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Voorwoord.
Dit eindverslag van het afstudeeronderzoek verricht bi; de groep
Onderwi;sresearch in opdracht van prof. Heetman (groep ECB)
behandelt in detail het ontwerpen van de cursus en de programmering hiervan. Bi.; het ontwerp is consequent gebruik gemaakt
van de systems approach.
Het gedeelte over het programmeren geeft een uitvoerige behandeling
van de programma's die ik voorstel. De noodzaak om deze programma's
zo uitvoerig te beschrijven bestond omdat ten tijde van het
afstuderen nog geen terminals beschikbaar waren waarop deze
programma's konden worden uitgevoerd. WeI zijn aIle delen uitvoerig
getest op de apparatuur van het Pedagogisch Instituut te Leiden
(prof. L de Klerk). Er mag dus verondersteld worden dat geen fouten
zullen optreden als deze programma' consequent worden gebruikt bi;
het invoeren van de cursus.
In dit verslag wordt niet ingegaan op de achtergronden van C.A.I.
De kennis die ik heb opgedaan bi; de groep Onderwijsresearch, door
literatuurstudie, als lid van de groep onderwi;stechnologie van
het R.W.O., door contacten met andere onderwi;sresearchgroepen in
Nederland en met onderzoekers in Arnerika en Engeland, heb ik vastgelegd in een Oderwijsresearch rapport dat als bijlage I bij dit
verslag is gevoegd.
De inhoud van de cursus

~s

opgenomen als bi;lage 2. Hoewel het

schrijven van deze teksten ongeveer een half jaar in beslag heeft
genomen is de cursus nog verre van volledig. De ervaren onderwijsman zal dit begri;pen. Met name aan het einde van de cursus
ontbreekt een belangrijk stuk oefening met grotere problemen, te
programmeren in Basic. Het toevoegen van dit belangri;ke staartstuk kan het onderwerp zijn van een volledig afstudeeronderzoek,
waarbij dan tevens getracht kan worden een aantal speciaal geselecteerde programma's te laten uitvoeren door een gesimuleerde
Basic-machine (een subroutine in het

COURSEWRITE~-programma).

Nadat dit werk is voltooid zAl dan de cursus een aantal semesters
moeten worden uitgetest en bewerkt. nit

~an

reeds op papier

gebeuren voordat de apparatuur beschikbaar is.
Tot slot wil ik aIle leden van de groep Onderwiisresearch bedanken
voor de grote gastvrijheid die ik een ;aarlang bi; hen heb ondervonden, en voor de manier waarop zij mij hebben geintroduceerd
in de O.R.-wereld.
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan Jacqueline, Jose en lisette
voor het vele werk dat zij voor mij gedaan hebben.
E.J.W.M. van Hees
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Inleiding
In rapport 121 Ihoofdstuk 4, is de systeembenadering voor het opzetten van een C.A.1.-cursus benandeld. We verdelen de verschillende
stappen in vier groepen volgens onderstaand schema.
1. Probleemidentificatie
2. Taakanalyse
1. curriculum

3. Scnatten van niveau bij aankomst

ontwertl

4. Opstellen van de doelstellingen
(behavioral objectives)
5. Samenstellen van instructiemateriaal
6.

II. opbouw van
l1et systeem

Iustructie-strategie~n

7. Hedia toewijzing
8. Verwerken van instructiernateriaal tot C.A.1.vorm

III. programmeren

9. het programmeren van net systeem, c.q. de cursus

IV. testen van
net systeem

10. field tests voor evaluatie, en eventueel tests
voor O.R.

De eerste groep wordt behandeld in deze afdeling. De andere groepen
komen in volgende afdelingen ter sprake.
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l100fdstuk 1
Probleemidentificatie
Drie technieken staan hier ter beschikking. Eerst een literatuurstudie van het betreffende vak om informatie te verkrijgen over de
behoeften van de leerlingen en de benodigde voorkennis.
Ten tweede, vergaderingen met de faculteit om conceptuele ontwikkeling van ilet materiaal, daarmee samenhangende bekwaamheden in het
oplossen van vraagstukken, en problemen omtrent motivatie van de
leerlingen op te sporen.
fen Jerde, vroegere testresultaten over een langere tijd bestuderen.
A. Literatuurstudie
De bestudeerde literatuur

1S

vermeld bij de referenties nrs.

tot en met 16.
Vit de literatuur blijkt dat naast het behandelen van de instructieset
en het werken met de instructieset de behoefte bestaat enig inzicht
te verschaffen in de probleemanalyse en de machineorganisatie. In
vele gevallen komen ook getalstelsels aan de orde, en soms ooK het
rekenen met binaire get allen.
Algemeen worden de volgende onderwerpen behandeld:
1. Wat is een digitale computer.
De meeste referenties besteden een inleidend praatje aan de mogelijkheden van de computer en zijn beperkingen. Bij enkele referenties
heeft deze inleiding een sterk ontmythologiserend karakter.
Enkele specifieke concepten van het wezen van de computer:
Dijkstra [ 1 ] spreekt van automaten in het algen~en en van de digitale com?uter als programmeerbare automaat.
W.H. Ware [ 4 ] bellandelt een "huiselijke analogie" door de functies
van een rekenaar aangeduid als "YOU" met als hulpmiddelen pen en
~apier

te vergelijken

r.~t

de organen van de computer.

2. Computer organisatie
Behandeld worden de specifieke taak van de verschillende organen en
de onderlinge samenhang in algemene termen, de rekeneenheid, de be-
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sturingseenheid, de geheugeneenbeid en in- en uitvoerorganen.
l'untsgewljs in de vorm van een kort comrnentaar [ 2, 7, 9, 14, 15, 16 ]
In een overall schema met gerichte stromen [ 4, 5, 6, 12 ]
of een combinatie van beide [8, 10, 11, 13 ]
lwee voorbeelden van een overzichtelijk schema (geen gebogen pijlen
en zo weinig mogelijk kruisende pijlen):
Sherman [ 2 ]
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Laurie [ 6

1

3. De plaats en het doel van llet programma.
Her programma is een lijst van instructies met een logiscne opbouw,
welke opdrachten aan de besturing geeft.
Duidelijk zijn twee verschillende benaderingswijzen te onderscheiden.
In de wiskundige literatuur, gericht op Algol, wordt veel aandacht
besteed aan tneoretische beschouwingen over algorithmen, als een noodzaak voor een eenduidige wiskundige schrijfwijze [ 1,3 ]. In de niet
wiskundige literatuur wordt vaak de indruk gewekt dat de behoefte aan
een eenduidige notatie alleen voort zou komen uit de noodzaak de processor op een juiste wijze te besturen (bijvoorbeeld ( 2 ] pag.

12:

The need to be explicit).
Vaak wordt op deze plaats reeds gesproken over macninetaal en programmeertaal. Deze beilOefte is vooral aanwezig omdat men bij de be-

-)0-

handeling van de volgende onderwerpen reeds gebruik maakt van symbolische instructies om de benandelde onderwerpen toe te lichten.
Aan het waarom van een "stored program" wordt in het algemeen
weinig aandacht besteed. Vaak wordt de indruk gewekt dat de computer aIleen kan werken met programma's welke in het geheugen zijn
opgeslagen (bijvoorbeeld [ ~ ] pag. 4 en 9.

In een veel later

stadium, bij de behandeling van loops wordt hierop weI nader ingegaan. )

4. De besturing
Er

~s

een grote onenigheid over welke onderwerpen te behandelen

onder !let boofd uesturing. In het algemeen wordt slechts zeer
kort gesproken over de functie van de besturing, terwijl de verschillende delen pas later aan de orde komen. Een voorbeeld hiervan

~s

het instructieformaat. In de Iiteratuur welke gericht is

op een specifieke programmeertaal wordt in het algemeen weinig
aandacnt besteed aan de mogelijke illstructieformaten en de consequenties daarvan. Dit bemoeilijkt voor de lezer in hoge mate het
omschakelen naar andere systemen omdat het gegeven instructieformaat als een door het wezen van de digitale computer in het algemeen opgelegd gegeven wordt ervaren.
Een meer uitvoerige behandelin& in samenhang met de besturing
wordt bijvoorbeeld gegeven in [ 4

J

en [ 7J.

5 .. De taal
um1at veel literatuur gericllt is op het gebruik van een bepaalde
programmeertaal wordt vaak slechts gesproken over "de programmeertaal" I'efererend aan de onderhavige instructieset en ;Ide machilletaal". Dat de vorm van een programrneertaal, afgezien van de noodzaak
algorithmen te schrijven, slechts bepaald wordt door de vertaler zal
de lezer dan oak ontgaan. ien gunstige uitzondering vormt bijiloorbeeld [ 2 ] noofdstuk 3.3. cumputer languages.
6.

~pera:ion

mode

In aIle Iiteratuur wordt gewezen op de tegenstelling on line - off
line vour in- en uitvoerapparatuur,

111

v<::rband filet het "stored program".
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Vaak ook worden de begrippen buffer, cycle time en real time

b~han

deld. In slechts enkele gevallen wordt in dit verband ook gewezen
op de mogelijkheid de com?uter te gebruiken voor procesbesturing
on line.
7. Instructies
Algemeen wordt een onderscheid gemaakt in verscilillende groepen

In-

structies voor verscnillende doeleinden:
arithmetische instructies
transport instructies
sprongopdractltcn
1/0 instrl1cties
Herkwaardigerwijs wordt ook vaak de groep "definitie van constanten"
weI

~ls

lnstructies gepresenteerd, terwijl op andere plaatsen uit-

voerig wordt gewezen op het verschil in behandeling van instructies
en data.
8. Het programmeren
In aIle literatuur treffen we naast een grote verscheidenheid van
prograrmneringstechnieken voor verschillende specifieke problemen
een aantal algemene onderwerpen aan.
a. overall problenl solving; een korte beschrijving van de

fas~r

van

het oplossen van prolJlemen:
I. probleem~telling

2. probleemanalyse, omvattend de wiskundige methoden om een prableem op te lossen. Aan de diverse numerieke metnoden wordt
slechts weinig aanciacht besteed. Ueze vallen meestal buiten
het bestek van rlet boek.
3. probleemanalyse, de weergave van het

problee~ ~n

beslissings-

tabellen en/of stroomschema's (flow charts).
4. coderen van de oplossing.
5. testen van het programma (debugging) en van de o)?lossing.
b. adressering
automatische adres modificatie
table look-up
indexe ri..n g
indirecte adressering
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c. lussen. Deze worden vaak bellandeld samen met de flow charts.
Soms w0rdeu in een later stadium de diverse soorten lussen meer
uitvoerig beilandeld.
d. machinetaal
e. symbolische talen en de functie van assembler en compiler.
f. pseudo-codes: subroutines en macro's en het probleem van het
overstappen (linking);
functies en multiple entries;
library

Ais speciale programmeringstechnieken worden vaak de floating point
berekeningen en de berekeningen met dubbele nauwkeurigheid behandeld.
Ais voorbeeld van een loop komt veelal de wortelberekening ter sprake.
Ais voorbeelden van subroutines worden vaak behandeld de load-subroutine en het plaatsen van getallen in een rij van opklimmende grootte.

~~_~£!_~!~~~E~~!_Y~~_~~_~!~E_£~_Y!~~B~!~_!~~~!~~~!!~~~~

Vit de ervaringen met tlet praktikum digitale rekenmachines

~s

het vol-

gende gebleken. tloewel aIle leerlingen dezelfde informatie krijgen
zijn er grote kwalitatieve verschillen in de door hen geschreven programma's. Het oplossen van eenzelfde opgave vergt bij verscllillende
studenten ver uiteenlopende executietijden. Bij deze proefprogramma's,
n~t

een lange voorbereidingstijd is dit een belangrijke factor.

Overigens ontbreekt elke informatie over de wijze waarop het programma
tot stand komt.
Bij de bespreking van dit project zijn daarom de volgende problemen
aan de orde gesteld:
a. Is lIet mogelijk een meer uitgebreide instructie en oefening in
problem solving te geven? tiet coderen is daarbij van ondergeschikt
belang.
b. Is net mogelijk

~n

de proefprogramma's hTalitatieve verschillen aan

te tonen en deze in verb and te brengen met eerdere testresultaten
1.n de cursus'!
c. Is het mogelijk deze kwalitatieve verschillen ook aan de student
duidelijk teI:laken, en de kloof tussen meer en minder ontwikkelde
progran~a's

later op te vullen?
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Hoofdstuk 2
Taakanalyse
Gelijktijdig met de probleemidentificatie wordt een taakanalyse
van de conceptuele vereisten zowel als

Vffil

de gedragsprocessen uitge-

voerd. Bestudering van colleges en demonstraties kunnen inzicht verstrekken in het geschikte taalgebruik voor instructies en pedagogische
technieken gebruikt door ervaren leraren. Populaire boeken en cursusmateriaal kunnen worden geanalyseerd naar innoud, sequentie van
materiaal en type van oefenproblemen.
~~_~~~~~~~lQ~_~~~~~~EE~~_~~_~~g~~~!i~_

Een vergelijkende studie van een tiental boeken en

v~er

curs us-

sen op het gebied van programmeren is uitgevoerd om te komen tot een
overzicht van de inhoud van de instructie en de sequentie van de
onderwerpen. De gebruikte boeken en cursussen zijn vermeld bij de
referenties nrs. [2,4,5,6,7,8,9, la, 11,12,13,14, 15,16].
Conclusies.
Duidelijk

z~Jn

twee geheel verschillende uitgangspunten te onder-

scheiden. De referenties [4,5,6,7,9,IO,I~ behandelen, a1 dan niet
na een korte inleiding over de rol van de computer en over problem
solving, eerst de opbouw van de computer en de functie van de organen, om vervolgens over te gaan op overall problem solving en programmeren.
Referentie [ 2 ] behandel t in deel I, na een korte inleiding eerst
de fasen van problem solving, en daarna de opbouw van de computer.
De twee volgende delen zijn geheel gewijd aan programmeren.
Referentie [IIJ behandelt eerst problem solving, daarna een kort
overzicht van de opbouw van computer en besturing, om vervolgens
over te gaan op programmeren.
Bij referenties [8,13,14,16J wordt eerst een uitgebreide behandeling van getalstelsels en rekenen gegeven. Daarna volgt de opbouw
en besturing van de computer en vervolgens programmeren en problem
solving.
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We kunnen dus concluderen dat ondanks de kleine verschillen in
opbouw de indeling algemeen is te onderscheiden in drie hoofdgroepen als voIgt.
Deel 1. Inleiding: een eerste blik op de computer en op problem
solving.
Deel 2. Opbouw en besturing van de computer.
Deel 3. Problem solving, prograrnmeren en coderen.
De verdere onderverdeling in secties, welke uit de literatuurstudie is samengesteld, kan worden afgelezen uit de indeling in
hoofdstukken bij de gedragsdoelen in hoofdstuk 4,en de verdere
opdeling in onderwerpen bij het samenstellen van het instructiemateriaal in hoofdstuk 5 van deze afdeling.
~~_Q~!~~£!~Ql~~~~·

Uit de hier bestudeerde literatuur kan weinig worden opgemaakt met
betrekking tot de oefenproblemen. Deze literatuur is irnmers voor het
grootste deel geschreven in boekvorm of collegediktaatvorm, als
straight-forward tekst. AIleen referentie [15J is geschreven als
geprogrammeerde instructie, maar dan nog als lineaire instructie
(dus geheel in rechtdoorgaande volgorde). De strategie van de cursus
vereist een geheel andere aanpak van de oefenproblemen. Literatuur
hierover is niet beschikbaar, we zullen dit probleem dus ter plaatse
bij het verwerken van het instructiemateriaal in C.A.I.-vorm, moeten
bestuderen.
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Hoofdstuk 3
===-=-=.-==

Het niveau bij aankomst
De prograrnmeerinstruktie is bedoeld voor eerstejaarsstudenten van de
afdeling electrotechniek. Bij de beoordeling van het niveau van aankomst kan dus niet uitgegaan worden van een voorkennis die alle studenten
tijdens de voorafgaande opleiding hebben ontvangen, zoals dat het geval was met het praktikum digitale rekenmachines voor derdejaarsstudenten.
Een overzicht van de vooropleidingen is bovendien zeer moeilijk te
geven omdat de overschakeling op het nieuwe systeem voor het secundaire
onderwijs nog niet geheel voltooid is. In de nabije toekomst kunnen
dus nog grote veranderingen plaats vinden.
De huidige situatie

~s

als volgt (sept. - 1971):

ca-20% van de eerstejaars E-studenten komt van hogere technische
scholen
ca-80% komt van diverse middelbare scholen.
Op de hogere technische scholen wordt een begin gemaakt met het onderwijs in prograrnmeren en de digitale rekenmachine. Het is echter te
betwijfelen of dit op grote schaal doorgevoerd zal worden sinds de
start van de hogere informatica scholen dit jaar.
Op diverse scholen nieuwe stijl staat het vak computerwiskunde al op
het rooster. De ervaring is echter dat in de praktijk hier weinig aan
gedaan wordt, doordat de leerkrachten geen opleiding hiervoor gehad hebben
doordat dit onderdeel nog slecht geintegreerd is in het wiskunderooster.
In het moderne wiskunderooster is wel de binaire rekenwijze opgenomen
als verplicht deel van de instructiestof. Dit omvat echter alleen de
konstruktie van het binaire getalstelsel.
Op grond van de voorgaande overwegingen wordt 6p dit moment (let

n~veau

van aankomst als volgt bescllreven:
Geen enkele voorkennis van de rekenautomaat, de computerwiskunde
en het prograrnmeren kan worden verondersteld.
Wel wordt verondersteld dat de studenten vertrouwd

z~Jn

met het

binaire getalstelsel als zodanig en het construeren van binaire
getallen.
Hierbij wordt echter aangetekenddat dit slechts een uitgangspunt

~s

dat

I
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gebruikt wordt omdat nadere informa,:ie momenteel niet te verkrijgen
~s.

In de toekomst dient een

~eer

gefundeerd oordeel te worden gevormd

met behulp van tests. De veronderstelling dat nog grote veranderingen
te verwachten zijn, wordt gefundeerd door het rapport van de komuissie "Opleiding van deskundigen voor automatische informatieverwerking"
onder leiding van professor A.il.Frielink, ingesteld door de Stichting
Nederlands Studiecentrum voor Informatica. Hierin wordt onder andere
gesteld dat in ruim drie jaar 1) meer dan 300 docenten benodigd zullen zijn om onderwijs te geven in de informatica (computerkunde) aan
scholen voor V.W.O., HAVQ, HEAO, en aan H.T.S. en H.I.S.
Wij stellen dan ook voor om alvorens tot het plaatsen van net geschreven instructiemateriaal in het computerprogramma over te gaan een aankomsttest uit te voeren. Dit kan op twee manieren:
1. Een enquete voor aIle eerstejaarsstudenten welke tezijnertijd

tot deze instructie zullen worden toegelaten.
2. De aankomsttest welke in de instructie dient te worden opgenomen om de evaluatie van de instructieresultatell uit te kunnen voeren kan buiten de computer, veer de operationele fase
reeds worden voorgelegd aan aIle studenten die tezijnertijd
tot de instructie zullen worden toegelaten.

1) vanaf juli 1970.

-17--

Hoofdstuk 4
De doe len.
Aan de hand van hetgeen is behandeld

~n

de drie voorgaande hoofdstuk-

ken zijn de gedragsdoelen opgesteld, voor de drie delen van de cursus
zoals vermeld op bIz. 14. Deze doelstellingen vallen uiteen

~n

een

groot aantal subdoelen, onderverdeeld in sec ties en instructieeenheden. We behandelen hier aIleen de hoofddoelen voor de drie delen
en de onderverdeling

~n

secties. De verdere onderverdeling

~s

ver-

meld in hoofdstuk 5 als het instructiemateriaal.
Deel I. Inleiding: Een eerste blik op de computer en op overall
problem solving.
Het doel van deze inleiding is een inzicht te geven in de
functie van de computer bij de probleemverwerking, en een
totaalbeeld te geven van de probleemverwerking.
Deel 2. Opbouw en besturing van de computer.
Het doel van dit deel van de cursus is een vrij volledig
beeld te geven van de samenstellende delen van de computer,
een inzicht te geven in de onderlinge samenhang van deze
delen en de plaats en de taak van de besturing hierin, en
het doel en de vorm van codes. Verder wordt enige vaardigheid verlangd in het werken met codes en met absolute adressen.
Het doel van deze eerste twee delen gezamelijk is een totaalbeeld
te geven van de interne werkwijze van de computer, en van het systeem van het oplossen van problemen door de programmeur. Deze kennis
dient dan als basiskennis voor het verdiepen van kennis en inzicht
bij de volledige behandeling van het probleemoplossen met behulp van
de computer.
Deel 3. Problem solving, programmeren en coderen.
Het doel van dit deel is een inzicht te geven

~n

de probleem-

analyse, de verschillende niveaus van programmeertalen en
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diverse programmeringstechnieken, alsmede een vaardigheid in
het probleemoplossen en coderen met behulp van een bepaalde
symbolische instructieset.
Rierna volgt de verdere onderverdeling in secties,welke we in het
volgende zullen aanhouden als de hoofdstukken waarin de cursus is
verdeeld.
Deel 1. Inleiding.
1.1. Computerorganisatie.

Ret doel van deze inleiding is enig inzicht te
te verschaffen in de functie van de computer
en de samenstellende delen, en de plaats van
het programma. Tevens wordt een indicatie gegeven van het doel van 'stored programming' en
van de binaire vorm waarin de informatie voot
interne verwerking in de computer gesteld is.

1.2. Overall problem solving.

Met het tweede stuk,\bverall problem

solving~

wordt getracht een totaalbeeld te geven van de
probleemverwerking.

Deel 2. Opbouw en besturing van de computer.
2.1. Informatie presentatie.

Intern heeft de informatie een binaire vorm.
Cijfers kunnen we eenvoudig weergeven, cijfers
en letters in een speciale code.
Ret doel van dit hoofdstuk is duidelijk te
maken waarom een code nodig is, hoe een code
gevormd wordt (b.v. de EBCDIC-code), en hoe
woorden en zinnen gevormd worden.
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2.2. Het geheugen.

De opbouw van het geheugen bepaal t de vorm van de d atapresentatie, en de organisatie bepaalt de woordlengte.
Het geheugen bestaat uit cellen met een adres.
(pigeonhole --analogy).
Het doel van dit hoofdstuk

~s

aan te geven hoe

geheugenorganisatie, woordlengte en adres samenhangen.
2.3. In- en uitvoerorganen.

De communicatie tussen de computer en de buitenwereld vindt plaats via de in- en uitvoerorganen,
waarbij diverse vormen van informatiedragers en
van invoer- en uitvoerapparatuur mogelijk

z~Jn.

Ook worden grote massa's informatie welke niet
in het geheugen opgeslagen kunnen worden via de
in- en uitvoerorganen buiten de machine bewaard.
Het doel van dit hoofdstuk is de kennismaking
met de diverse vormen van invoer en uitvoer.
2.4. De rekeneenheid.

Het rekenorgaan verricht de handelingen behorende bij de arithmetische instructies (tel op, . • . ).
Hierbij wordt gebruik gemaakt van registers en/of
eenaccumulator. Met behulp van de accumulator zijn
veel operaties mogelijk.
Het doel van dit hoofdstuk

~s en~g

inzicht te ver-

schaffen in de werkwijze van het rekenorgaan en een
overzicht te geven van de accumulatoroperaties.
2.5. De besturing.

De besturing regelt de informatiestromen, het uitvoeren van instructies en het invoeren en uitvoeren van programma en data. Voor deze doe len zijn
verschillende functies in de besturing te onderscheiden. Afhankelijk van de manier waarop de b.-·
sturing georganiseerd is dient de instructie bepaalde informatie te bevatten.
Het doel van dit hoofdstuk

~s

een beeld te geven van

de uitvoering van het programma onder controle
van de besturing,
formaat.

en het hiervoor benodigde instruct
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Deel III. Problem solving, programmeren en coderen.
3.1.

fasen,

Prograrnmeren is als het schrijven van instrukties

flow charting.

voor iemand om iets te doen, zoals b.v. 1n een
kookboek. Het doel van dit hoofdstuk is te leren
hoe deze opdrachten te plannen, en te organiseren
met behulp van flow-charts.

3.2.

automatische

Automatische programmeertalen zijn ontworpen om

programmeertaal.

het werk van de programmeur te vereenvoudigen
door de computer zelf te laten helpen de code op
te stellen. In feite kan de computer aIleen absolute machinetaal verwerken. Hij vertaalt statements geschreven in de automatische-programmeertaal in absolute machinetaal door tussenkomst
van een symbolische machinetaal. Het doel van
dit hoofdstuk is het hoe en waarom van dit proces
duidelijk te maken.

3.3.

sprongen.

De meeste programma's kunnen niet geschreven worden als een simpele opvolging van instructies die
ook in dezelfde volgorde uitgevoerd worden. De machine moet in staat zijn te kiezen uit verschillende programmadelen b.v. op grond van voorgaande
resultaten. De prograrnmeur kan het rechtlijnige
verloop van de uitvoering wijzigen door middel van
sprongopdrachten.
Het doel van dit hoofdstuk is aan te leren hoe het
kiezen en springen geprogrammeerd kunnen worden, en
te tonen hoe de machine deze opdrachten uitvoert.

3.4.

lussen.

De grote kracht van de "stored program" computer
is dat hij bepaalde programmadelen vele malen

ka~

uitvoeren en daarin kleine wijzigingen kan aanbrengen, en dat alles in een zeer korte tijd. Deze
repeterende processen worden geprogrammeerd als
lussen.
Het doel van dit hoofdstuk is het gebruik van lussen
te leren, alsmede de delen van de lussen en benodigde

-21-

adreswijzigingen

I

en boekhouding van het aantal

malen dat de Ius doorlopen wordt.

3.5.

indexregisters.

Ret wijzigen van het adres in een instructie door
het programma vereist een aantal instructies.
Men kan ook het adres wijzigen lnet behulp van een
speciaal register, het indexregister.
Indexregisters kunnen ook worden gebruikt als
geheugen steuntjes of als eenvoudige tellers.
Ret doel van dit hoofdstuk is het gebruik van indexregisters aan te leren, en duidelijk te maken hoe
de werking hiervan is.

3.6.

subprogramma's.

Grote stukken van programma's welke meerdere malen
gebruikt worden,kunnen worden geschreven als eenmalige aanvullingen van het instructiepakket. Veel
vuldig voorkomende bewerkingen en functieberekeningen worden weI blijvend opgeslagen in de computer.
Ret doel van dit hoofdstuk is het kennismaken met
verschillende vormen van deze subprogramma's en te
leren hoe deze te schrijven en te gebruiken in een
ander programma.

-22Hoofdstuk 5

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

Samenstellen van het instructiemateriaal.
uit een verdere opsplitsing van de gedragsdoelen voIgt een lineaire
vorm van het instructiemateriaal.
We zullen hier aIleen de opdeling 1n onderwerpen geven. De volledige
lineaire tekst is gegeven in appendix A.

Deel I. Inleiding: Een eerste blik op de computer en op problem
solving.
I. I. Computer organisatie

1.1.1. Een analogie met blokschema
1.1.2. Informatiestromen; binaire representatie van infor-

matie
1.1.3. Waarom 'stored programming'

1.2. Probleemverwerking in grote lijnen
Deel 2. Opbouw en besturing van de computer
2. I. Informatierepresentatie, codes

2.2. Het geheugen
2.2.1. De organisatie van het geheugen
2.2.2. Variabele en vaste woordtengte
2.3. Invoer/uitvoer
2.3.1. Invoer, dragers, apparatuur, groep van instructies
2.3.2. Uitvoer

,,

,,

,,

2.4. De rekeneenheid
2.4. I. De arithmetische instructies
2.4.2. logische instructies, transport instructies, schuif
instructies
2.5. De besturing
2.5. I. Organisatie, instructieformaat
2.5.2. Uitvoering van instructies
Deel 3. Problem solving, programmeren en coderen
3. I. Programmeren, algemeen
3. I. I. De fasen

3.1.2. Flow charts
3.2. Automatische programmeertalen
3.2. I. Absolute en symbolische machinetaal
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3.2.2. Adressering: absoluut, symbolisch
3.2.3. Assembler, source en object program
3.2.4. De programmeertaal en de compiler
3.2.5. De arithmetische expressies
3.2.6. Samenstellen van het invoerkaartenpakket
3.2.7. Reserveren van geheup,enruimte en invoeren van
constanten, de declaraties
3.3. Sprongen
3.3.1. Doel
3.3.2. Onvoorwaardelijke sprongen. De GOTO-statement
3.3.3. Voorwaardelijke sprongen.
3.3.4. Conditiecode. De IF THEN-statement
3.4. Lussen
3.4.1. Doel
3.4.2. Vorm
3.4.3. Een eenvoudige Ius (oneindige)
3.4.4. Lus met een accumulator
3.4.5. Lus met conditionele sprong. De FOR-loop (DO-loop)
3.5. Indexregisters
3.5.1. Doel
3.5.2. Lus met indexering
3.5.3. Gebruik va indexregister voor niet lussen
3.5.4. Arrays, matrices
3.5.5. Indirecte adressering
3.6. Subprogramma's
3.6.1. Subroutines en functies
3.6.2. Multiple entries
3.6.3. Macro's
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Hoofdstuk I
Strategi~,

algemeen.

A.lnleiding.
We bepalen eerst een basisstrategie, waarin we proberen al het
lesmateriaal onder te brengen. Of dit zal lukken zal pas bij de
uitvoering blijken. Het kan dan nodig blijken lesmateriaal te
herzien.
Een dergelijke basisstrategie lijkt daarom onvoordelig. Toch
1S

dat niet zoo We kunnen deze namelijk eenmalig schrijven in

de vorm van een subroutine of macro (een procedure in terrnen
van ALGOL), of zelfs als gespecialiseerde taal met een eigen
compiler. Het programmeren van de cursus wordt daarna zeer eenvoudig en het programma wordt aanzienlijk korter dan voor het
gevalwe aIle instructieeenheden afzonderlijk zouden moeten programmeren. Voor het geval we aIle instructieeenheden op een
zelfde manier kunnen schrijven, kan het programma voor een hele
les bestaan uit eeu simpele opeenvolging van macrocalls.
Op voorhand willen we reeds opmerken dat meerkeuzeantwoordmethoden niet geschikt zijn voor de oefening in prograrnrneren.
De student moet immers leren zelf de instructies en prograrnrnadelen te schrijven, waarbij syntax zowel als spelling een belangrijke rol spelen. Een dergelijke meerkeuzeantwoordmethode
is weI bij uitstek geschikt voor de twee inleidende delen van
de cursus. Hier wordt immers getracht een aantal begrippen en
vaktermen bij te brengen, en een inzicht te geven in de werkwijze van de computer. Een ingewikkelde strategie met complexe
vraagstukken en hints is hier juist niet geschikt.
We zullen daarom hierna twee basisstrategieen construeren, een
voor de inleidende delen en een voor het prograrnrneergedeelte.
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Een groot aantal factoren zijn van invloed bij het bepalen van de
strategie. In het volgende zullen alleen de factoren van onderwijskundige aard nog beschouwd worden.
In 121

I Hoofdstuk5.C

is aangegeven hoe een typisch C.A.l,-

programma voor algemeen gebruik zal zijn opgebouwd.

H~t

zal een

aantal parallelle niveau's moeten bevatten, met opklimrnende
graad van moeilijkheid. Tussen de niveau's kan op en neer gesprongen
worden op grond van de resultaten van tests aan het einde van elk
blok, waarbij de resultaten van een groot aantal voorgaande tests
worden meegerekend. Binnen een blok kan bijvoorbeeld gebruik
gemaakt worden van een van de eenvoudige sprongstrategieen van
Eoofdstuk 5. A.

Scnematisch:

I stap

sprong

stap

sprong

I stap

Voorbeeld met 5 niveau's; sprongen met I niveau verschil.

Dit

~s

inderdaad in het algemeen gesproken een goede strategie en

voor algemeen gebruik misschien ook wei de beste, omdat hij zeer
goed aansluit bij de doelstelling van C.A.I. Het is echter nog
zeer de vraag of dit in aile opzichten de beste strategie is.
In ans geval komen we tot een sterk gewijzigde vorm op grond van
de volgende overwegingen.
In het hierboven getekende schema zijn vijf volledige cursussen
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aanwezig welke elk voor zich de volledige instructiestof behandelen, met verschillende stapgrootte. Elk instructieblok bestaat
uit een groter of kleiner aantal instructiestappen, afhankelijk
van de stapgrootte. Dit betekent dat dezelfde cursus vijfmaal
is geschreven. Dit is een zeer tijdrovend werk dat bovendien
moeilijk door een man te doen is omdat steeds het niveau anders
is, dus steeds een geheel andere aanpak vereist is.
De instructiestappen zijn te onderscheiden in een tekstgedeelte
waarin nieuwe begrippen gepresenteerd worden of oude verder
worden uitgebreid, en vragen waarin getest wordt of de teksten
begrepen zijn, de nieuwe begrippen nogmaals aan de orde komen
om ze beter te kunnen onthouden, en een oefening in hat gebruik
ervan wordt gegeven. Omdat deze curs us is bedoeld voor studenten
~n

het wetenschappelijk onderwijs welke al een zekere training

~n

het bestuderen van teksten hebben verkregen door hun v66r-

opleiding, lijkt het ons niet zo zinvol ook een divergentie in
de presentatie van teksten aan te brengen. De problemen zullen
meer liggen in het onthouden van de gepresenteerde begrippen en
bij de toepassing in vraagstukken. We zullen daarom de mogelijkheid toelaten een aantal hulpvragen te stellen voor diegenen die

duidelijk meer moeite hebben met de vraagstukken, en een aantal
hints te verstrekken indien de student daarom vraagt. Ook bij de
beoordeling van de antwoorden kunnen nog hints verstrekt worden.
We hebben nu dus een aantal taktieken die bij gepI'ogrammeerde
instructie met wisselend succes bij leerlingen met verschillende
'basisaanleg toegepast worden vermengd, waarbij we veronderstellen
dat de student hieruit vanzelf na enige oefening met het systeeul
het voor hem meest geschikte pad zal kiezen.
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-Hoofdstuk

2

Strategie voor deze cursus.
I.Op grond van de voorgaande overwegingen zijn we tot de volgende

strategie gekomen, VOor het programmeer gedeelte.
~~n

Schema van

instructiestap:

>-==;;;;"::~~vraagstuk

.0

sein gegeven door
de cotllputer

tie lp-sequen tie:

o

sein gegeven door
de student

Door als antwoord op het vraagstuk het signaal

e

geeft de leerling te kennen dat hij niet instaat

1S

te geven

het vraagstuk

op te lossen. Het programma voorziet dan in een extra stap in
de vorm van een aanwijzing, of een deelprobleem. Dit kan viermaal herhaald worden. Door de help-sequentie heeft de leer ling de
mogelijkheid te kiezen uit vijf niveau's (respectievelijk 1,2,3,4

8

of 5 stappen per instructieeenneid).
Het signaal

nadat een aanwijzing

1S

verstrekt voert de
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leer ling terug naar het oorspronkelijke probleem.
Dit is een eenvoudige aktieve antwoordmethode.
Fout-sequentie:
Met de fout-sequentie heeft het programma de mogelijkheid te
kiezen uit drie niveau's, afhankelijk van het goed of fout oplossen
van het vraagstuk door de student.
nit is dus een eenvoudige aktieve antwoordmethode.
We merken ten overvloede op dat deze twee sequenties zowel parallel
als in serie kunnen voorkomen. Parallel doordat destudent kiest
uit een van beide sequenties door het

Signaal~.

of door

een oplossing te geven (hetgeen uiteraard ook gepaard moet gaan
met een speciaal signaal). In serie doordat op het signaal
een oplossing voigt, en daarmee de

~

.fout-sequenti~.

Alternatief-vraagstuk:
Indien de leerling voor de vierde maal een foutief antwoord
geeft, of voor de vijfde maal om hulp vraagt wordt hij verwezen
naar een soortgelijk alternatief vraagstuk dat bestaat uit een serie
deelproblemen, en zo eenzelfde probleem oplost.
We moe ten hier weer anticiperen op de mogelijkheid van foutieve
antwoorden. Dit komt tot stand in het sequentieschema van een
geheel instructieblok.
pchema van een instructieblok:
!

Een instructieblok bestaat uit een aantal opeenvolgende instructiestappen welke betrekking hebben op dezelfde subdoelstelling.

Schema:
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_

Indien de leerling een foutief antwoord geeft op een deelprobleem
kan worden verondersteld dat een bepaald gedeelte van de voorafgaande stof niet voldoende beheerst wordt. Het progranuna verwijst
de leerling dan terug naar een voorgaande instructiestap. nit is
dus een vorm van regressief vertakken. Het doel hiervan is aileen
te voorkomen dat de leerling op een dood spoor raakt.
Schema van de gehele cursus:
1. Het resultaat van meerdere instructiestappen wordt opgeteld.

Is de score hoog dan kan progressief vertakt worden.

\

\

\

\

--(;)

Dit is uiteraard aileen mogelijk voor een ser1e vraagstukken
1n een les met opklinunende graad van moeilijkheid, gebaseerd
op hetzelfde probleem. Op die plaatsen kan dUB differentiatie
naar niveau op grond van voorgaande resultaten aangebracht
worden.
2. Een tweede differentiatie naar n1veau op grond van voorgaande
resultaten komt als voigt tot stand. Indien in een groot aantal
instructiestappen een groot aantal fouten wordt gemaakt, of
veelvuldig om hulp wordt gevraagd, waardoor veelvuldig het
alternatieve probleem gegeven moet worden, leidt deze sequentie tot een groot tijdverlies. op grond van een eenvoudige
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telling kan het programma dan besluiten aIleen nog de alternatieve vraagstukken te geven, bij de behandeling van de volgende
stappen.
Hiervan wordt geen schema gegeven omdat hier op grond van de
resultaten van blokken ingegrepen wordt binnen de sequentie van
stappen. Bet schema wordt dan zeer gedetaileerd waardoor het
nauwelijks te overzien is.
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2.Voor de twee inleidende delen van de cursus 1S op grond van de
voorgaande overwegingen gekozen voor een eenvoudige regressief
vertakkende keuzeantwoordmethode. De basisstrategie van een instructieblok ziet er als volgt uit.

D

Verklaring:
A, B, C, ..•.. , z1Jn instructieeenheden, afgesloten door een vraag.
De )-antwoordeu z1Jn goed, en leiden de student direkt verder naar
de volgende instructiestap.
De 2- en 3-antwoorden zijn fout en leiden elk naar een specifieke
foutopmerking, daarna naar de volgende instructiestap.
De eindtest
woordvragen

van het instructieblok bestaat uit de meerkeuzeanttim n. Op het antwoord volgt direkt de melding 'goed'

of 'fout'. De resultaten van deze testvragen worden volledig opgeslagen. Aan het einde van de test wordt de tot ale score opgemaakt
en wordt beslist aan de hand van de resultaten per testvraag of
en zo ja welke herhalingsinstructies gegeven worden.

-333. Technische beschouwing van deze standaardforrnaten.
Een aantal overweg1ngen welke hebben geleid tot de hier behandelde standaardforrnaten zijn reeds in het voorgaande gegeven.
De keuze wordt echter nog ondersteund door een aantal technische voordelen.
a. Ret programmeergedeelte.
Ret programma voor deze sprongstrategie wordt geschreven in
de vorrn van een subroutine of macro. In de declaratie worden
als parameters expliciet verrneld:
het aantal hints in de help-sequentie,
het aantal hints 1n de fout-sequentie.
We kunnen dit aantal dus vrij kiezen. Ret is dan ook mogelijk
een aantal tests uit te voeren voor onderzoekdoeleinden met
een afnemend aantal niveau's (aantal mogelijke stappen) door
eenvoudig bij elke volgende test in de subroutinecall de
waarde van deze forrnele parameters te wijzigen.
b. Ret programmeergedeelte.
Ook kan op iedere plaats 1n plaats van een hint de oplossing
van het vraagstuk worden gegeven. Om dit eenvoudig te kunnen
doen, voor onderzoekdoeleinden, kan het lesmateriaal compleet met aIle hints, directe antwoorden etc., ingelezen
worden. Door met behulp van een globale parameter in de subroutinecall uit een array met adressen de lijst met adressen
voor een bepaalde teststrategie te kiezen,wordt de leerstof
aangepast.
c. De inleidende delen.
Ook hier kunnen een aantal parameters veranderd w9rden voor
onderzoekdoeleinden. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn: de mate
van regressie, het aantal van de keuzeantwoorden, en de aanwezigheid van specifieke afleiders in de antwoorden. Ook kan
de hulpopgave weggelaten worden.
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Hoofdstuk 3
De mediatoewijzing
Bij de uitvoering van de tweede fase van het projekt bemerken
we, naarmate het werk vordert, steeds meer dat de taken 6, 7 en d
die samen deze tweede fase vormen (zie scheraa in de inleiding van
Afdeling I ), sterk lnet elkaar verweven zijn. De rnediatoewijzing
voIgt voor een deel direkt uit de instructiestrategieen, terwijl
bij het construeren van de instructiestrategieen meer of minder
bewust de gedachte: "Is dit weI mogelijk met de denkbare media",
telkens weer boven komt. In dit projekt, met een sterk beknotte
ontwikkelingstijd, waarbij aIle taken aan een persoon zijn tocgewezen, is dat ook niet anders te verwachten. clietteminwil ik
er toch op W1Jzen dat bij een juiste uitvoering van een dergelijk
projekt volgens de systeem-benadering, deze twee taken beide geoptimaliseerd dienen te worden. Het is immers technisch mogelijk
elke instructiestrategie te verwezenlijken met e:k onafhankelijk
daarvan gekozen medium.
In het kader van dit onderzoek z1Jn we echter wat de middelen betreft zeer beperkt.
A. De technische e1sen
De eisen die door de inhoud van de cursus en het n1veau van
de studenten worden gesteld aan de media zijn

nie~

bijzonder zwaar.

De student krijgt een aantal teksten te verwerken, waarin
een groot aantal normen, vaktermen en blokdiagrammen voorkomen.
Verder moet hij leren teksten te schrijven waarvan de schrijfwijze zeer belangrijk is.
Een grafische vorm van presentatie van cursusmateriaal 1S
dus een eerste vereiste.
Voor het beantwoorden van meerkeuzevragen is een eenvoudig
terugmeldingssysteem vereist. Dit kan bijv. bestaan uit een eenvoudig drukknoppensysteem, met vijf of zes knoppen. Ook een
touch-wire systeem is m06elijk, hoewel dit aanzienlijk meer e1sen
stelt aan de programmerin3. De keuzeantwoorden moeten dan iromers
geografisch corresponderen met de keuzedraden.
Terugmelcting met behulp van een typemachine 1S ook mogelijk,
bijvoorbeeld door eenvoudig een cijfer I, 2 of 3 als antwoord aan
te slaan.
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Voor het programmeergedeelte van de cursus is een typemachine
vereist. De student luoet een door hem geschreven programma t of een
programmagedeelte t terug kunnen voeren, als antwoord op een vra.ag.
S.a.menvattend komen we tot de eisen:
Voor de eerste twee delen van de cursus is een grafische
vorm van display vereist t in combinatie met meerkeuzeantwoordknoppen of een touch-wire antwoordsysteem.
Voor het derde gedeelte van de cursus is eveneens een
erafische display vereist t en een typemachine voor de
ant,",oorden.
B. De technische mogelijkheden
Uit financieel oogpunt dient een visual display unit of tekenmachine gekoppeld met een typemachine te worden verworpen. WeI
zouden enige tests kunnen worden uitgevoerd met de visual display
unit die door de

~roep

ECB is gebouwd. Deze

~s

echter nog niet

gekoppeld met een typemachine t dus komt aIleen in aanmerking voor
de inleidende delen van de cursus t waarin weI juist aIle tekeningen
voorkomen. Grote problemen liggen hier echter in het programmeren
van het systeem (zie hiervoor Afdeling IIIvan dit verslag).
Een oplossing dient dus te worden gezocht in het gebruik van
typemachineterminals.
C. Evaluatie van aIle beschikbare media
Gezien de nieuwe inzichten met betrekking tot CAl en geprogfammeerde instructie in het algemeen (zie het rapport 121

I

hfdst 9)

I

w~llen

we

gebr~ik

maken van een systeem dat niet aIleen berust op

de student-terminal.
We onderscheiden vier hulpmiddelen welke de student afwisselend dient te gebruiken:
I. De typemachineterminal. Hierop worden aIleen instructieteksten

en vragen en antwoorden verwerkt t welke een sequentieel verloop
dienen te hebben.
2. Een handleiding t welke behalve de opdrachten voor de bediening
van de tenltinal de bij de cursus behorende blokschema' s en andere
figuren zal bevatten. Ueze blokschema's en figuren zijn eventueel
tezijnertijd over te brengen op dia'st vanwege het geringe aantal.
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3. Een notitieboek waarin voor elke les een samenvatting wordt opgenomen. Deze smnenvatting wordt gegeven in de vorrn van teksten
waaraan woorden ontbreken, blokdiagrammen waaraan elementen ontbreken etc. De student dient voor hij aan een volgende les begint
in het notitieboek de samenvatting van de voorgaande les in te
vullen. Hiermee kan hij zichzelf testen, wat vooral bij een lange
onderbreking van belang is, terwijl hij dan tevens beschikt over
waardevolle notities. Bij elke vraag is een bibliotheekverwijzing
0p5enornen, zie 4.
4.

~en

index waarin aile onderwerpen van de cursus worden vernoemd

met vermelding van de instructie-eenheid waarin zij worden behandeld (op te nemen in de handleiding of het notitieboek). Voordat
de student aan een les begint krijgt hij de mogelijkheid op de terminal toegang te vragen tot de bibliotheek. Door nu een instructie-eenheid op te geven uit de index, of uit de test in het notitieboek indien hij niet in staat is een vraag te beantwoorden, kan
hij elke willekeurige eenheid herhalen, buiten de normale loop van
de cursus om.
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Hoofdstuk 1
De keuze van de computer en de taal
De mogelijk te gebruiken computers binnen de T.H. waren de volgende:
p 9200 (time-sharing; 32 terminals)
E1X 8

(terminalfaciliteiten beperkt)

IBM 360/30 -65 K (geen terminals aanwezig)
De E1X 8 werd al spoedig verworpen vanwege de beperkte terminalfaciliteiten.
In februari 1972 zou men reeds de beschikking kunnen hebben over terminals aan de P 9200, met als talen Basic en Fortran en later Algol.
De beschikbare diskcapaciteit werd echter te klein geacht om een redelijk G.A.I.-programma op te kunnen slaan.
De IBM 360/30-65 K heeft voldoende capaciteit coor een volledig
G.A.I.-systeem met meerdere cursussen. Het grote voordeel van deze
machine was verder dat het IBM GOURSEWRITER III programming system
gebruikt kon worden, wat gezien de korte ontwikkelingstijd van dit
projekt als een doorslaggevende factor beschouwd werd. Hoewel de
GOURSEWRITER-taal niet de geschiktste auteurstaal is, vooral voor een
cursus programmeren, is zij toch geschikter dan de andere beschikbare
talen, te weten Assembler, FORTRfui, PL I en COBOL. In het volgende
hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de programmeertaal. Hoewel er
een betere taal op de markt is welke toegepast kan worden op de
IBM 360-machines, te weten PLANIT, kon hiervan geen gebruik gemaakt
worden omdat de ruimte in core daarvoor 126 K is.
Wat betreft de terminals wordt verwacht dat op korte termijn gestart
kan worden met een tweetal terminals welke vier uur per dag aangesloten
kunnen worden. Bij een geschatte cursusduur van 12 uur kunnen op basis
van inschrijving, in een semester 40 studenten de cursus doorlopen.
Hiermee is een proefgroep van redelijke omvang verkregen.
Besloten werd daarom de IBM 360/30 te gebruiken met GOURSEWRITER III.
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Hoofdstuk

2

Talen en systemen
~.:._~lJ~~~~~!!

In het rapport [21J is reeds een overzicht gegeven van een
groot aantal talen en systemen met betrekking tot de bruikbaarheid
voor C.A.I.-toepassingen. Op deze plaats willen we hierop kort
terugkomen en weI speciaal op de positie van COURSEWRITER.
Allereerst: "A Comparative Study of Languages for Progrannning
Interactive Use of computers in Instruction",

r22].

Wat betreft de gespecialiseerde C.A.I.-talen geeft Zinn een
overzicht van de 10 meest gangbare talen, waarbij hij op verschillende aspecten een onderlinge vergelijking maakt. De vier talen
die structureel de meeste mogelijkheden bieden zijn volgens Zinn:
PLMUT, FOIL, HENTOR en ELIZA. Hoewel COURSEWRITER het grootste
aantal gebruikers heeft wordt deze taal niet hierbij gerekend
omdat een van de eerste criteria was, dat een taal zoveel mogelijk machine-onafhankelijk moest zijn. Karel Zinn zegt met betrekking tot COURSEWRITER in zijn eindrapport:
"Coursewriter will continue to be used, as FORTRAN continues
to be used, not because of general utility, but because it handles
a few jobs well, it is available on a number of different machines I),
and users have some hope of translation from one dialect to
another..........

PLANIT is in some respects superior to

CpURSEWRITER for programming tutorial interaction. However, its
piresent population of users is very small and the amount of
curriculum developed is very slight compared to COURSEWRITER,
INFO~l

and others. As more authors in various subject areas use

PLANIT, more critisism will be

1) alleen IBH-machines

heard·~"
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~~_fQgg§~~g!!~g_~~_~~~!!_Y~!~~~_~Q!~_~~_~QgI~~[31
Op dit punt, waar een discussie over de te gebruiken taal niet
meer mogelijk is, is het interessant om een onderzoek van de
Universiteit van Michigan te vermelden. Bij het opzetten van een
computer-based instructional system in het Center for Research Learning
and Teaching werd met steun van UNIVAC en het Advanced Research Project
Agency een drietal ontwerpen voor een low-cost en flexibele taal
gemaakt. De mogelijkheid om de vertaler te modificeren en het gemak
waarmee de auteur zijn materiaal en strategie kon samenstellen en herzien werden in dit ontwikkelingsprojekt belangrijker geacht dan de
computer efficiency bij vertaling en uitvoering.
De eerste poging was een uitbreiding van een bestaande FORTRAN
compiler met behulp van subroutines. De answer-processing mogelijkheden van COURSEWRITER werden aan FORTRAN toegevoegd; de format statements van FORTRAN bleken echter minder geschikt te zijn dan de
eenvoudige input en output conventies in COURSEWRITER. Dit zou kunnen
worden verholpen door gebruik te maken van een pre-compiler editor.
De tweede poging was de ontwikkeling van een eenvoudige interpreter welke kan worden toegepast op blokken tekst en beslissingsregels,
maar toch los daarvan staan. Een File-Oriented Interpretive Language,
FOIL, voorziet in een geschikt formaat voor onervaren computergebruikers.
Vooral het beschrijven van de input en output is veel geschikter als bij
FORTRAN. Het programma vraagt weinig geheugenruimte in core, omdat
het meeste materiaal op disks of andere randgeheugens blijft staan,
totdat het opgeroepen wordt door de interpreter.
Een derde poging, een uitbreiding van de tweede, was de aanpasI

sing van de vertaler om te voldoen aan de individuele werkgewoontes
vanelke auteur en de specifieke eisen van elk onderwerp of elke
strategie. De auteurs werd verzocht hun eigen conventies in te voeren
en nieuwe statements in te voeren welke geschikt zouden zijn voor hun
gewenste intructiestrategie. De suggesties hebben geleid tot veranderingen in FOIL en een nieuwe

compi~tie

van de FOIL vertaler.

Dit gehele projekt heeft het mogelijk gemaakt een vergelijking
te maken, gebaseerd op FORTRAN (FOIL), en de standaardtalen voor
conversational instruction. Voor de standaardtalen is gekozen, geheel
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in overeenstemming met het in de vor1ge paragraaf behandelde, voor
COURSEWRITER en PLANIT.
Beknopte samenvatting:
De mogelijkheid instructiemateriaal weer te geven is identiek voor
COURSEWRITER, PLANIT en FOIL. PLANIT en FOIL hebben de mogelijkheid
het resultaat van berekeningen weer te geven. De schrijf en format
statement in FORTRAN zijn veel flexibeler, maar minder gemakkelijk.
COURSEWRITER en PLANIT hebben een speciale statement om een pauze
in de uitvoering in te lassen.
De mogelijkheden voor het accepteren van input van een keyboard
Z1Jn ook nagenoeg gelijk. De read statement is expliciet in FORTRAN
en COURSEWRITER, impliciet na bepaalde display statements in PLANIT,
en kunnen impliciet of expliciet zijn in FOIL. Alle vier de talen
voeren dezelfde conventies voor het schrappen van een enkel teken,
of van een volledige respons; een speciale teller geeft steeds de
tijd aan die de student nodig had om op de laatste vraag te antwoorden, en kan worden gebruikt voor het bepalen van de strategie.
Alleen COURSEWRITER en PLANIT hebben de mogeli;kheid de student te
onderbreken voordat hij zijn respons beeindigd heeft.
De antwoordverwerking is gelijk voor alle vier de talen.
COURSEWRITER, FORTRAN en FOIL bevatten de volgende routines:
het zoeken naar character-strings(keywords) in de student input en
het als gelijkwaardig herkennen van strings afgezien van enige
onjuiste tekens. FORTRAN en FOIL kunnen verder getallen binnen
bepaalde grenzen als gelijkwaardig beschouwen, en een door de
student getypte expressie evalueren. PLANIT heeft soortgelijke
routines waarbij echter de auteur minder contrme heeft over de
tolerantie.
De mogelijkheid plaatsen te identificeren binnen een instructiesequentie is beperkt tot labels bij COURSEWRITER en FORTRAN, maar in
PLANIT en FOIL kan ook naar een regelnumrner of programma statementnummer gesprongen worden. De opeenvolging van instructiemateriaal
is prettiger te regelen bij FOIL en FORTRAN, omdat de waarde van
een label, een variabele of een parameter van een subroutine berekend
kan worden.
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COURSEWRITER is veel minder geschikt voor het bijhouden van de
resultaten en voor datamanipulatie. De rapporten zijn beperkt tot
een klein aantal schakelaars en tellers; berekeningen kunnen aileen
worden uitgevoerd tussen integers in twee tellers, en dan nog slechts
door de auteur.
FORTRAN is de minst geschikte taal voor auteurs. maar zeer flexibel
voor ervaren programmeurs. Elk van de drie andere talen zijn geschikter wat betreft de codering. In FOIL kan eenvoudig een vraag in een
andere worden ingebed. omdat bepaalde statements als conditionele
subprogramma's kunnen worden beschouwd. PLANIT heeft een zeer algemene
conditionele expressie waardoor de informatie uit voorgaande vragen
gebruikt kan worden. zonder dat de data bewaard hoeven te worden.
COURSEWRITER tenslotte heeft de mogelijkheid macro's te maken waarmee
nieuwe mogelijkheden kunnen worden ingevoerd.
Op pagina 43 tim 45 is in tabelvorm een vergelijking tussen deze vier
talen gegeven, gebaseerd op de betreffende rubrieken uit het Educomrapport, bijgewerkt met de meest recente gegevens die over de betreffende talen beschikbaar waren. Voor COURSEWRITER betekent dit dat
niet no.2, maar no.3 versie 2 voor system/360, de nieuwste beschikbare versie is vermeld. PLANIT en FORTRAN zijn eveneens bijgewerkt
tot de stand in augustus 1971. Over FOIL zijn geen nieuwere ontwikkelingen bekend sinds het verschijnen van het Educom-rapport.
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Een vergelijking van twee standaardtalen voor auteurs met
twee low-cost talen.
bperatie codes uit de auteurtaal zijn

~n

hoofdletters geschreven.

Vijf afkortingen (in schuine letters) worden gebruikt:
N

S

naam of alphameric string; k
= statement in source language;

COURSEWRITER III
(IBM 360)

specten

=

integer ;E

R

=

expressie

= relatie.

PLAN IT
FOIL
(SDCQ-32.360/65) (Univ. of Mich
(CDC •.•.. )
360/67)

FORTRAN
met subroutines
(Univ. of Mich.360/6

ISPLAY VAN INSTRUCTIEMATERlAAL
O!kens

.jd
~NEMEN

PR (tekst of probleem)
RD (tekst)
QU (probleem)
TY (type tekst)
AU (audio positie)
FP (film positie.
dia)

TY(type tekst)
P .Q.M. (type
WRITE k,(
TY~E(typewaarde k FORMAT (
tekst van provan expressie)
bleem.vraag of
multiple choice) TY~ E(display dia
overeenkomend
F.R(feedback of
reactie op stumet integerdeel
dentrespons)
van E)

PA k (pauze)

WAIT k

) }samen
)

VAN STUDENTRESPONS

kens

rrectie door
udent
jd

EP (enter and
proceed)
(impliciet na
PR en QU)

(impliciet na
p. Q. M. R)

ACCEPT
(impliciet na
GO BACK)

ACCEPT

, . (equivalente conventies voor 'backspace' voor het uitvegen
van enkele tekens en 'cancel' om een gehele respons te verwijderen).
(op zelfde manier met gebruik van een speciale
teller)

CALL TIME
(voor en na
studentrespons)

WAIT k(seconden)

ierbreking
respons

1

lWERKEN VAN STUDENTRESPONS
:americs

exact match;
sleutelwoord;
edited(enkele character strings
kunnen worden verwaarloosd)

exact match;
sleutelwoord;
fonetische
benadering

exact matCh;
sleutelwoord;
percentuele benadering

exact match;
sleutelwoord;
percentuele benadering
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COURSEWRITER III

.umerics

PLANIT

FOIL

FORTRAN

numerieke
1imieten;
eva1ueren van
een expressie

numerieke
limieten;
eva1ueren van
een expressie

numerieke
limieten;
eva1ueren van
een expressie

B: N(spring naar

GO TO N

GO TO k (een label)

PEENVOLGING VAN INSTRUCTIEMATERlAAL
pring naar
abel

BR N(spring naar

'N' )

BR Nl-N (sprong
naar 'N' in
'Nl " een ander
cursussegment

'N' )

prong naar
ast punt

GO BACK (ga terug
voor nieuwe respons)
GO ON (ga naar
vo1gende prob1eem)
GO TO HERE + k

pring naar
ubroutine

LD Rk(load return B: N(spring naar CALL.N~Nl,N2, •.. ) CALL N(Nl,N2, ... )
register 'k')
'N' en bewaar (tot 6 argumenten)
adres van vo1BR N(naam van
gende statement)
subroutine)

eturn

BR Rk(spring naar B: (blank)
RETURN
inhoud regis-.
(spring naar
ter 'k')
bewaarde adres)

::>orwaardelijke
prongopdracht

BR N /R(spring
naar 'N' a1s
re1atie 'R'
is true)

D: RN

lee uit rij

UN (eerste antw.)
yN (tweede antw.)
.btc. (een serie
antwoorden op onvoorziene
responsies).

een serie commentaren op
goede of foutieve antwoorden;
statements na
voorziene
antwoorden.

statements met
extra digits
aan op. code om
gebruik aan te
geven.

GO TO (gekozen
uit rij)

een categorie
van e1ke studentrespons wordt
bewaard;
aanta1 goed en
fout wordt
opgete1d.

beperkt aanta1
variabe1en (normaa1 100); eendimensiona1e
arrays

onbeperkt aantal
variabe1en;
n-dimensiona1e
arrays

B: E(berekende
statementnummer)

RETUFN

IF RS
IF RS
GO TO E
(berekende rege1nummer)
IF R(gevo1gd door
indented subprogram)

'SLAG EN BEHANDELING VAN DATA
:udent-data
:reikbaar tij:ns ui tvoering
In programma
:utomatische
.slag)

32 schake1aars
31 tellers
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COURSEWRITER III

PLANIT

FOIL

FORTRAN

erekeningen

integer berekeningen tussen
twee tellers

CALC mode
(FORTRAN-achtige
expressies)

Integer FORTRANexpressies

FORTRAN berekeninge

(subrout ines)

(+ -

* /)

PECIALE VOORZIENINGEN VOOR HET CODEREN
fkorting
statements)

(subroutines)
macro met parameters

(subroutines)
C k (copy
frame 'k')

(subroutines)

:>delconventies

vertaler is ingesteld op : ga
door naar volgende QU of PR
na match met CA
(CB) (juiste antwoorden); wacht
op volgende respons na rna tc h
met WA(WB) (foutieve antwoorden) of UN; ga
door met uitvoering na AA(AB)
(voorziene antwoorden) .

auteur kan instellen: uitvoerige of beknopte
verwijzingen
voor auteur;
sleutelwoord of
fonetische verwerking van antwoorden; lengte
van studentrespons -tijd.

auteur kan instellen: t.ype
van impliciete
sprong die gemaakt moet worden na match
met studentrespons.
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Hoofdstuk 3
De auteurstaal COURSEWRITER III 14,5,61
De auteurstaal COURSEWRITER III kent 30 tweeletterige operatiecodes
welke de auteur in het cursusmateriaal kan opnemen om de voortgang van de
cursus te besturen, puntentellingen bij te houden en antwoorden te bewerken. De meeste hiervan zijn te vinden in de tabel op pag. 43 e.v.
De instructies zijn assemblerachtig en hebben een variabele lengte argument waarin veelal meerdere operanden immediate of met direct adres door
elkaar gebruikt kunnen worden.
Formaat:

16char~maximaal 91

characters

Ilabel

~argument
Verder heeft de auteur de beschikking over een aantal cursusfaciliteiten
zoals tellers, buffers, schakelaars en cursus parameters.
We zullen hier een korte behandeling van de auteurstaal geven als
toelichting op de schema's in de volgende hoofdstukken. Voor rneer uitvoerige gegevens wordt verwezen naar
~_~~~E~~_~~~~~!!~~_~~g~~~~~

We onderscheiden drie klassen van operatiecodes met betrekking
tot de uitvoeringssequentie: problem, major en minor.
klasse problem

betekenis

argument

rd

reading assignment

te lezen tekst

gu

question

de tekst van een vraag

pr

problem

geen

correct answer

eerste juiste antwoord

major
ca
cb
wa

"

"

wrong answer

volgende juiste antwoorden
eerste foutieve antwoord
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wb

wrong answer

volgende foutieve antwoorden

aa

anticipated answer

eerste "verwachte" antwoord van een
groep

"

ab

"

andere "verwachte" an twoorden

un

unanticipated answer

tekst bij een onverwacht antwoord

nx

no match

geen

ea

end of answer

geen

ep

enter and proceed

geen

ty

type

willekeurige tekst

ad

add

Ie argo is een teller of constante,
2e argo is een teller. Resultaat
in tweede argument.

sb

subtract

idem

mp

multiply

idem

dv

divide

idem

ld

load

Ie argo is storage area (buffer,
teller, constante of tekst). 2e arg
is plaats waarin dit geladen wordt
(buffer, schakelaar, teller, return
register of parameter).

ed

edit

tekens die verwijderd moeten worden
uit antwoord van student:
sh
-upshift
sp
-spaties
1£
-line feed
bk
-backspace en voorgaande thara(
all -alles dat hier genoemd is
ch(x)-character x

br

branch

onvoorwaardelijk: I argument label
rn ~return register n
prn -n de problem op.code
~
rt -laatste restart point
re -laatste wrong answer return
point ~~

minor

~

Het adres van de laatst bereikte problem op.code wordt bewaard door
het programma als restart point bij de volgend~ inschrijvinb'

~~

Zie vervolg
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fn
au
fp
pa
bbb

Voorwaardelijk: 2 of meer argumente
Bijv. br sample/c3,le,1
het rechtse argument is de relatie
c3 kleiner of gelijk I.
Conditie kan ook zijn schakelaar a8
of uit bijv slO,1 (slO is aan).
function
naam subroutine
audio position
nr van blok op audiotape
film position
nr van frame op filmstrip of in
diacassette.
pause
lengte van pauze in secc(~ 32767)
continuation statement verlenging van rd, qu, ca, aa, wa,
un of ty, telkens voor een regel
(91 characters).

Argumenten worden gescheiden door een slash ( / ).
Answer processing sequence
De qu en pr operatiecode starten beide een answer processing sequence. Het
begin van de answer processing sequence is het wrong answer return point.
Dit is de eerste ca, wa, ep of aa code na de lopende qu of pro
Het antwoord wordt aangenomen en vergeleken

met aIle door de auteur op-

gegeven antwoorden. Bij een match (overeenstemming) met ca (cb) worden
aIle daarop volgende minors uitgevoerd tot de volgende major. De rest
van het programma wordt overgeslagen tot de volgende problem op.code
wordt bereikt.
Bij een match met wa (wb) worden aIle daarop volgende minors uitgevoerd tot
de volgende major, en het programma keert terug naar het wrong answer return point om een nieuw antwoord aan te nemen.
Bij een match met aa worden aIle daarop volgende minors en aIle minors
volgend op direkt daarna geplaatste ab op.codes uitgevoerd tot de

'~olgende

major. Verder als ca.
Bij een match met ab worden aIleen de direkt daarop volgende minors uitgevoerd. Verder als ca.
Het gebruik van meer aa's geeft dus de mogelijkheid een antwoord als minder
goed te herkennen en dienovereenkomstig meer commentaar te geven en de
puntentelling aan te passen.
Wordt geen match gevonden met een ca(cb), wa(wb) of aa(ab) dan wordt het
argument van de eerste un getypt en het programma keert terug naar het
wrong answer return point. Bij elke volgende doorgang zonder succes wordt
steeds de volgende un-statement uitgevoerd.
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Eindigt het programma met een nx dan worden bij het bereiken van dit
punt aIle minors van de nx uitgevoerd, tot de volgende major.
Tenslotte de ea. Wordt gesprongen naar een label direkt voorafgaande aan
de ea op.code dan worden aIle daarop volgende minors uitgevoerd. Anders
worden deze overgeslagen.
Schematisch:
x

geeft match aan

]

gedeelte van het programma dat uitgevoerd wordt na de match

I

sprong volgend op uitvoering van de minors

I

t

programma

geval
2

pr,hlem
wrong answer _ca
return point
aa

I
I
ab

J

I
wa
I
un
I

volgende
problem
op.code

5

6

I

J
I

I

I

I

I

I

I
I

,

j

I

I

I

I
I

I

+

t

I
I

t

t

I

I

I
I

I
I
I
I

I

I

I

~

Een aparte groep operatiecodes is de macrobehandeling.
betekenis

argument

cm

call macro

naam van macro

cc

continu call

een parameter van de macro call.
Parameters worden gescheiden door een
willekeurige delimiter.

ma

macro header

naam van macro

if

if statement

formaat: if pnn,c/+s
p = delimiter
nn= nr van parameter
c = x of n
x is existing (aanwezig)
n is non existing (afwezig)

macro

7

t
x

J

I

I

4

x

aa
aa

3

I
I
I
I

I
I
JJ
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s

em

end of macro

=

het aantal daarop volgende modelstatements
dat geschrapt moet worden bij de generatie
van de macro,als aan de conditie voldaan is.~

geen

B. Cursus faciliteiten
I. 31 tellers van -32768 tot +32767, aangegeven met cO tim c30.

2. 6 buffers van 100 characters, aangegeven met bO tim b5.
Ook een variabele-lengte formaat is mogelijk: bn,p,s

0, I, 2, 3,4,5

met n

positie in de buffer van het meest
linkse character

p

s

=

aantal characters

3. 6 return registers van 6 characters, aanroepen met rO tim r5.
Ook een variabele-lengte formaat is mogelijk: rn,p,s.

Zie 2.

4. 3 tijdtellers. Deze kunnen niet gewijzigd worden. Wel kan de inhoud
overgeladen worden naar andere tellers.
Aanroepen met:

5. 32 schakelaars

to

lopende tijd in minuten

tl

totale tijd in het systeem in minuten

t2

aantal dagen sinds laatste sign off

hebben alleen de stand 0 of I (aan of uit). Aan-

roepen met sO tim s31
6. 32 cursus parameters, dienen om de gehele loop van de cursus te
regelen. Alleen de waarde 0 of I (aan of uit).
Aanroepen met:

1.:

1.:1.:

pO tim p31

parameter

betekenis

o

editing voor alle antwoorden

tim 3

4 tim 7

gereserveerd

8

student verzoek om hulp niet toegestaan

::1=1.:

Dus: naar gelang de conditie x of n kan bij de generatie van de macro een
aantal statements worden weggelaten,indien een parameter wel of niet aanwezig is in de macro call.
Als student "help" typt krijgt hij van het programma het juiste antwoord.
Dit kan worden voorkomen door p8 op I te zetten.
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student verzoek "go to" niet toegestaan

9

1:

10

boodschap "help not allowed" in combinatie met 8

II

boodschap "go to not allowed" in combinatie met 9

12

als er geen un statement aanwezig is aan het eind
van een

antwoordg~oept

wordt gehandeld alsof deze

er weI was met tekst "incorrect"
13

restart niet bij last restart pointtmaar bii
adres in return register 5

14 tim 31

materiaal behandeling

C. Labels
Er zijn drie vormen van labels:
I. pnn(parameter substitution form) komt aIleen voor in macro's

p = parameter-delimiter welke gespecificeerd is in de ma-statement t
of het $ teken
nn= parameter-nummer van 00 - 99.
Dit wil zeggen dat we in een macro een label aan mogen geven met een
algemene vorm pnn en dat bij de generatie van de macro hiervoor de
parameter met het betreffende nummer uit de macro call voor in de
plaats wordt gezet
2.

#nn(generated label form) komt aIleen voor in macro's
i= het pound teken
nn= numrner van 00 - 99

Bij elke generatie van de macro wordt deze label aangevuld met 3
characters van aaa tim 999. Bij de eerste generatie dus.
tweede generatie

~naaa
~naab

etc.

Dit is nodig omdat anders een label die we in de macro hebben geschreven meer malen voorkomt.
3. label (actual label form)
Deze label kan overal in het programma geplaatst worden en wordt niet
gewijzigd.Zo'n label kan dus maar een keer voorkomen

1:

De student kan naar een ander deel van de cursus overstappen door
"go to label" te typen. Dit kan worden voorkomen door p9 op I te zetten.
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Hoofdstuk 4
Het programmeren van de instructieschema's
We kunnen de gehele cursus opgebouwd denken uit de navolgende
blokken, waarvan sommige delen afwezig kunnen zijn, bijv. niet elk
instructieblok zal afgesloten worden door een eindtest. Dit schema
dient om aan te geven welke blokken in de programma's herhaaldelijk
voorkomen, zodat er een standaardschema voor gemaakt kan worden.

I~......--......

I
I

I

\

:

Lj-_\ __ J\_J
instructieeenneid

\

l _

1.- _

\

\
\

\ \
L \

\
\
I

I
I .

Lh~r.1ls...l1..n&..eD

I
I

...J

Toelichting
I. De instructie-eenheid
------------------------

Elke instructie-eenheid bestaat uit een of meer reading assignments
gevolgd door een of meer multiple-choice vragen en/of problem
solving groepen (aIleen in deel III van de cursus).
De reading assignments bestaan uit de rd

op.code en een tekst.

De multiple-choice vragen worden verder behandeld 1n hoofdstuk 5:
De vraaggroep. De problem solving

groep wordt behandeld in hoofd-

stuk 9.
Elke instructie-eenheid wordt voorafgegaan door de label unitnn,
waarin nn het nummer van de eenheid is.
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Elke instructie-eenheid wordt afgesloten door de procedare wissel
(in het schema aangegeven met

8).

De wisselgroep wordt eveneens

behandeld in hoofdstuk 5. De wlssel heeft als functie de student
te laten ontsnappen uit de normale sequentie van de curSU3 als hij
deze

eenheid heeft doorlopen als naslag of als herhaling. In het

geval van een herhaling op grond van een lage score bij de eindtest keert hij terug naar de herhalingsgroep.
2. De eindtest
-------------De eindtest bestaat uit een aantal multiple-choice vragen, waarop
geen commentaar wordt gegeven, alleen het juiste antwoord wordt
vermeld en aan het einde van de test de totaalscore voor deze
test. De testvragen worden behandeld In hoofdstuk 6: De testgroep.
De eindtest wordt voorafgegaan door de label unitnn (de eindtest
wordt dus ook beschouwd als een instructie-eenheid), en vervolgens
de procedure

~).

eind (in het schema aangegeven met

De eindtest wordt afgesloten door de procedure score (in het schema
aangegeven

m~~ ~

), die alleen aangeeft hoeveel vragen goed

beantwoord zlJn.
De eindtest wordt verder behandeld In hoofdstuk 6.
~~_Q~_~~E~~!i~g~~

Dit b16k bestaat uit de procedures jump en retest.
De procedure jump verzorgt een sprong naar een bepaalde voorgaande
instructie-eenheid

(label: unitnn) als p of meer van de testvragen

x, y en z fout beantwoord zijn. Als de gehele eenheid herhaald
moet worden wordt de sprong terug naar het blok herhalingen ver-zorgt door de procedure wissel. Als ergens midden in de eenheid
teruggesprongen moet worden dan moet de statement
herknn/slO, I

(nnde

herhalin~)

toegevoegd worden.
De procedure retest geeft dan aansluitend een herhalingstestvraag.
Deze twee procedures worden uitvoerig behandeld in hoofdstuk 7.
4. De bibliotheek
----------------De bibliotheek bestaat uit een lijst van alle units corresponderend
met de index in de handleiding, en de verwijzingen bij de vragen in
het notitieboek (zie afdeling I , hoofdstuk 3).

Deze lijst is niet

fysiek aanwezig in de cursus, doch komt tot stand door speciale
sprongopdrachten tussen de units. Zie hiervoor hoofdstuk 8.
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In de hierboven genoemde procedures wordt gebruik gemaakt van een
groot aantal van de in het COURSEWRITER-programma ingebouwde cursusfaciliteiten. Deze komen ter sprake in hoofdstuk 10: De toewijzingen.
Hier wordt ook het aanloopprogramma dat de initialisatie
cursus verzorgt behandeld.

van de
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Hoofdstuk 5

De vraaggroep
Een instructieeenheid komt als voIgt tot stand
unitnn
rd
}tekstblok of aantal tekstblokken
qu

)

tekst van een vraag

cm $vraag$ ..• -\call macro vraag voor antwoordverwerking
cc $ •••
I
gen
opdrachtgenereer de macro
cm $wissel$ ... }ca 11 macro W1sse
.
1
cc $

De vraag is een multiple-choice vraag met 3 keuzeantwoorden, gecodeerd
a, b en c. Het antwoord wordt gegeven door a, b of c te typen (en EOB).
Het geven van een macro voor de vraaggroep heeft een nadeel. We moeten dan
een maximum aangeven voor het aantal regels per stuk commentaar. Elke regel
correspondeert met een parameter in de macrocall. In de macro Z1Jn dan een
aantal conditionele statements opgenomen voor het geval dat minder regels
opgegeven worden in de macro-call. Voor de goedtekst (commentaar op het
goede antwoord) zijn 2 regels gereserveerd; voor de foutteksten telkens
5 regels.
Let op: In de macro-call mogen geen delimiters ontbreken. Als b.v. parameters 05 tim 09 gereserveerd zijn voor 5 regels commentaar, dan moeten er
ook 5 delimiters voorkomen in de macro-call, ook al worden na een aantal
delimiters geen regels tekst meer opgegeven. Het aantal delimiters moet dus
zorgvuldig afgeteld worden.
Voor de foutieve antwoorden wordt de aa op.code gebruikt. In de vraaggroer
wordt de mogelijkheid gegeven om een tekst te geven bi; de beide foutantwoorden, of bij elk foutantwoord een andere tekst. Getest wordt nameli;k
of $05 aanwezig is in de

macro~call.

Dit 1S de eerste regel van de eerste

fouttekst. Is deze aanwezig (dus er zijn twee foutteksten) dan wordt voor
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het tweede foutieve antwoord de aa op.code gekozen. Ret gevolg is dat
het tekstblok van $05 tot aan deze aa-code wordt getypt bij een match met
de eerste aa. Ontbreekt $05 dan wordt de tweede aa op.code vervangen door een
abo Bij een match met de eerste aa op.code wordt dan automatisch de tekst
volgend op de ab op.code getypt. Dit is dan de gemeenschappelijke fouttekst.
Ret voordeel hiervan is dat de gemeenschappelijke fouttekst slechts eenmaal in het programma hoeft te worden geschreven.
Parameter 16 geeft aan hoeveel punten aan een goed antwoord moet worden
toegekend. De telling wordt bijgehouden in c4. c5 wordt met
een

verhoogd als

foutief antwoord wordt gegeven. c4 en c5 worden echter aIleen ver-

hoogd als de vraag niet doorlopen wordt als herhaling of als naslag. Dit
wordt getest aan schakelaars slO en sll. Als het een herhaling is dan is
sIO=I, als het naslag is (libr.) dan is sll=l.
I. Flow-chart:

rd tekst

goedtekst 1--<

scoreteller c4

Ie

fouttekst

2e
fouttekst

De vraaggroep
de cijfers in de blokken verwijzen naar
parameters in de macro-call.
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2. nacro model statements.

vraag
ma vraag
ea $01
ty $02
if $03 ,n/+ J
ty $03
br ~O~/sJO,J
br#08/sll,1
ad $J6/c~
R j ;'0\
aa $04
if $OS,n/+12
ty $05
if $06,n/+7
ty $06
~r
$07,n/+5
ty $07
if $08,n/+3
ty $08
if $09,n/+1
ty $09
br #07/510,0/511,0
aa $10
if $05,x/+1
ab $10
ty $11
if $12,n/+7
ty $12
if $13,n/+5
ty $13
if $14,n/+3
ty $14
if $15,n/+1
ty $15
br #07/510,0/511,0
=#07
ea

ad l/e5
#08
em
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3. Macro calls.
a. een fouttekst
em
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

$vraag
$COI=a,b of c, juiste antwoord)
$(02
k
b"
$ (03=te st 1J juiste antwoord~
$(04=a, b of c, eerste foutkeuze)
$$$$$
(leeg)
$( lO=a, b of c, tweede foutkeuze)
)
$( I I
)
$( 12
$(13=tekst bij foutief antwoord)
$(14
)
)
$(15
$( 16=score bij juiste antwoord)

b. twee foutteksten
Idem als a, aIleen op plaats 05 tim 09 komt nu:
"tekst bij eerste foutkeuze", en op plaats 11 tim 15:
"tekst bij tweede foutkeuze".
B.De macro wissel.
Afhankelijk van de stand van s10 en sl 1 wordt besloten of doorgegaan kan worden met de volgende uni to
In de macro call wordt met parameter
1S

aangegeven of dit een punt

waar een herhaling moet eindigen. Is dit het geval dan geeft

para~meter

1 de label van de herhalingsvraas die hierop voIgt (herknn).

Voor het geval Qat s10=1 wordt daarnaartoe gesprongen.
Als sll=O, dus geen naslag, dan wordt doorgesprongen naar de volgende unit. Als sll=1 dan wordt gevraagd of de student verder wil
gaan met de naslag. Op het antwoord "ja" wordt doorgegaan met de
volgende unit. Op het antwoord "nee" wordt p9 op 1 gezet (go to
not allowed) en sl 1 op O. Daarna wordt teruggesprongen naar de
plaats in de cursus waar de student gebleven was voor hij naar de
bibliotheek overschakelde (label bewaard in r4).
I. De flow-chart.
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spr1ng naar

>=-----t $0 I (herknn)

-,...-----......- - - - - . - t

spring naar
uni tnn

nee

De macro wissel

2. Nacro model statelnents.
wissel
rna
pr
br
if
br
ty
ca
aa
ld
ld
br
em

wissel
$02/sI0,0/sll,0
$Ol,n/+I
$01 /sJO, I
(c/r)Verder?
ja
nee
l/p9
O/sll
r4

Parameters: Ol=eventueel nr van herhaling
02=nr van volgende unit
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Hoofdstuk 6
De eind tes to
~e

eindtest

1S

als voIgt opgebouwd:

A. De macro eind.
Bij de uitvoering hiervan wordt getypt dat dit de eindtest is,
en het aantal vragen. De scoreteller welke het aantal goede
antwoorden bijhoudt (cl) wordt op 0 gezet.
De buffer b4 komt bij de macro score ter sprake.
I. macro model statements

eind
rna eind
ty Eindtest van Les $Ol.(c/r)
ueze eindtest bestaat uit $02 vragen.(c/r)
Het resultaat wordt aan het einde van de test gemeld.(c/r)
ld O/cl
ld $02!b4, 18, I
em
2. macro-call
em $eind
cc $(Ol=lesnulmner)
cc $(02=aantal vragen, I digit, maximaal 9)
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B.

ve

macro test.

De vragen van de eindtest (maximaal 9) zijn multiple choice
vragen met 3 keuzeantwoorden, gecodeerd met a, b en c. Op een
antwoord voIgt geen commentaar, aIleen tgoed} of ffout, het is
(a, b of c)} • Deze teksten staan in buffer bl (eerste 5 chars
resp. 13 chars vanaf

~1).

Voor elk goed antwoord wordt 1 bij cl opgeteld en wordt de
schakelaar met hetzelfde nummer als de vraag op 0 gezet. Bij
een foutief antwoord wordt deze schakelaar op f gezet. Aan de
hand van deze schakelaars wordt straks beslist of er herhalingen
1I1pe ten worden gegeven.
I. flow-chart

type tgoedt

:>-,,:...-..J'"

type ffout,
het is $02t

tel 1 op b~J
scoreteller cl

switch n
J - - - - - - - -....... zet op
1
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2. macro model statements
test
rna
ca
ty
ad
ld
aa
ab
ty
ty
ld
em

test
$02
b I, I ,5
I/cl
0/8$01

$03
$04
BI, II ,13
$02
I/s$OI

3. macro-call
cm
cc
cc
cc
cc

$test
$ (01 =nummer van de vraag)
$(02=a, b of c, juiste antwoord)
, , , foutief antwoord)
$(03=
,,
,, )
$(04=
; ,

C. De macro score
Bij de uitvoering van deze macro wordt getypt hoeveel vragen goed
beantwoord zijn.
Verder wordt getest aan de hand van sll of dit naslag is. 20 ja,
dan worden geen herhalingen gegeven, maar direkt doorgesprongen
naar de volgende instructieeenheid.
macro model statements:
score
rna
ld
ty
br
em

score
cl/b4,9,1
b4, 1,41
$0 I I s II , I

parameter =nr van de volgende instructieeenheid.
N.B. De bufferruimte 1S beperkt. De Z1n van deze twee macro's 1S
dan ook voornamelijk dat we meerdere malen een lange tekst in het
progrmmna op kunnen nemen zonder gebruik te hoeven maken van de
buffers.
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Hoofdstuk 7.
De herhalingen.
Deze groep bestaat uit een macro Jump voor elke mogelijk in te
voeren herhaling, steeds gevolgd door de macro retest. In de macro
jump wordt beslist of een bepaalde eenheid herhaald moet worden,
en wel volgens het schema: als $05 of meer van de vragen $02, $03
en $04 fout beantwoord zijn, dan herhaal unitnn ($01). De parameters 3 en 4 mogen afwezig

z~Jn

zodat ook een herhaling kan volgen

op het resultaat van 1 of twee testvragen.
Schema:
cm
cc
qu
cm
cc

$jump
$ ••••
(vraag)
$retest
$ ••••

beslist of er
herhaald moet worden
herkansingsvraag
verwerking van
herkansingsvraag

x

herhalingen:
qu (vraag)
cm $retest
cc $ ••••

I. macro model statements

jump

#09

rna
ld
br
ad

Jump
0/c2
#09/s$02,0
l/c2

if $03,n/+6
br tI0/s$03,0
ad l/c2

if $04,n/+3
b r =#=1 1/ s $ 04 , 0

ad l/c2
br
ld
ad
ty
br
em

=#l2/c2,le,$05
l/slO
l/c6
Herhaling
$01
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2. macro"'call
cm
cc
cc
cc
cc
cc

$ jump

$(unitnn=unit die eventueel herhaald moet wordeu)
$(02=nr van testvraag)
$(03=nr van testvraag)
$(04=nr van testvraag)
$(05=aantal vragen dat fout moet z~Jn voor herhaling)

~~_Q~_b~Eb~lig~~~E~~~~

Op het punt in de instructieeenheid waar de herhaling beei'.ndigd
moet worden, wordt in een sprong naar de herkansingsvraag voorzien
(in schema I: wissel).
Is dit aan het eihde van een tekst, dan wordt deze eenvoudig aan
het tekstblok toegevoegd.
br herknn/sIO, I

(nn-de herhaling)

Is dit aan het einde van de unit dan wordt hierin automatisch
voorzien in de macro wissel. Hierin komt n (het nummer van de
herhaling voor als parameter 01.
De herhalingsvraag wordt verwerkt door de macro retest.
I. macro model statements
retest
rna retest
$01
ca

~02

ad l/c7

ty
aa
ab
ty
ty
ld
em

bO, 1,4
$03
$04
bl ,85, 13
$02
O/s]O

2. macro-call
cm
cc
cc
cc
cc

$retest
$(Ol=herknn, nn is nr van herkansing)
$(02=a, b of c, juiste antwoord)
, , , foutief antwoord)
$(03=
,, )
,,
,,
$(04=
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Hoofdstuk 8
De bibliotheek.
De bibliotheek bestaat uit een lijst van alle units. Deze is niet
fysiek aanwezig in de cursus, doch komt tot stand door speciale
sprongopdrachten welke ter beschikking staan van de student. Deze
sprongopdracht luidt:
go to label
In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat we deze sprongopdracht kunnen
verbieden met behulp van parameter 9. am te voorkomen dat de student
deze sprongopdracht gaat .nisbruiken om aan testvragen te ontsnappen
laten we deze aIleen toe bij het begin van een nieuwe les. Hiervoor
zorgt de macro libr.Bij de uitvoering hiervan wordt gemeld dat het
begin van de nieuwe les

1S

bereikt. Dan wordt gevraagd of de student

voorgaande units wil herhalen. Is dit het geval (antwoord"library")
dan wordt p9 uitgeschakeld zodat de go to statement gebruikt kan
worden. Verder wordt de eerste label van de nieuwe les opgeslagen
in r4 als terugkeeradres. Tenslotte wordt s\\ aangezet om te voorkomen dat deze doorgang invloed heeft op de score.
Elke les begint dus met de macro libr, gevolgd door de label Les nn.
I. macro model statements

libr
rna libr
qu Je kunt nu beginnen met $OI.(c/r)
Sla (EOB) aan als je met de les wilt beginnen, type library(c/r)
als je voorgaande units wilt herhalen.
ca (EOB)
aa library
ld $OI/r4
ld O/p9
ld 1/ s 1\
ty O.K., welke unit?
em
2. macro-call
cm $libr$les nn
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Hoofdstuk 9
De problem solving groep.
De structuur van de problem solving groep is al uitvoerig behandeld
in afdeling I I

hoofdstuk 2.

Dit type vraagstuk komt slechts 1n een zeer klein aantal voor in
deel 3 van de cursus, waarbij dan nog grote verschillen optreden

•

in aantallen correcte antwoorden, geanticipeerde antwoorden met
specifiek

commentaar, aantallen hints, etc. Het is daarom niet

zinvol deze vraagstukken consequent als macro te gebruiken. Dit
zou resulteren in ca. 200 parameters in de macro-call.
We geven hier wel aan hoe een dergelijk vraagstuk geprogrammeerd
kan worden in macro-vorm omdat dit een eenvoudige manier is om aan
te geven op welke plaatsen bepaalde gegevens gesubstitueerd moe ten
worden. Hierbi; geven we voor elke tekst slechts een regel ruimte
aan. Het zal echter beter zijn om in de praktijk deze vraagstukken
volgens het hier gegeven model volledig door te programmeren.
Voor de aantallen goed en fout antwoorden en voor de ca-score
worden dezelfde tellers gebruikt als in de macro vraag. c30 telt
automatisch het aantal cats van de gehele cursus. cO wordt hier
gebruikt om het aantal verzoeken om hulp bij te houden yoor de
hele,cursus. Het return register rO wordt gebruikt om het adres
van de volgende hint bij te houden.
De generated labels die hier gebruikt worden moeten vervangen
worden door actual labels (b.v. voor het eerste vraagstuk aI, bl,
etc., voor het tweede a2, b2, etc.)
N.B.

We gebruiken niet het woord'help' voor een verzoek om hulp,

maar het woord'hint: Dit is noodzakelijk omdat het woord 'help'
behoort tot het pakket statements dat ter beschikking staat van
de student. Als de student 'help' typt krijgt hij van het programma
het juiste antwoord en het programma springt dan door naar de volgende problem op.code. Deze mogelijkheid willen wij niet gebruiken,
dus deze wordt geblokkeerd met cursusparameter 8. Het woord 'help'
kan dan nog niet gebruikt worden als antwoord van de student omdat
dat door het programma wordt genegeerd.

hoog

>-~-.~goedtekst

tel I op bij

~~--~hintteller c

spring naar
hintadres '

nee
~-----.~type

le'hint

verhoog
hintadres

~----~~type

5e hint

verhoog
hintadres

>-~~~Ie fouthint

tel I op bij
foutteller c5

I

x maal fouthint
of aa (wa)
I

--'-1

...1

I

~~---4~tandaardtekst

etc.

I

I

I
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2. macro model statements.
solv

=#00

=#:01

rna solv
pr(r)
if pI2,n/+1
br #D5/c30,1,$12/cO,g,$13 ~
ld 4fOO!rO
qu(n) $01
ca $02
ty $03
ad $14/c4
wa Hint
ad l/cO
br rO
ea
ty $04
ld -=#0 1!r0
br re
ea
ty $05
ld #02!r0
br re

#02
ea
ty $06
ld #J3!r0
br re

*03
ea
ty
Id
br
un
if

un

if
un

if
un

$07
:#04!r0
re
b2,1,72
p09,n/+5
$09
pI0,n/+3
$10
pI I ,n/+I
$11

nx

ty b3, I , 16
ty $02
ty b3,17,57

~ Gecontroleerd wordt het aantal cats voor de gehele cursus. We
kunnen ook c4 nemen, dus de totaalscore.
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05
ty b2,73,22
(eerste deelvraag)
qu $15
ca $16
ad $17/c4
un b2,1 ,72
nx
ty b3,73,22
ty $16
qu(n) $18
etcetera
een aantal deelvragen

~.

In deze macro maken we gebruik van een aantal statement-

modifiers. Dit zijn symbolen die aan de op.codes worden toegevoegd
om een impliciete functie te veranderen. Zo is aan de pr-statement (derde regel) de modifier (r) toegevoegd. Dit heeft tot gevolg
dat de pr-statement, welke normaal geen sign-on restart point is
dit nu wel is. De daarop volgende qu-statement, welke normaal wel
een sign-on restart point is wordt dit nu niet door toevoeging van
de modifier (n). Zo zouden we ook in de groep deelvragen elke
volgende qu-statement de (n) modifier mee willen geven, zodat bij
een nieuwe start telkens met de eerste deelvraag wordt begonnen.
3. macro-call
cm
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

**

$solv
$(Ol=tekst van volledige vraag)
$(02=juiste antwoord)
$(03=tekst bij juiste antwoord)
$(04=eerste hint)
$(05=tweede hint)
$(06=derde hint)
$(07=vierde hint)
$(08=aantal hints)
$(09=eerste fouttekst)
$(IO=tweede fouttekst)
$(II=derde fouttekst )
$(12=scoregrens)
$(13=grens van tottal aantal hints)
$(14=score bij goed antwoord)
$(15=eerste deelvraag)
$(16=juiste antwoord )

Voor het geval bepaalde fouten voorZ1en worden kunnen i.p.v. de
un-statements aa of wa-statements worden gebruikt met specifiek
commentaar.
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Hoofdstuk 10
Toewijzingen.
~~_f~E~~~_£~~~1~!~~!~g~

I. buffers: 6 buffers met maximaal 100 characters.
formaat:

bn,p,s

met n=0,I,2,3,4,5 is nr van buffer
p=positie in de buffer van het meest linkse bit
s=aantal characters
a. bO

is gereserveerd. Deze buffer bevat altijd het laatste
door de student gegeven antwoord.

b. bI,I,5

inhoud: goed(c/r)

c. bI,6,5

inhoud: fout(c/r)

d. b I , I I , 13

inhotid: fout, het isb

e. b2,1,72

inhoud: Antwoord onbekend; controleer of Je goed
geantwoord hebt en probeer

f. b2.73,22
~.

b3, I , 16

h. b3,17,57

opn~euw.

inhoud: Hulp niet toegestaan.(c/r)
inhoud: het antwoord isb
inhoud: probeer nu als oefening het volgende
getrapte vraagstuk.(c/r)

~.

b3,73,22

1.' b4, I ,41

inhoud: Fout, het antwoord is:
inhoud: Je hebt b van de b vragen goed beantwoord.

2. Tellers: 31 stuks van 6 byte (maximale inhoud 32768 en een teken)
formaat:

cn,p,s

met n=O, I, •...•......••..• , 30 is nr van teller
p=positie in de teller (byte I tim 6)
a. cO telt het aantal malen dat om hulp wordt gevraagd door de
student
b. cI telt het aantal juiste antwoorden van 'een testegroep. De
inhoud wordt afgedrukt bij score.
c. c2 telt het aantal keren dat een hint wordt gevraagd per
probleem
fouten

~n

~n

een problem solving groep, en het aantal -

een

d. c3 niet Rebruikt

ju~groep.
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e. c4 telt ee score bij ca bij eerste doorgang
f. cS telt het aantal fouten
~.

c6 telt het aantal herhalingen

h. c7 telt het aantal ca's in de herkansingen
c30 is gereserveerd. Deze teller bevat het aantal ca's over de
gehele cursus. Deze worden automatisch geregistreerd (toe te
wijzen door supervisor).
3. Schakelaars: 32 stuks, kunnen aIleen de stand 0 of I hebben.
formaat: sn
met n=O, 1, ...•..••.... , 31 is nr van schakelaar.
Elke byte positie in een teller is ook als schakelaar te gebruiken
doordat elke positie afzonderlijk adresseerbaar is.
a. sOl wordt aangezet als testvraag I fout wordt beantwoord.
s02 idem vraag 2
s09 idem vraag 9
b. siO is aan als blok wordt doorlopen als herhaling(niet bijtellen)
c. sil is aan als blok wordt doorlopen als naslag (niet bijtellen)
4. Return registers: 6 stuks van 6 byte, welke elk een adres (label) van
6 chars kunnen bevatten, of meerdere kortere labels.
formaat: rn,p,s
met n=0,1,2,3,4,S is nr van register
p=positie van eerste char.
s=aantal chars
a. rO bevat de sprongadressen van de hintsequentie, en geeft
daarmee aan de hoeveelste hint gegeven moet worden.
b. r4 bevat de label van de nieuwe les als overgeschakeld
wordt op library
c. rS gereserveerd. Deze bevat de label die dient als sign-on
restart point als pI3 aan is.
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5. Cursus parameters: 32 stuks, kunnen alleen de stand 0 of I hebben
(aan of uit).
formaat: pn
met n=O,1 ,2, •••....•. ,31
a. pO verwijder upshift en downshift chars. uit
alleen voor

student antwoorden

deel I en I I

b. pI verwiider spaties uit antwoorden
c. p2 verwijder linefeed en return chars.

gehele cursus

f

d. p3 verwi;der backspace en alles direkt daarvoor

1 ~.p4-p7

gereserveerd

f. p8 negeer student-verzoek om hulp
voor gehele
cursus

.8... plO boodschap "help not allowed" in combinatie

\
incidenteel

voor gehele
cursus

\

met p8
~.

p9 negeer student-verzoek "go to"

1.. pll boodschap "go to not allowed" in combinatie
met p9

l'

pl6 slaat het student record op op ieder sign-on
restart point i.p.v. het sign-off point

{

k. pl8 als student status gevraagd wordt wordt
de inhoud van c30 gegeven

~~_~~!_i~i!i~!i~~!i~EE£aE~~~'
Voor we met het cursus materiaal beginnen wordt de initialisatie
voor de gehele cursus geprogrammeerd. Hierbi; worden de buffers
geladen, de schakelaars op 0 gezet, en de tellers, en de cursus
parameters in de eewenste stand gezet. Vervolgens

word~

de initi-

alisatie voor het eerste deel van de cursus verzorgt (cursus
parameters) en er wordt gevraagd of de student de handleiding
goed bestudeert heeft. Daarna volgt de inleiding van de eerste
les (doel van de les) etc.
We geven hiervoor de input van het testprogramma dat 1.n Leiden
1.S uitgetest.

a100/einJh
01/05/72
'{)J:1

;~A~lE

10:I~C

13 E.

LinE

3

van Hcps

TYP [ C11'1 :., r:J
insert after einJh
01
C',) .1 ).J t
01 1J c;)eJ
F ).J t
I" Jc;,;rij;J :l(:t (JIlt.uurJ niet.
T ~. pea,.) J r c v J J r he tan LI X) r 1 .1<J t j e :-<. i cst. 1..11
02
IJ
r nl,\l En.U.{
T.JJ /\.{C"; I~[~J
u- 2 1J ;, il t.I:) J r J :) 11 J C I\. en J; C..) 11 t r .J 1e c r .J f j e g:) c J get Y,J t
~.J ten ;J r .J J C e r J ;J 11 i e.J ."1. I J 2., 1, 72
Q3 I J d J 1 p n i e t .1 e e r toe b est a elll •
1.;2,73,27
04 lJ fU.Jt, het allt./oorJ is Probeer o;Jnie.J.'I##ff
t'LL:"3E ,{[PEAT
IJ fO.Jt, het anLJoorJ is PrJ.;eer n.J (Jls oefenin6 het volgenJe gctra;)tc
loJ 3
0- 5 IJ 1/p3
8- G lJ1/p8
0- 8 lJ 1/iJ11
09 lJ 1/p1G
0- 10
lJ 1/;)18
0- 11
lJ 1/###
PLL\SE I~ErL'\T
1-J O/cO
0- 12
teller
0- 1 aJ 1/cO
02
1 J O/c(cO)
03 J r tcller/cO, 1,30
04 1J O/cO
05
CJ ,),J.J 1
J- 1 1 j 1 I ,) J
/I

(

(

J-

I.

0-

:5
4
5

J-

c-

1J 1/~1
I J 1 I I) 2
1J 1 I iJ 1 U
ty .Jit is

je~l

1 vall Jc c.JrSJS CO.l;:::Ut.

vr()a;stJ~.

o-

lJ

1-

1

1-

2

11als

q.J 1i e .) j c J e han J lei .J i n g g J e J J v'J r gel c zen? T Yj) e j a :) f
ja
t Y GaeJ.

nee

(l

I::;

,m t. I:) J r J •

C<J

3

CiJ nee
ty ::>ign .)ff. 8est~Jeer 1e hanJleiJing gaeJ,
je hiernce klaar Jent. Tot ziens.

4

en k·J:l./eer

terJ,~

en i< 0

t e r ..1 g

TEXT T)) L):lC
1-

4

1-

5

t y S i i; n J f f. iJ est'J J e e r J e hcJ n J 1 e i J i n g :; 0 e j ,
ty <:lIs je hiernec klaar ..:lent. Tot ziens.
..1n TJ ## #

il

':1 e e r

1G
P LU.S E ;1 EP E:-\ T

Type Je letters ja of nee als ant.loorJ 0,) Je vtaa£;
J i e i k~es tel J heu.
1- 7 rJ Jecl 1. Een eerste blii<. o~ Je CO:l,)Jter en

.In

2-

o~

prouleen -:.>,)lossen.

1

Les 1: Een ancJ1'J,;ie.

2-

2

Je eerste les van Je curs.JS

2-

3

conp..1 ter.

2-

4

CO,;lpJter n,..1 eigenlijk

22-

5,..

Jat het een nachine is en geen "sJperiJrein".

is een kennis,naking net Je

Het Joe 1 hi ervan is
is,

je een i ::iee te geven van ',Jat een

r1aar vO:Jral on J-liJelijk te T!ake:l

l)

'JnitOl

0-

1

I-

I

opJrachten JiQ Je

1-

2

J:l een inJr..1k hiervan te gcven zJllen:lc Je COil,)Jter vergelijken

1-

3

net een tafelrekenncJchine ueJient loor ecn secretQressec lie

1-

4
S

I-

rJ De cO:lp'Jter

aIleen
rJ Teks t2

is een autonatische rekenlachine Jie cJl leen Je
progran~e-lr

hen geeft Jitvoert.

Je instr..Jcties Jie zij i<.rij6t fOJtloJS ..1itv:Jcrt.

....~

-76-

Referenties:

1. Dijkstra. "Algorithmen:. T.H. Eindhoven,dikt: 1.202, 1969.
2. Shennan, Bell Telephone. Programming and Coding Digital Computers".
John Wiley, New York, 1963.
3. A. v.d. Sluis. "Algorithmen" uit: "Computerwiskunde"
J.J. Seidel red. Het spectrum, Aula 407.
4. W.H. Ware, The Rand Corp. "Digital Computer Technology and Design".
John Wiley, New York, 1963.
5. Mc.Cracken, Institute of Mathematical Sciences, NY University.
"Digital Computer Programming". John Wiley, New York, 1957.
6. E.J. Laurie, I.B.M. "Computers and how they work".
South-Western Publishing Company, Cincinnati Ohio, 1963.
7. J. Jeenel, Columbia University. "Programming for digital Computers".
Mac. Graw-Hill, New York, 1959.
8. Stein & Munro, University of Minnesota. "Computer Programming; A Mixed
Language Approach". Academic Press, New York, 1964.
9. I. Flores, The city university of New York. "Computer Programming".
Prentice Hall, New Jersey, 1966.

10. W.T. Price, Merritt College NY.''Elernents of IBM 1130 Progrannning".
Holt, Reinhart and Winston, New York, 1968.

11. Ledley, National Biomedical Research Foundation". Fortran IV Programming". Mac. Graw-Hill, New York, 1966.

12. A.B. Frielink. "Inleiding tot de automatische informatieverwerking".
Agon Elsevier, 1968.

-77-

13. Wolters

&

v.d.Valk, T.R.Delft. "Electronische Rekenautomaten".

college, Wiskundige Dienst, T.R.Delft, sept 1968.
14. A.Reetman, T.R.Eindhoven. "Digitale rekenmachines".
College, T. R. Eindhoven , Dikt. 5.508, sept. 1969.
15. "Principes van computers", geprogrammeerde

instr~ctie.

Cursus,

2 delen: I. Inleiding
2. Technieken
I.B.M. Nederland, Amsterdam, 1971.
16. v.Amstel

&

Morselt. "Computers en programmeren". Cursus, R.C. 5109

T.R.Eindhoven, aug. 1971.
17. Digital Equipment Corporation. "Computer programming".
18. Lunbeck. "Inleiding informatica". College, afd. Wsk,
T.R.Eindhoven.
19. Rewlett Packard. "A Guide to Time-Shared BASIC". augustus 1969.
20. R.C. informatie 33, Rekencentrum T.H.Eindhoven (concept).
21. Evan Rees. "Computer-Assisted Instruction; een technclogische
benadering". Groep Onderwijsresearch, T.R. Eindhoven, OR/EJ 03,
januari 1972.
22. K Zinno "A Comparative Study of Languages for Programming
Interactive Use in Instruction". Center for Research on Learning
and Teaching, University of Michigan, Ann Arbor, 28 februari 1969.
23. K Zinno "Programming Conversational Use of Computers for Instruction".
uit: "C.A.I. a Book of Readings". Atkinson
Press, New York, 1969.

&

Wilson editors, Academic

-78-

24. IBM COURSEWRITER III for system/360
Student/Honitor User's Guide GH 20-0608-1
Author's Guide

GH 20-0609-1

Supervisor's Guide

GH 20-0610-1

Operator's Guide

GH 20-0720-0

System Progrmmners Guide

GY 20-0372-1

25. IBM COURSEWRITER III for systero/360
Application Description Manual GH 20-058726. IBM COURSEWRITER III for system/360
Student text.

