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Inleiding

Zoals de meeste lezers ondertussen al wel weten (of zouden moeten weten) geeft
PCX ook telefonisch support aan PCX-leden en klanten van dealer-leden (jawel,
op de nummers op de voorpagina). Een belangrijk deel hiervan betreft assisten-
tie bij de vertaling van HP41 programma's naar HP48G. Doorgaans betreft het dan
kersverse HP48G eigenaars die de HP41 code indertijd zelf voor hun eigen calcu-
lator hebben geschreven. De meeste lezers zullen het wel met me eens zijn dat
de overstap van de HP41 omgeving naar de HP48G een niet te verwaarlozen
drempel vormt bij het upgraden van eigen software. In de meeste gevallen is het
zelfs efficiënter gewoon opnieuw te starten van de probleemdefinitie met de
formules en vergelijkingen om zo tot een volledig nieuw HP48G programma te
komen, tenminste als het originele HP41 programma goed was gedocumenteerd.
Soms blijft de aan PCX toegestuurde informatie beperkt tot een HP41 listing, en
als je wat aandringt krijg je er nog een voorbeeldje met in- en uitvoergegevens
bij om de HP48G vertaling te kunnen testen. In zo'n geval kun je enkel de HP41
code beginnen ontcijferen en wat stack en memory diagrams optekenen om de
gegevensstroom te volgen.

De HP48G biedt een aantal krachtige instructies voor gebruiksvriendelijke gege-
vensinvoer, die innoverend zijn t.o.v. de invoermogelijkheden van de HP41 of
van zijn voorganger, de HP48S. Zowel bij de upgrade van bestaande software als
bij het ontwerp van nieuwe code is het aangewezen ervan gebruik te maken. Hoe
dan ook, als nieuwe HP48G eigenaars na wat tips en advies beslissen een vertaling
toch zelf aan te vatten, verschaft de HP48G Series User's Guide te weinig
informatie over de krachtigste invoercommando's zoals CHOOSE en INFORM om er
gebruik te kunnen van maken, en dat is jammer. Onderhavig artikel verduidelijkt
het gebruik van INFORM. Bijna elke HP48G eigenaar waagt zich ooit eens aan een
kort programma. Door oordeelkundig gebruik van commando's zoals INPUT,
CHOOSE, INFORM en MSGBOX kunnen ze gebruiksvriendelijker ontworpen worden, en
daarom vond ik het een ongelukkige beslissing van Hewlett-Packard de toe-
lichting erover enkel in de HP48G Series Advanced User's Reference Guide te
voorzien.



Input Forms - Algemeen Concept

Het H-P ontwerp team zelf beschouwde het idee gebruik te maken van het ge-
hele scherm voor interactie met de gebruiker als het meest innoverende aspect
van de Alcuin (da's het interne H-P koosnaampje van de HP48G). Hoewel het HP48
scherm eerder klein uitvalt in vergelijking met een standaard computerscherm, is
het best groot genoeg voor een doorsnee dialoogvenster. Daarom werd besloten
ook gebruik te maken van dialoogvensterelementen zoals keuzelijsten en tekst
velden om functionaliteit toe te voegen aan de HP48 in de zogenaamde input
forms.

Uitzicht:

Alle input forms hebben een gelijkaardige structuur. De bedoeling van het in-
voervenster kan worden samengevat in de title (titel) bovenaan. De gegevens-
invoer voor elk entry field (invoerveld) wordt aangegeven door de bijhorende
labels (veldnamen). Het selected field (geselecteerde veld), actief voor gege-
vensinvoer, trekt de aandacht in inverse video. De help/command line (hulp
/commandolijn) net boven het softkey menu dient voor meer specifieke infor-
matie betreffende de in het actieve veld in te voeren gegevens. Op diezelfde lijn
verschijnt dan tevens de invoer zelf. Het form menu (softkey menu dat tijdens het
oproepen van het invoervenster verschijnt) laat toe om het geselecteerde veld te
editeren, diverse invoeropties te selecteren, na te gaan welke object types geldig
zijn als invoer, tussendoor wat berekeningen uit te voeren op de stack (stapel),
en het gehele tot dusver opgebouwde invoervenster al dan niet te bevestigen of
te annuleren.

Het IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMM commando

Stapeldiagramma

Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 → Level 2 Level 1
"title" {fields} format {resets} {inits} → {vals} 1

"title" {fields} format {resets} {inits} → 0

Klaviertoegang: [PRG] [NXT] {IN} {INFOR}

De stapelargumenten:

"title": eender welke tekst string  van willekeurige lengte (inclusief 0). Strings
tot 31 letters lang worden geheel in het titelveld op het scherm vertoond in let-
tertype 1 (het menu font). Langere strings worden op lengte 30 afgebroken, en
gevolgd door een extra ellipsis (…). Line feed (nieuwe lijn) codes verschijnen
als vierkantjes.



{fields}: een list (lijst) met de velddefinities { field1 field2 … fieldn },
waarin elk element fieldi aan een van de volgende 4 object vormen voldoet:

1. "label"
2. { "label" "helpInfo" }

3. { "label" "helpInfo" type1 type2 … typen }

4. {}

"label" is een willekeurige tekst string, lengte tussen 0 tot 26. Langere strings
worden op lengte 25 afgebroken, en gevolgd door een extra ellipsis (…). De
object type specificaties typei geven de als invoer toegelaten object types voor
het veld in de getalvorm zoals het TYPE commando ze weergeeft. De default
helpInfo tekst (vorm 1) is blanco en het veld aanvaardt zonder specificatie alle
object types (vormen 1 en 2). Een lege lijst (vorm 4) als velddefinitie dient om
de vensterruimte (zie format) van een veld links ervan (indien bestaand) uit te
breiden met die van het weggelaten veld. Dit laat een flexibeler ontwerp van in-
voervensters toe, zoals bv. 2 velden op één rij en 3 velden op een volgende.

format: kan in één van volgende object vormen:

1. {}
2. columns
3. { columns }

4. { columns tabs }

columns is het aantal kolommen waarin het invoervenster wordt opgedeeld. In-
dien er bv. 2 velden zijn met 2 als format specificatie, worden ze naast elkaar
i.p.v. boven elkaar op het scherm voorgesteld. tabs specificeert het aantal spaties
tussen elke veldnaam en het bijhorende invoerveld (althans indien het aantal
kolommen daarvoor voldoende ruimte overlaat). Het default aantal kolommen
en tabs (vorm 1) bedraagt resp. 1 & 3.

{resets}: de default waarden voor de invoervelden na een RESET  toetsaanslag
via het form menu . De reset waarden moeten in dezelfde volgorde als in de
velddefinitie lijst worden gespecifieerd. Gebruik het NOVAL commando als plaats-
vervanger om voor een bepaald veld geen reset waarde te verkrijgen. Deze lijst
mag leeg zijn.

{inits} de initiële waarden voor de invoervelden na een oproep van het dia-
loogvenster. De initiële waarden moeten in dezelfde volgorde als in de veldde-
finitie lijst worden gespecifieerd. Gebruik het NOVAL commando als plaatsver-
vanger om voor een bepaald veld geen initiële waarde te verkrijgen. Ook deze
lijst mag leeg zijn.



De stapeluitvoer

Bij het verlaten van het dialoogvenster via de OK  softkey van het form menu  of
een ENTER toetsaanslag plaatst INFORM de lijst veldwaarden {vals} op niveau 2 van
de stapel en het getal 1 op niveau 1 (lijn 1 van het stapeldiagramma). Deze laat-
ste waarde kan dan verderop in een programma gebruikt worden om te testen of
een geldige invoer plaatsgreep. Lege invoervelden resulteren in een NOVAL op de
desbetreffende positie van de uitvoerlijst. Bij het verlaten van het dialoogvenster
via de (AN(L  softkey van het form menu of een CANCEL toetsaanslag geeft INFORM
enkel het getal 0 terug op niveau 1 als vlag ter verificatie (lijn 2 van het stapel-
diagramma).

Voorbeeld

Volgend demo programma illustreert uitgebreid de mogelijkheden van het
INFORM commando:

'FormDemo' 484 bytes Checksum: # A6A0h

´ { R1C1 R1C2 R2C1 R2C2 R3C1 R3C2 } ç Vars

´ "DEMO FORM"

{ { "R1C1" "Algebraic" 9 } { "R1C2" "Real" 0 }

{ "R2C1" "Real array" 3 } { "R2C2" "Program" 8 }

{ "R3C1" "Binary" 10 } { "R3C2" "String" 2 } } { 2 1 }

'1*X' 1 3 IDN ´ EVAL ª # 255d "RESET" 6 çLIST DUP Vars 2

´ ç Res Var

´ IF Var VTYPE -1 ==

THEN Res

ELSE Var RCL

END

ª

ª DOLIST INFORM

IF THEN Vars STO END

ª

ª

Schermweergave

In de screen dump hierboven is het derde invoerveld met veldnaam R2C1 actief.
Noteer de helpInfo "REAL ARRAY" boven het softkey menu.



De eerste lijn van het 'FormDemo' programma bergt een lijst variable names op in
de locale veranderlijke Vars. Uit de naamgeving blijkt alvast dat we een tabel
van 2 rijen en 3 kolommen als lay-out voor het invoervenster op het oog hebben.
Deze VAR menu veranderlijken worden gebruikt voor de opslag van veldwaarden
voortkomend uit een eerdere oproep van het programma. Hoewel dit geen nood-
zaak is kregen ze hier voor alle duidelijkheid dezelfde namen als de velden zelf
(field labels). Ter illustratie worden hier 6 verschillende object types voor de 6
invoervelden aanvaard, en geeft de helpInfo tekst tevens het object type voor het
geselecteerde veld aan. Noteer echter dat deze informatie steeds via de 
softkey van elk form menu kan opgevraagd worden. De format list  { 2 1 } spe-
cificeert de 2 kolommen en een spatie afstand tussen de veldnamen en de velden
zelf in de lay-out. Als reset waarden voor de 6 velden worden dan de algebraic
'1*X', het getal 1, een 3×3 eenheidsmatrix, het program object ´ EVAL ª, de
binary integer #255d (vertoon afhankelijk van de integer base mode, zie de BIN,
DEC, HEX en OCT commando's hiervoor), en tenslotte de string "RESET" op de stapel
gezet en tot een lijst samengevoegd.

In het ingebedde program object wordt voor elk van de velden nagegaan of de
bijhorende veranderlijke (bij een vorige oproep van het 'FormDemo' programma
opgeslagen en nog niet gePURGEd) al dan niet bestaat. In het ene geval wordt de
inhoud van de veranderlijke als initiële default waarde voor het veld op de stapel
gezet, in het andere geval wordt de reset waarde tevens als init waarde geno-
men. De IF THEN clause op het einde van het programma stopt bij een geldige
INFORM uitvoer de nieuwe veldwaarden terug in de bijhorende variables.

Bovenstaande aanpak maakt optimaal gebruik van de mogelijkheid de initiële en
de reset veldwaarden verschillend van elkaar te nemen, en dat was de bedoeling
van de ontwerpers van het INFORM commando, dacht ik zo. Voor wie boven-
staand demo programma wat te lang en te ingewikkeld uitvalt, het kan ook heel
wat korter met een programma zoals 'ShortDemo' hieronder, maar dan laat je wel
heel wat van de mogelijkheden van INFORM (help info, controle over de object
types van de invoer, defaults en resets) onbenut...
'ShortDemo' 78 bytes Checksum: # 2EB9h

´ "KORTE VERSIE" { "A" "B" } { } { } { } INFORM ª

Zo, hopelijks hebben een aantal lezers nu de smaak te pakken gekregen om ook
voor derden gebruiksklare HP48 programma's te schrijven! Op basis van mijn er-
varing denk ik dat het handig is een HP48 programma in twee lagen te ontwerpen:
een centraal, stack geöriënteerd deel dat de benodigde inputs van de stapel haalt
en de outputs er op plaatst, en een laag met user interface er omheen die het
centrale deel oproept. Het centrale deel kan dan nog steeds als afzonderlijk
subprogramma gebruikt worden.


