve code een boodschap met een
positieve code gemaakt en de functie keert terug met de waorde
O. Als er iets mis goat met dit proces wordt er naar het einde
van de while loop gesprongen en er wordt gezocht naar de
volgende tijdboodschap. Als er tijdens het zoeken geen
karakters meer in de file staan wordt er gestopt met de
terugkeerwaarde 1.

Syntax: find_time_message( mess)
struct msg *messj

11.11.6 read next block()

Oeze functie kijkt eerst of aIle blokken al behandeld zijn en
als dat niet het geval is wordt het volgende blok van 512
bytes uit de file gelezen en in het buffer gezet. charcount,
blockcount en bufptr worden bijgewerkt. Als er geen karakters
meer in de file staan wordt er een foutmelding naar stderr
geschreven en gestopt met de waarde 1.

Syntax:
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11.11.7 constr message()

Als er twee boodschappen zijn gevonden met negatieve codes dan
maakt deze functie van de boodschappen *mess2 en *mess3 een
nieuwe boodschap *messl met een positieve code.

Syntax: constr_message( mess1, mess2, mess3
struct msg *mess1, *mess2, *mess3;

11.11.8 cp_message()

Deze functie copieert de inhoud van *mess2 naar *messJ.

Syntax: cp_message( mess 1, mess2 )
struct msg -::-mess1, *mess2;

11.11.9 get code()

De acht minst significante bits van cin zijn een getal in de
twee complement representatie. De terugkeerwaarde van de
functie is de waarde van dit getal.

Syntax: int get_code( cin )
int cin;

11.11.10 read bericht()

De functie krijgt als parameter een pointer naar een msg mee
waarin de lengte en de code al zijn ingevuld. De functie
copieert dan mess-)/ength karakters in mess-)bericht. De
pointer bUfptr wordt evenveel plaatsen op geschoven.

Syntax: read_bericht( mess
struct msg *mess;

11.11.11 char mask()

Deze functie maskeert de acht laagste bits van de meegegeven
integer.

Syntax: int char_mask( cin
int cin;
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11 . 12 Symbol handmod. c

Deze module bevat de functies die door de interpreteer module
gebruikt worden om de symbolen op te halen, terug te zetten en
om de goede symbolen in het executiebuffer te zetten. De
module bevat twee sets met de buffers, het laatst gevonden
symbool en tellers voor het aantal goede symbolen. De dubbele
set is nodig er omdat in de module commandmod.c er situaties
voorkomen die het nodig maken dat er twee commando's tegelijk
onderzocht worden.

11.12.1 De globale variabelen

Een set met buffers bevat de volgende onderdelen:

struct bufs
{

char input[ 200
char ->:-inputptrj

char lastsymbol[ 20]

struct symbol
{

char symbol[ 20
int nodej

} executie[ 40 ]
':l-executieptrj

int exeaantj

int lsvalidj

} sbuffer[ 2 ]

int activesetj

11.12.2 De functies

Het inputbuffer met de invoerregel.
Pointer naar het eerste nog niet
behandelde karakter in het
inputbuffer.
Het laatst gevonden symbool.

Het symbool.
Het knooppuntnummer. \
Het buffer met de goede symbolen.
Pointer naar de eerste lege plaats
in het buffer.
Het aantal symbolen dat in het
executiebuffer staat.
Boolean die aangeeft of lastsymbool
nog geldig is.
Er zijn twee sets met buffers en
hun variabelen.

Integer die aangeeft welke set, 0 of
1, actief is.

De functies die met deze structuur werken maken gebuik van de
variabele actiueset om te bepalen op welk buffer de operaties
uitgevoerd moeten worden.
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11.12.2.1 fillinputbuffer()

Deze functie zet de string str in het actieve inputbuffer op
de manier die door mode aangegeven wordt.

Syntax: fillinputbuffer( str, mode)
char ':l-str;
char ':l-mode;

De parameter mode kent twee geldige waarden:

, n ' :
, c ' :

De string is een nieuw commando.
De string is een correcie op de vorige regel.

Als mode gelijk is aan 'c' dan worden de symbolen die bij de
vorige interpretatie gevonden zijn en in het executiebuffer
staan in het inputbuffer gezet, gescheiden door spaties.
executieptr wijst naar de plaats na het symbool dat het laatst
in het buffer is gezet. Daarna wordt de string str in het
buffer gezet. De rest van het nieuwe buffer wordt opgevuld met
de karakters uit het oude buffer die nog niet behandeld zijn.
Het einde van het inputbuffer wordt gemarkeerd door het nul
karakter '\0'.

Ais mode gelijk is aan 'n', dan wordt str in het inputbuffer
gezet.

Daarna worden de pointer en de tellers goed gezet.

".12.2.2 getsymbol()

Deze functie haalt een nieuw symbool uit het actieve
inputbuffer. Het gevonden symbool is met de functie
lastsymbol() te bereiken.

Syntax: getsymbol()

Ais het vorige symbool nog geldig is en dus nog niet in het
executiebuffer is gezet, dan wordt een foutboodschap gemaakt
en de functie stopt.
Ais het symbool niet meer geldig is worden aIle karakters in
het inputbuffer vanaf de plaats die *inputptr aanwijst en die
gelijk zijn aan ';' of ',' overgeslagen. Ais het eerste
karakter een cr is wordt dit in lastsymbol gezet. Daarna
worden aIle karakters die ongelijk zijn aan " ' i' of
cr in lastsymbol gezet. Ais er een karakter wordt gevonden dat
weI gelijk is aan een van de bovengenoemde delimiters, dan
wordt lastsymbol afgesloten met het '\0' karakter en lsualid
wordt true gemaakt.
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11.12.2.3 ungetsymbol()

Deze functie zet het laatst gevonden symbool terug in het
inputbuffer onder de voorwaardendat het nag geldig is.

Syntax: ungetsymbol()

11.12.2.4 lastsymbol()

Deze functie levert als terugkeerwaarde een pointer op naar
het actieve laatste symbool.

Syntax: char *lastsymbol()

11.12.2.5 putsymbol()

Het laatste symbool wordt in het executiebuffer gezet als het
geldig is. Het meegegeven knooppunt node wordt er oak in
geplaatst. De pointer wordt een plaats verder gezet en de
teller wordt een opgehoogd. /sua/id wordt false am aan te
geven dat het symbool niet meer geldig is.

Syntax: putsymbol( node)
int node;

11.12.2.6 exchset()

Er wordt van actief buffer gewisseld.

Syntax: exchset()

11.12.2.7 sym in exeC)

De terugkeerwaarde is het aantal goede symbolen dat in het
executiebuffer staat.

Syntax:

11.12.2.8 exec sym()

Deze functie geeft als terugkeerwaarde een pointer naar het
de symbool in het executiebuffer.

Syntax: struct symbol *exec_sym( i
int i;
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11.12.2.9 sym inputbu~()

De terugkeerwaarde is een pointer naar het begin van het
actieve inputbu~~er.

Syntax: char *sym_inputbu~()

11.12.2.10 sym_inputptr()

Terugkeerwaarde is de pointer naar het eerste nog niet
verwerkte karakter in het actieve inputbu~~er.

Syntax: char *sym_inputptr()

11.12.2.11 lsvalid()

De terugkeerwaarde is de de actieve lsvalid.

Syntax: int lsvalid()

1 1 . 12 . 2 . 12 ski P c omme n t ( )

Deze ~unctie zet de input pointer van het actieve bu~~er naar
het cr karakter. Deze ~unctie wordt gebruikt om het commentaar
na een C, Q o~ een P commando over te slaan. ,

Syntax: skip_comment( )
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